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ABSTRAK

Sholihah, Nahdliyatus, 2022. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya
Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu
Jember. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember. Pembimbing I: Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc, M.Pd.I.
Pembimbing II: Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.

Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pengelolaan sumber daya manusia di Lembaga Pendidikan, harus selalu
dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari
Lembaga Pendidikan tersebut. Namun masih terdapat banyak Lembaga
Pendidikan yang kurang memperhatikan pengelolaan terhadap sumber daya
manusia, sehingga Lembaga Pendidikan tersebut kurang berkualitas.

Fokus penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana perencanaan sumber daya
manusia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-
Amien Ambulu Jember? (2) Bagaimana rekrutmen dan seleksi sumber daya
manusia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-
Amien Ambulu Jember? (3) Bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber
daya manusia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-
Amien Ambulu Jember? (4) Bagaimana kompensasi bagi sumber daya manusia
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien
Ambulu Jember? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana
perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta
kompensasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di
Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi-
kasus. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Teknik
pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
model interaktif dari Miles dan Huberman. Keabsahan data berupa uji kredibilitas
data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan membercheck. Subjek
penelitian meliputi kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan penempatan
wali kelas, diadakan rutin setiap awal tahun ajaran baru. Perencanaan pemilihan
waka dan kepala madrasah, diadakan rutin setiap tiga tahun sekali. Perencanaan
rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien, dilakukan sesuai kebutuhan.
(2) Rekrutmen dan seleksi, diumumkan secara terbuka. Ketika diadakan
rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru, maka dibentuk
panitia. Terdapat beberapa persyaratan dan seleksi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan baru. (3) Pelatihan dan pengembangan bersumber dari beberapa
pihak, seperti dari Kemenag, Kemendikbudristek, MGMP, KKM, Balai Diklat,
Perguruan Tinggi dan dari Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri. Pendidikan juga
diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Kompensasi yang
diberikan berupa honorarium, cuti dan rekreasi. Sistem kompensasi untuk gaji
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pokok disamaratakan, perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan yang diterima.
Kompensasi seperti, cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh, izin sakit, dan izin
keluarga inti sakit tetap diberikan gaji. Kompensasi berupa rekreasi tidak rutin
diadakan setiap tahun.
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ABSTRACT

Sholihah, Nahdliyatus, 2022. Human Resource Management in Improving the
Quality of Education at Islamic Senior High School Al-Amien Ambulu
Jember. Thesis. Islamic Education Management Study Program.
Postgraduate of State Islamic University of KH Achmad Siddiq Jember.
Advisor I: Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc, M.Pd.I. Advisor II: Dr. H.
Sofyan Tsauri, M.M.

Keywords: Human Resource Management, Improving the Quality of Education.

Management of human resources in educational institutions has to be done
continuesly. Since, it has the aim to improve the quality of education. However,
there are still many educational institutions that do not pay attention to the
management of human resources, so that these educational institutions lack of
quality.

In addition, the foci of this study are: 1) How is the planning of human
resource in improving the quality of education at Islamic Senior High School Al-
Amien Ambulu Jember? 2) How is the recruitment and selection of human
resources in improving the quality of education at Islamic Senior High School Al-
Amien Ambulu Jember? 3) How is the training and development of human
resources in improving the quality of education at Islamic Senior High School Al-
Amien Ambulu Jember? 4) How is the compensation for human resources in
improving the quality of education at Islamic Senior High School Al-Amien
Ambulu Jember? The objectives of this study are to analyze how is the planning,
recruitment and selection, training and development, and compensation of human
resources in improving the quality of education at Islamic Senior High School Al-
Amien Ambulu Jember.

This study used qualitative and the type of case study. The subject of this
study was determined by purposive technique. The data was collectied by
observation, interviews, and documentation. the data was analyzed by Miles,
Huberman and Saldana Interactive model. The validity of the data used credibility
testing of the data by sources triangulation, techniques triangulation, and
membercheck. Moreover, the subjects of this study covered Headmaster of
Islamic senior high school, teachers, and administrative staff.

The results of this study are as follows: (1) The placement planning of
homeroom is held at the beginning of each new school year regularly. The
planning for the election of vice principle and headmaster of Islamic senior high
school is held every three years regularly. The planning for recruitment and
selection at Islamic senior high school Al-Amien was carried out as needed. (2)
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Recruitment and selection were announced publicly. Yet, when the recruitment
and selection of new educators and education personnel will be held, a committee
is formed. There are several requirements and selections for new educators and
education personnel. (3) The training and development came from several parties,
such as from the Ministry of Religion, Ministry of Education and Technology,
MGMP, KKM, Training Centers, Universities and from Islamic senior high
school Al-Amien itself. Education is also given to educators and education staff. 4)
The compensation which is given to them is in the form of honorarium, leave and
recreation. The compensation system for basic salary is equal; the difference is in
the amount of benefits received. The compensation such as maternity, marriage,
umrah, sick, and family sick leave are still given a salary. The last, the
compensation in the form of recreation is not held routinely every year.
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 ملخص البحث
 

أمبولو املدرسة الثانوية اإلسالمية األمني . إدارة املوارد البشرية يف حتسني جودة التعليم ب2222صاحلة، هنضية، 
جامعة كياهي أمحد صديق احلاج اإلسالمية يف اسات العليا برنامج الدر . حبث علميمجرب. 

( الدكتور احلاج زين الدين احلاج 1حتت االشراف: ). قسم إدارة الرتبية اإلسالمية احلكومية مجرب
 ( الدكتور سفيان ثوري احلاج املاجستري.2زيين املاجستري، و)

 عليمإدارة املوارد البشرية،  حتسني جودة الت: الكلمات الرئيسية
جيب أن تكون إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات التعليمية جارية بشكل مستمر.  ويهدف إىل حتسني 
جودة التعليم. ولكن، ال يزال هناك كثري من املؤسسات التعليمية اليت ال هتتم بإدارة املوارد البشرية، ويؤدي  إىل 

 قلة اجلودة يف تلك املؤسسات التعليمية.
يف املدرسة  ( كيف ختطيط املوارد البشرية يف حتسني جودة التعليم1) :هذا البحث فهي أما االسئلة يف

يف  ( كيف توظيف واختيار املوارد البشرية يف حتسني جودة التعليم2) و الثانوية اإلسالمية األمني أمبولو مجرب؟
املوارد البشرية يف حتسني جودة  ( كيف التدريب والتطوير3املدرسة الثانوية اإلسالمية األمني أمبولو مجرب؟ و)

( كيف تعويض املوارد البشرية يف حتسني جودة 4يف املدرسة الثانوية اإلسالمية األمني أمبولو مجرب؟ و) التعليم
التخطيط والتوظيف يهدف هذا البحث إىل حتليل يف املدرسة الثانوية اإلسالمية األمني أمبولو مجرب؟  التعليم

طوير وتعويض املوارد البشرية يف حتسني جودة التعليم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية األمني واالختيار والتدريب والت
 أمبولو مجرب.

استخدمت الباحثة هذه البحث املدخل الكيفي من خالل دراسة احلالة. ومت حتديد موضوع هذا 
حتليل البيانات بواسطة منوذج  البحث بتقنية هادفة. ومجع البيانات من خالل املالحظة واملقابالت والتوثيق. مت

سالدانا وهوبرمان وميلز. وتكون صحة البيانات يف شكل اختبار مصداقية البيانات عن طريق تثليث املصادر 
 والتقنيات، والتحقق من األعضاء. وتشمل املواد البحثية رئيس املدرسة واملعلمني واملوظفني اإلداريني.

ظيم الصف الدراسي يف بداية كل عام دراسي جديد بانتظام. ( يتم تن1)أما نتائج هذا البحث فهي: 
والتخطيط النتخاب رئيس املدرسة ونائبه كل ثالث سنوات بانتظام. والتخطيط للتجنيد واالختيار يف املدرسة 

 ( إعالن التوظيف واالختيار علًنا. عندما يتم تعيني واختيار املعلمني2الثانوية اإلسالمية األمني حسب احلاجة. و)
اجلدد والعاملني يف جمال التعليم ، يتم تشكيل جلنة. هناك العديد من املتطلبات واالختيارات للمعلمني اجلدد 

( إقامة التدريب والتطوير من عدة جهات، مثل وزارة الشئون الدينية ووزارة التعليم 3يف جمال التعليم. و) ملوظفنيوا
ألدىن من االكتمال، ومراكز التدريب واجلامعات ومن املدرسة الثانوية والتكنولوجيا وجممع املدرسني،  ومعايري احلد ا

( مينح التعويض ملن له 4اإلسالمية األمني نفسها. وكذلك يتم توفري التعليم أيًضا للمعلمني وموظفي التعليم. و)
رق هو يف على شكل رواتب وإجازة واستجمام. ويكون نظام التعويض عن الراتب األساسي بصورة متساوية؛ والف

مقدار الفوائد املستلمة. التعويضات مثل إجازة الوالدة والزواج والعمرة واملرضية والعائلية ما زالت ُتدفع راتًبا. أخريًا، 
 ال يتم دفع التعويض يف شكل ترفيه بشكل روتيين كل عام.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah pengelolaan bagi

komponen utama dalam organisasi atau lembaga, yaitu orang-orang yang

bekerja secara individu atau kelompok didalam organisasi atau lembaga

tersebut yang turut berkontribusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.1

Sumber daya manusia menjadi komponen utama didalam sebuah

organisasi atau lembaga, dikarenakan sumber daya manusia menjadi kunci

utama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secanggih apapun peralatan

yang digunakan dalam sebuah organisasi atau lembaga, jika tidak didukung

dengan adanya sumber daya manusia yang profesional maka dapat dipastikan

seluruh kegiatannya tidak akan berjalan maksimal. Telah banyak organisasi

atau lembaga yang harus berhenti ditengah jalan disebabkan kurangnya

perhatian dan pengelolaan terhadap sumber daya manusianya.2

Maka dari itu, sumber daya manusia yang ada dalam organisasi atau

lembaga harus dikelola dengan baik dan benar. Karena manusia mempunyai

potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia dan juga berpotensi untuk

menjadi makhluk yang paling rendah. Allah SWT menganugerahkan manusia

akal dan hati untuk dapat mempelajari firman-firman Allah SWT dan hadits

1Harsuko Riniwati, Manajemen Sumberdaya Manusia (Aktivitas Utama dan pengembangan dan
pelatihan SDM) (Malang: UB Press, 2016), 1.
2Ajabar,Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 4.
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Rasulullah SAW dalam mengelola alam ini sehingga dapat hidup dengan

selamat baik didunia maupun diakhirat.25

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jatsiyah ayat 13:

َن ْو ُر ّك َتكَتنفن
ٍم ْو َن ِّل ٍم َي ي ان َن ِل ٰي و يل َك ال ِۗ ُر ْو ِّل ًعا ِنلجتو ِل ْو ن ااو ِل ِنا ْن ِل ْي ٰي ّك اِ ِل ِكا ْو ّر ِن ُن ّك ْنسن

Artinya: Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi
untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)
bagi orang-orang yang berfikir.26

Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui jalur Al--Aufi, dari Ibnu Abbas r.a.
Sehubungan dengan makna frrman-Nya: Dan Dia menundukkan
untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya,
(sebagai rahmat) dari-Nya. (Al-Jatsiyah: 13) Yakni segala sesuatu
adalah dari karunia Allah (Subhanahu wa Ta’ala) Istilah ini merupakan
salah satu dari asma-asma Allah, yaitu Jami’an Minhu, tiada seorang pun
yang menyaingi-Nya dalam hal ini, dan hal ini memang telah diyakini.27

Oleh karena itu, manusia harus dapat mengelola sumber daya yang ada

di muka bumi untuk kemaslahatannya, karena merupakan sebuah amanah yang

akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.28 Terlebih lagi dalam

mengelola sumber daya manusia, yang harus dilakukan dengan sungguh-

sungguh karena merupakan komponen utama didalam sebuah lembaga atau

organisasi.

Maka dari itu, pengelolaan terhadap sumber daya manusia sangat perlu

dilakukan. Begitu pula dengan sumber daya manusia yang ada di lembaga

pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam perlu untuk selalu

25Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Manajemen Pendidikan
Islam (Medan: Lembaga Peduli pengembangan dan pelatihan Pendidikan Indonesia, 2017), 32-33.
26Al-Qur’an, 45:13.
27Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februari, 2022).
28Hidayat dan Wijaya, Ayat-Ayat Al-Qur’an, 32.



3

mengembangkan dan mengelola sumber daya manusianya berupa pendidik dan

tenaga kependidikan, agar mutu dari lembaga terus meningkat serta dapat

menambah loyalitas masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.29

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bab 1 ayat 5, menyebutkan bahwa “tenaga kependidikan adalah
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan”. Serta ayat 6 yang
menyebutkan bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan”.30

Manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam, dapat

berpengaruh terhadap peningkatan mutu. Hal tersebut dapat diidentifikasi

melalui salah satu indikator keberhasilan dari upaya peningkatan mutu

pendidikan, yaitu pengelolaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan

berjalan secara efektif dan efisien.31

Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali.
Pendidikan nasional yang bermutu merupakan fondasi pembangunan
sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara proaktif
menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk mewujudkan
sistem Pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan Standar Nasional
Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan
Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi kriteria minimal
tentang berbagai aspek Pendidikan yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara dan Satuan Pendidikan.32

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang tersebut, penjaminan mutu di

lembaga pendidikan harus selalu dilakukan dengan baik. Sehingga tujuan dari

29Muh. Hambali dan Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer (Yogyakarta:
IRCiSoD, 2020), 277.
30UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 & 6.
31Edy Karno,Mutu Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran (Kendari: UHO EduPress, 2019), 23.
32Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
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penjaminan mutu yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Target yang ingin dicapai dari penjaminan mutu tersebut minimal adalah sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan, atau bahkan harus diusahakan untuk

melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan sekolah/madrasah yang

bermutu, adalah dengan adanya pengelolaan yang berjalan secara efektif dan

efisien dalam segala aspek baik itu dari aspek sumber daya manusia yang

merupakan komponen utama didalamnya, aspek sarana dan prasarana, aspek

keuangan dan sebagainya. Dengan adanya pengelolaan yang berjalan secara

efektif dan efisien akan besar kemungkinan dapat terwujudnya

sekolah/madrasah yang bermutu.33

Kemajuan dari sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas dari

pendidikannya. Dimana untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,

dibutuhkan sebuah ketekunan dalam mengelola seluruh komponen yang ada

didalam pendidikan. Komponen dalam pendidikan tersebut mencakup input,

proses, dan output, yang harus mendapatkan perhatian lebih agar pendidikan

yang berkualitas dapat terwujud. Karena dengan pendidikan yang berkualitas,

akan terlahir generasi bangsa yang cerdas sehingga menjadikan bangsa ini lebih

bermartabat.34 Indikator dan standar mutu pendidikan dikelola secara

keseluruhan mulai dari input, proses dan output, sehingga mutu lembaga

33Karno,Mutu Pendidikan, 19-20.
34Supadi, Manajemen Mutu Pendidikan (Jakarta: UNJ Press, 2020), 16-17.
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pendidikan adalah kualitas dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh

lembaga pendidikan kepada pelanggan lembaga pendidikan tersebut.35

Madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang

diharapkan mampu mencetak watak dari generasi penerus bangsa dengan

berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Untuk dapat mewujudkan terciptanya

madrasah yang bermutu, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah

menjadikan sumber daya manusia dan manajemen didalamnya berkualitas.

Strategi yang dapat diterapkan adalah mengelola sumber daya pendidik dan

tenaga kependidikannya secara maksimal.36

Menurut Mu’alimin, terdapat beberapa indikator dari sekolah yang

bermutu, yaitu pertama, jumlah atau kuantitas peserta didik yang banyak,

dimana hal tersebut menandakan bahwa antusias atau loyalitas dari masyarakat

terhadap sekolah atau madrasah tersebut sangat tinggi. Kedua, sekolah atau

madrasah mempunyai prestasi dari segi akademik maupun prestasi dari segi non

akademik yang baik. Ketiga, lulusan dari sekolah atau madrasah tersebut

sejalan atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah atau

madrasah.37

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2019 oleh Program

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang peringkat indeks

pembangunan manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan,

35Hasnani, Pengendalian Mutu Sekolah (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 11.
36Arif Nur Cahyo, “Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan dalam Meningkatkan
Daya Saing SDIT Ar Rahmah, Pacitan”, Muslim Heritage, 1/2 (November 2016-April 2017), 265-
266.
37Mu’alimin, Menjadi Sekolah Unggul (Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2014), 59-60.
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kesehatan, dan penghasilan per kepala. Indonesia berada pada peringkat 111.38

Penyebab dari rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, disebabkan oleh

beberapa permasalahan, diantaranya adalah rendahnya kualitas pendidik dan

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi baik secara

kuantitas maupun kualitas, kurangnya prestasi peserta didik, rendahnya tingkat

kesejahteraan dari guru, akses pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya

relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan.39

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan

di Indonesia adalah dengan mengelola sumber daya pendidik dan tenaga

kependidikannya, karena pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran

yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Akan tetapi dalam

kenyataannya, masih banyak lembaga pendidikan yang kurang optimal dalam

mengelola sumber daya manusianya sehingga berdampak pada kualitas

pendidikan di lembaga pendidikan tersebut.

Sebagaimana terdapat beberapa penelitian mengenai manajemen sumber

daya manusia di lembaga pendidikan, seperti penelitian dari Ita Nurmalasari

dan Dewi Zainul Karimah, menyebutkan bahwa manajemen sumber daya

manusia di MTs NU Ma’arif Kemiri Kabupaten Purworejo berjalan tidak

efektif, hal tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah pendidik dan tenaga

kependidikan yang ada didalamnya.40 Penelitian dari Alsa Fitri41, menyebutkan

38https://id.wikipedia.org/wiki/(Oktober, 2021), ?.
39Supadi, Manajemen Mutu, 17.
40Ita Nurmalasari dan Dewi Zainul Karimah, “Peran Manajemen SDM dalam Lembaga Pendidikan
untuk Meningkatkan Mutu Pendidik”, MANAGERE Indonesian Journal Of Educational
Management, 2/1 (2020), 42.
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bahwa di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Sarolangun masih terkendala

oleh kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu masih

kurangnya anggaran pembiayaan menjadi kendala yang cukup signifikan.

Sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang menjadi

terhambat.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut masih terdapat banyak

lembaga pendidikan yang proses manajemen sumber daya manusianya masih

kurang optimal. Selain itu faktor pembiayaan bagi sumber daya manusia juga

menjadi permasalahan dalam lembaga pendidikan. Salah satu lembaga

pendidikan Islam yang menurut peneliti menarik untuk diteliti secara lebih rinci

mengenai manajemen sumber daya manusianya adalah Madrasah Aliyah Al-

Amien Ambulu Jember.

Terdapat beberapa keunikan di Madrasah Aliyah Amien Ambulu Jember,

diantaranya adalah perencanaan sumber daya manusia selalu melibatkan pihak

yayasan, karena Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri berada dibawah naungan

Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien, dengan melibatkan pihak yayasan ini

terbentuklah komunikasi dan pemikiran yang sejalan antara pesantren dan

lembaga formal khususnya Madrasah Aliyah Al-Amien. Sebagaimana yang

disampaikan oleh salah satu wali murid, yaitu Ainul Maghfiroh, dimana

sebelumnya ketika awal berdiri masih terdapat beberapa kekurangan yang

menyebabkan program dan kegiatan kurang sejalan.42 beberapa guru di

41Alsa Fitri, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Sarolangun”, (Tesis,UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Jambi, 2021), viii.
42Ainul Maghfiroh, Wawancara, Jember, 13 Februari 2022.
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Madrasah Aliyah Al-Amien, mempunyai prestasi di tingkat Nasional, yang

pertama yaitu menjadi tim penulis soal Bahasa Arab Ujian Nasional. Kedua,

yaitu sebagai pelatih dalam acara POSPENAS yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama.43

Pada proses seleksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember menetapkan beberapa kompetensi dan

kriteria khusus yang terbilang cukup ketat untuk dipenuhi oleh pelamar.

Kompetensi dan kriteria khusus tersebut antara lain adalah, ijazah sesuai dengan

formasi yang dibutuhkan, usia maksimal 30 tahun, mampu mengoperasikan

komputer, mampu membuat perangkat pembelajaran, mampu mengajar dengan

baik, mampu baca tulis Al-Qur’an bagi guru mata pelajaran umum, dan

menguasai nahwu dan shorof bagi guru mata pelajaran Agama.44 Madrasah

Aliyah Al-Amien diawal berdirinya, belum melakukan rekrutmen dan seleksi

dengan menetapkan beberapa kompetensi dan kriteria khusus, sehingga terdapat

beberapa pendidik dan tenaga kependidikannya yang masih belum berkuaifikasi

S1 atau mengajar tidak sesuai dengan ijazah terakhirnya.45

Usaha yang dilakukan Madrasah Aliyah Al-Amien, untuk

mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikannya salah satunya adalah

dengan cara memberikan kesempatan kepada beberapa guru dan staf TU untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan,

diawal berdirinya Madrasah Aliyah Al-Amien masih terdapat pendidik dan

43Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
44Dokumentasi, Jember, 20 September 2021.
45Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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tenaga kependidikan yang belum berkualifikasi S1. Keunikan lainnya yaitu,

Madrasah Aliyah Al-Amien memberikan kompensasi berupa honorarium pada

tanggal 1 setiap bulannya kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dimana

masih banyak lembaga pendidikan swasta lain yang terlambat dalam

memberikan kompensasi bagi pendidik dan tenaga kependidikannya. Sistem

pemberian kompensasi bekerja sama dengan Bank Mandiri menggunakan

sistem payroll, sehingga staf tata usaha tidak perlu lagi mengumpulkan uang

pecahan untuk pembagian kompensasi sebagaimana yang dilakukan sebelum

menggunakan sistem payroll.46

Berdasarkan beberapa keunikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember dengan

judul penelitian “Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan

Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti menentukan empat

fokus penelitian dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Sumber Daya

Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-

Amien Ambulu Jember” ini, antara lain :

1. Bagaimana perencanaan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan

mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

46Siti Khoirun Nisa, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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2. Bagaimana rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember?

3. Bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam

upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember?

4. Bagaimana kompensasi bagi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan empat fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perencanaan sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

2. Untuk menganalisis rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam

upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember.

3. Untuk menganalisis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember.
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4. Untuk menganalisis kompensasi bagi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah literatur bagi prodi Manajemen Pendidikan Islam,

khususnya mengenai manajemen sumber daya manusia di lembaga

pendidikan Islam.

b. Untuk menambah literatur bagi prodi manajemen pendidikan Islam,

khususnya mengenai peningkatan mutu pendidikan di lembaga

pendidikan Islam.

b. Untuk menambah literatur mengenai manajemen sumber daya manusia

dalam peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam

khususnya di Madrasah Aliyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pascasarjana

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya

bagi program studi Manajemen Pendidikan Islam, dengan menambah

literatur penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia dalam

meningkatkan mutu pendidikan.
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b. Bagi lembaga pendidikan Islam, penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai salah satu referensi bagi lembaga pendidikan Islam

dalam mengelola sumber daya manusia yang ada.

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah bagi

peneliti yang dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam

penulisan karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan di

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember. Mulai dari perencanaan,

rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta kompensasi. Proses

pengelolaan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah peningkatan kualitas dari sumber daya pendidik dan tenaga

kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember. Sehingga

dapat meningkatkan mutu dari Madrasah Aliyah Al-Amien dan dapat

menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

Berdasarkan definisi istilah yang telah disebutkan sebelumnya,

maka maksud dari judul penelitian “Manajemen Sumber Daya Manusia
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dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember” adalah pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga

kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember. Mulai dari

perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta

kompensasi. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas

dari sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu Jember. Sehingga dapat meningkatkan mutu dari

Madrasah Aliyah Al-Amien dan dapat menarik minat masyarakat untuk

menyekolahkan putra-putrinya di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari 6 bab,

sebagaimana tersusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mencakup konteks penelitian,

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan

sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu,

kajian teori, dan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data,
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teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan

penelitian.

Bab keempat berisi paparan data dan analisis, yang mencakup paparan

data dan analisis serta temuan penelitian.

Bab kelima berisi pembahasan, menjelaskan temuan dari penelitian yang

dikaitkan dengan teori terkait berdasarkan fokus penelitian yang ada.

Bab keenam berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan juga saran.

Kesimpulan mencakup jawaban dari fokus penelitian yang ada dan saran

diberikan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Siti Yuliya, 2021, “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam.

Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Uji keabsahan data berupa triangulasi. Fokus penelitian ini

adalah manajemen pengembangan sumber daya manusia, strategi

pengembangan sumber daya manusia, faktor pendukung dan penghambat

pengembangan sumber daya manusia, upaya kepala sekolah dalam mengatasi

hambatan pengembangan sumber daya manusia, dan mutu pendidikan.

Persamaannya terletak pada bidang kajiannya, yaitu mengenai manajemen

sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Serta pada pendekatan

penelitian, dan teknik analisis data. Perbedaannya terletak pada fokus

penelitian dan lokasi penelitian serta pada jenis penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengembangan sumber

daya manusia telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kepala sekolah,

strategi pengembangan sumber daya manusia direncanakan secara matang dan

akurat, faktor pendukung yang dominan berupa tingginya semangat guru

untuk meningkatkan kompetensi, namun terhambat oleh tidak terpenuhinya

guru PNS secara kuantitatif, untuk mengatasi habatan, kepala sekolah
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merekrut guru yang berstatus honorer, mutu pendidikan belum optimal,

terutama dalam pemenuhan kedelapan standar pendidikan.23

2. Mohammad Arief, 2021, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SD Insan Amanah Malang)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi

kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan

studi dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data berupa perpanjangan

keikutsertaan dan triangulasi data. Fokus penelitian ini adalah implementasi

manajemen sumber daya manusia di SD Insan Amanah Malang dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Persamaannya terletak pada bidang kajiannya,

yaitu manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Serta pada pendekatan penelitian dan jenis penelitian, teknik pengumpulan

data, dan teknik analisis data. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan

lokasi penelitian dan uji keabsahan datanya.

Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa, implementasi manajemen

sumber daya manusia di SD Insan Amanah Malang dalam upayanya

meningkatkan mutu sekolah cukup memberikan dampak yang positif terhadap

pencapaian program dan visi misi sekolah. Dampak positif tersebut

disebabkan beberapa factor dalam mengelola sumber daya manusia tersebut.

23Siti Yuliya, “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan”, Jurnal MADINASIKA Manajemen dan Keguruan, 2/2 (April, 2021), 71.
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Meskipun demikian, juga terdapat beberapa factor penghambat namun semua

itu bisa diselesaikan.24

3. Alsa Fitri, 2021, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan

Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Sarolangun”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data berupa perpanjangan keikutsertaan,

meningkatkan kekuatan, triangulasi, berkonsultasi dengan pembimbing.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi, apa saja faktor pendukung dan

penghambat, dan bagaimana upaya menghadapi kendala dalam meningkatkan

mutu pendidikan. Persamaannya terletak pada bidang kajiannya, mengenai

manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Serta pada

pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang bertempat di perguruan

tinggi, sedangkan penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, strategi peningkatan mutu

yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

evaluasi. Faktor pendukung dalam meningkatkan mutu antara lain adalah

sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi, kerjasama dengan

pemerintah, sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat

peningkatan mutu adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya

24Mohammad Arief, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
(Studi Kasus di SD Insan Amanah Malang)”, Al-Madrasah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah
Ibtidaiyah, 6/1 (Juli-Desember, 2021), 1.
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pembiayaan, komunikasi yang lambat. Upaya untuk mengatasi kendala adalah

dengan melakukan evaluasi dengan efektif, memberikan pelayanan prima dan

menjalin kerja sama dengan banyak pihak.25

4. Iqomatu Nauvi Khuluq, 2020, “Implementasi Penjaminan Mutu dalam

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. Penel itian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan

data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis

data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji

keabsahan data berupa perpanjangan keikutsertaan, teknik triangulasi sumber,

teori dan metode, dan ketekunan pengamatan. Fokus penelitian ini antara lain

adalah konsep standar mutu dan proses implementasi jaminan mutu yang

dilakukan oleh Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Persamaannya terletak pada bidang kajiannya,

mengenai penjaminan mutu dalam pengembangan sumber daya manusia di

lembaga pendidikan. Serta pada pendekatan penelitian, teknik pengumpulan

data, dan teknik analisis data. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya

yang bertempat di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan penelitian ini bertempat di

Madrasah Aliyah.

Hasil penelitian ini menyebukan bahwa, standar mutu di Ma’had

terbagi menjadi tiga yaitu standar input, proses, dan output. Proses

25Fitri, “Manajemen Sumber Daya Manusia, viii.
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implementasi mutu dengan membentuk Ma’had Aly, program pengembangan

sumber daya manusia terdiri dari pengembangan murobbi/ah, pengembangan

musyrif/ah dan pengembangan minat bakat.26

5. Elsa Yurima, 2020, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia

Jambi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Uji keabsahan data berupa perpanjangan keikutsertaan,

pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, dan triangulasi. Fokus penelitian

ini antara lain adalah optimalisasi seperti apa yang dilakukan dalam

meningkatkan mutu, bagaimana strategi optimalisasinya dan bagaimana hasil

setelah dilakukan strategi optimalisasi. Persamaannya terletak pada bidang

kajiannya, mengenai penjaminan mutu dalam pengembangan sumber daya

manusia di lembaga pendidikan. Serta pada pendekatan penelitian, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Perbedaannya terletak pada lokasi

penelitiannya yang bertempat di Madrasah Aliyah Negeri, sedangkan

peneitian ini bertempat di Madrasah Aliyah swasta. Serta perbedaan pada

fokus penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, kriteria minimal umum

menjadi standar utama di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi.

Adanya jaminan yang berkualitas pada kurikulum, pembinaan, penguasaan,

26Iqomatu Nauvi Khuluq, “Implementasi Penjaminan Mutu dalam Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”,
(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020), vii.
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siswa, dan sumber daya pendidik. Dampak dari pengendalian ini adalah

peningkatan mutu pendidikan seperti lulusan MAN Insan Cendekia Jambi

diterima di perguruan tinggi favorit dan mendapatkan banyak prestasi.27

6. Nurlindah, dkk, 2020, “Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Penelitian ini menggunakan

pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan

data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis

data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji

keabsahan data berupa triangulasi dan membercheck. Fokus penelitian ini

adalah mengenai bagaimana aktivitas pelaksanaan manajemen pendidik dan

tenaga kependidikan, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan melalui adanya manajemen pendidik dan tenaga

kependidikan. Persamaannya terletak pada bidang kajiannya, mengenai

manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Serta pada

pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang bertempat di Madrasah

Tsanawiyah, sedangkan penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, pelaksanaan manajemen

pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Al-Mansur Kabupaten Bantaeng

ialah kegiatan yang dilakukan mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan

masuk dalam lembaga hingga berhenti, mulai dari perencanaan, rekrutmen

dan seleksi, pengangkatan dan penempatan, induksi, pemberian kompensasi,

27Elsa Yurima, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi”, (Tesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Jambi, 2020), viii.
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pengawasan dan penilaian sampai pemberhentian. Kegiatan tersebut juga

dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.28

7. Retno Asih Suminiati, 2019, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam

Praktik Peningkatan Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar”. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi. Teknik

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Fokus penelitian ini mengenai bagaimana manajemen sumber daya manusia

dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Keduen

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Persamaannya terletak pada

bidang kajiannya, yang membahas mengenai sumber daya manusia. Serta

pada pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Perbedaannya

terletak pada lokasi penelitiannya, yakni di Sekolah Dasar, sedangkan

penelitian ini memilih lokasi penelitian di Madrasah Aliyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya

manusia dalam praktik peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar

Negeri Keduren Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sudah memadai.

Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Perencanaan sumber daya manusia

ditempuh oleh kepala sekolah dengan menyusun sebuah perencanaan yang

selalu diawali dengan mengadakan evaluasi kegiatan pada setiap akhir tahun

pembelajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Pengorganisasian

sumber daya manusia ditempuh dengan melakukan pengorganisasian pokok

materi pembelajaran serta pembagian tugas guru secara adil. Pelaksanaan

28Nurlindah, dkk,“Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan”, JURNAL IDAARAH, 4/1 (Juni, 2020), 41 & 50.
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pengelolaan sumber daya manusia ditempuh dengan mengoptimalkan guru

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan

pendahuluan (apersepsi), kegiatan inti, dan penutup. Pengawasan sumber

daya manusia ditempuh melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi,

pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan.29

8. Labisal Fitri Al Qalbi, 2019, “Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia

dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri Cirebon”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah mengenai manajemen

perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan

pengembangan dan pelatihan, evaluasi, kompensasi dan pengawasan sumber

daya manusia. Persamaannya terletak pada bidang kajiannya, mengenai

manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Serta pada

pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang bertempat di SMA

Negeri yang merupakan lembaga pendidikan umum, sedangkan penelitian ini

bertempat di Madrasah Aliyah yang merupakan salah satu lembaga

pendidikan Islam.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, sistem manajerial yang

ada tidak terpusat pada kepala sekolah saja akan tetapi dibantu oleh beberapa

29Retno Asih Suminiati, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Praktik Peningkatan Mutu
Pendidikan pada Sekolah Dasar”, Media Manajemen Pendidikan, 2/1 (Februari, 2019), 101.
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orang yang ditunjuk sebagai tim manajerial. Mulai dari perencanaan, yang

dilakukan dengan menganalisis seluruh kegiatan dalam sekolah. Rekrutmen

dan seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik, non

akademik dan akhlak. Pelatihan dan pengembangan dilakukan berdasarkan

pengukuran keberhasilan dan kegagalan. Evaluasi dilakukan sebanyak tiga

kali yaitu evaluasi bulanan, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir tahun.

Kompensasi belum memenuhi UMR. Pengawasan sumber daya manusia

dilakukan dengan cara kegiatan supervisi, penentuan standar, dan

sebagainya.30

9. Ita Nurmalasari dan Dewi Zainul Karimah, 2020, “Peran Manajemen SDM

dalam Lembaga Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidik”. Penelitian

ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif studi kasus.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Fokus

penelitian ini adalah mengamati kualitas tenaga kerja sumber daya manusia

yang dilakukan oleh MTs NU Ma’arif Kemiri. Persamaannya terletak pada

bidang kajiannya, mengenai manajemen sumber daya manusia di lembaga

pendidikan. Serta pada pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang bertempat di Madrasah

Tsanawiyah, sedangkan penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, sumber daya manusia

merupakan komponen manajemen yang penting, karena bertugas mengelola

lembaga. Sementara itu, sumber daya manusia di MTs NU Ma’arif Kemiri

30Labisal Fitri Al Qalbi, “Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan
Kualitas Pendidikan di SMA Negeri Cirebon”, Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 1/1
(Januari, 2019), 39-46.
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jumlahnya masih belum memadai, sehingga berdampak terhadap pengelolaan

administrasi yang tidak efektif dan efisien.31

10. Saeful Anwar dan Muhammadun, 2020, “Manajemen Sumber Daya

Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SDIT Ibnu Khaldun

Sedong”. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data berupa keterpercayaan dan

kepastian. Fokus penelitian ini adalah perencanaan, rekrutmen, seleksi,

pelatihan, penilaian kerja, kompensasi dan peningkatan mutu pendidikan.

Persamaannya terletak pada bidang kajiannya, mengenai manajemen sumber

daya manusia di lembaga pendidikan. Serta pada pendekatan penelitian,

teknik pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya

yang bertempat di Sekolah Dasar Islam Terpadu, sedangkan penelitian ini

bertempat di Madrasah Aliyah.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, perencanaan disusun secara

sistematis berdasarkan ciri khas dari sekolah dan dilakukan berdasarkan

analisis jabatan dan pekerjaan. Rekrutmen dan seleksi mementingkan prinsip

profesionalisme dari para pelamar, dengan mempertimbangkan prestasi,

akhlak, dan profesionalitas. Pelatihan dan pengembangan masih berorientasi

pada keberhasilan dan kegagalan bukan ada keefektifan. Penilaian kerja

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu evaluasi bulanan, tengah semester dan

31Nurmalasari dan Karimah, “Peran Manajemen SDM dalam Lembaga Pendidikan, 33&42.
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akhir tahun. Kompensasi belum mencapai standar UMR. Pengawasan

dilakukan dengan kegiatan supervisi, penentuan standar, serta pemeriksaan

dan perbandingan.32

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Nama,

Tahun,

Judul

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1. Siti Yuliya,

2021, Analisis

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dalam

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan

Hasil dari penelitian

ini menyebutkan

bahwa pengembangan

sumber daya manusia

telah dilaksanakan

sesuai dengan

kewenangan kepala

sekolah, strategi

pengembangan

sumber daya manusia

direncanakan secara

matang dan akurat,

faktor pendukung

yang dominan berupa

tingginya semangat

guru untuk

meningkatkan

kompetensi, namun

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

yaitu mengenai

manajemen

sumber daya

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian, dan

teknik analisis

data.

Perbedaannya

terletak pada

fokus

penelitian dan

lokasi

penelitian serta

pada jenis

penelitiannya.

32Saeful Anwar dan Muhammadun, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan di SDIT Ibnu Khaldun Sedong”, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, 5/9
(September, 2020), 930.
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terhambat oleh tidak

terpenuhinya guru

PNS secara

kuantitatif, untuk

mengatasi habatan,

kepala sekolah

merekrut guru yang

berstatus honorer,

mutu pendidikan

belum optimal,

terutama dalam

pemenuhan kedelapan

standar pendidikan.

2. Mohammad

Arief, 2021,

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan

(Studi Kasus di

SD Insan

Amanah

Malang)

Hasil dari

penelitiannya

menyebutkan bahwa,

implementasi

manajemen sumber

daya manusia di SD

Insan Amanah

Malang dalam

upayanya

meningkatkan mutu

sekolah cukup

memberikan dampak

yang positif terhadap

pencapaian program

dan visi misi sekolah.

Dampak positif

tersebut disebabkan

beberapa factor dalam

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

yaitu

manajemen

sumber daya

manusia dalam

meningkatkan

mutu

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian dan

jenis

penelitian,

teknik

pengumpulan

Perbedaannya

terletak pada

fokus

penelitian dan

lokasi

penelitian dan

uji keabsahan

datanya.
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mengelola sumber

daya manusia

tersebut. Meskipun

demikian, juga

terdapat beberapa

factor penghambat

namun semua itu bisa

diselesaikan.

data, dan

teknik analisis

data.

3. Alsa Fitri,

2021,

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan di

Sekolah Tinggi

Agama Islam

Ma’arif

Sarolangun

Hasil dari penelitian

ini menyebutkan

bahwa, strategi

peningkatan mutu

yang dilakukan mulai

dari perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan dan

evaluasi. Faktor

pendukung dalam

meningkatkan mutu

antara lain adalah

sumber daya manusia

yang sesuai dengan

kualifikasi, kerjasama

dengan pemerintah,

saran dan prasarana

yang memadai. Faktor

penghambat

peningkatan mutu

adalah kurangnya

sumber daya manusia,

kurangnya

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

manajemen

sumber daya

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data, dan

teknik analisis

data.

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang bertempat

di perguruan

tinggi,

sedangkan

penelitian ini

bertempat di

Madrasah

Aliyah.
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pembiayaan,

komunikasi yang

lambat. Upaya untuk

mengatasi kendala

adalah dengan

melakukan evaluasi

dengan efektif,

memberikan

pelayanan prima dan

menjalin kerja sama

dengan banyak pihak.

4. Iqomatu Nauvi

Khuluq, 2020,

Implementasi

Penjaminan

Mutu dalam

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Pusat

Ma’had Al-

Jami’ah

Universitas

Islam Negeri

Maulana Malik

Ibrahim

Malang

Hasil penelitian ini

menyebukan bahwa,

standar mutu di

Ma’had terbagi

menjadi tiga yaitu

standar input, proses,

dan output. Proses

implementasi mutu

dengan membentuk

Ma’had Aly, program

pengembangan

sumber daya manusia

terdiri dari

pengembangan

murobbi/ah,

pengembangan

musyrif/ah dan

pengembangan minat

bakat.

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

penjaminan

mutu dalam

pengembangan

sumber daya

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data, dan

teknik analisis

data.

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang bertempat

di Pusat

Ma’had Al-

Jami’ah

Universitas

Islam Negeri

Maulana Malik

Ibrahim

Malang,

sedangkan

penelitian ini

bertempat di

Madrasah

Aliyah.
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5. Elsa Yurima,

2020,

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan di

Madrasah

Aliyah Negeri

Insan Cendekia

Jambi

Hasil dari penelitian

ini menyebutkan

bahwa, kriteria

minimal umum

menjadi standar

utama di Madrasah

Aliyah Negeri Insan

Cendekia Jambi.

Adanya jaminan yang

berkualitas pada

kurikulum,

pembinaan,

penguasaan, siswa,

dan sumber daya

pendidik. Dampak

dari pengendalian ini

adalah peningkatan

mutu pendidikan

seperti lulusan MAN

Insan Cendekia Jambi

diterima di perguruan

tinggi favorit dan

mendapatkan banyak

prestasi.

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

penjaminan

mutu dalam

pengembangan

sumber daya

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data, dan

teknik analisis

data.

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang

bertempat di

Madrasah

Aliyah Negeri,

sedangkan

peneitian ini

bertempat di

Madrasah

Aliyah swasta.

Serta

perbedaan

pada fokus

penelitiannya.

6. Nurlindah, dkk,

2020,

Manajemen

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

dalam

Hasil dari penelitian

ini menyebutkan

bahwa, pelaksanaan

manajemen pendidik

dan tenaga

kependidikan di MTs

Al-Mansur Kabupaten

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

manajemen

sumber daya

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang

bertempat di

Madrasah
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Meningkatkan

Mutu

Pendidikan

Bantaeng ialah

kegiatan yang

dilakukan mulai dari

pendidik dan tenaga

kependidikan masuk

dalam lembaga

hingga berhenti,

mulai dari

perencanaan,

rekrutmen dan

seleksi, pengangkatan

dan penempatan,

induksi, pemberian

kompensasi,

pengawasan dan

penilaian sampai

pemberhentian.

Kegiatan tersebut juga

dilakukan sebagai

upaya peningkatan

mutu

pendidikan.Hasil dari

penelitian ini

menyebutkan bahwa,

pelaksanaan

manajemen pendidik

dan tenaga

kependidikan di MTs

Al-Mansur Kabupaten

Bantaeng ialah

kegiatan yang

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data, dan

teknik analisis

data.

Tsanawiyah,

sedangkan

penelitian ini

bertempat di

Madrasah

Aliyah.
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dilakukan mulai dari

pendidik dan tenaga

kependidikan masuk

dalam lembaga

hingga berhenti,

mulai dari

perencanaan,

rekrutmen dan

seleksi, pengangkatan

dan penempatan,

induksi, pemberian

kompensasi,

pengawasan dan

penilaian sampai

pemberhentian.

Kegiatan tersebut juga

dilakukan sebagai

upaya peningkatan

mutu pendidikan.

7. Retno Asih

Suminiati,

2019,

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Praktik

Peningkatan

Mutu

Pendidikan

pada Sekolah

Dasar

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa

manajemen sumber

daya manusia dalam

praktik peningkatan

mutu pendidikan pada

Sekolah Dasar Negeri

Keduren Kecamatan

Purwodadi Kabupaten

Purworejo sudah

memadai. Hal ini

dapat dijabarkan

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

yang

membahas

mengenai

sumber daya

manusia. Serta

pada

pendekatan

penelitian, dan

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya,

yakni di

Sekolah Dasar,

sedangkan

penelitian ini

memilih lokasi

penelitian di

Madrasah

Aliyah.
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sebagai berikut:

Perencanaan sumber

daya manusia

ditempuh oleh kepala

sekolah dengan

menyusun sebuah

perencanaan yang

selalu diawali dengan

mengadakan evaluasi

kegiatan pada setiap

akhir tahun

pembelajaran dengan

melibatkan seluruh

warga sekolah.

Pengorganisasian

sumber daya manusia

ditempuh dengan

melakukan

pengorganisasian

pokok materi

pembelajaran serta

pembagian tugas guru

secara adil.

Pelaksanaan

pengelolaan sumber

daya manusia

ditempuh dengan

mengoptimalkan guru

dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran

yang meliputi

teknik

pengumpulan

data.
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kegiatan pendahuluan

(apersepsi), kegiatan

inti, dan penutup.

Pengawasan sumber

daya manusia

ditempuh melalui

kegiatan pemantauan,

supervisi, evaluasi,

pelaporan, serta tindak

lanjut secara berkala

dan berkelanjutan.

8. Labisal Fitri Al

Qalbi, 2019,

Penerapan

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan di

SMA Negeri

Cirebon

Hasil dari penelitian

ini menyebutkan

bahwa, sistem

manajerial yang ada

tidak terpusat pada

kepala sekolah saja

akan tetapi dibantu

oleh beberapa orang

yang ditunjuk sebagai

tim manajerial. Mulai

dari perencanaan,

yang dilakukan

dengan menganalisis

seluruh kegiatan

dalam sekolah.

Rekrutmen dan

seleksi dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prestasi akademik,

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

manajemen

sumber daya

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data, dan

teknik analisis

data.

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang

bertempat di

SMA Negeri

yang

merupakan

lembaga

pendidikan

umum,

sedangkan

penelitian ini

bertempat di

Madrasah

Aliyah yang

merupakan

salah satu

lembaga
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non akademik dan

akhlak. Pelatihan dan

pengembangan

dilakukan

berdasarkan

pengukuran

keberhasilan dan

kegagalan. Evaluasi

dilakukan sebanyak

tiga kali yaitu

evaluasi bulanan,

evaluasi tengah

semester, dan evaluasi

akhir tahun.

Kompensasi belum

memenuhi UMR.

Pengawasan sumber

daya manusia

dilakukan dengan cara

kegiatan supervisi,

penentuan standar,

dan sebagainya.

pendidikan

Islam.

9. Ita Nurmalasari

dan Dewi

Zainul

Karimah, 2020,

Peran

Manajemen

SDM dalam

Lembaga

Pendidikan

Hasil dari penelitian

ini menyatakan

bahwa, sumber daya

manusia merupakan

komponen manajemen

yang penting, karena

bertugas mengelola

lembaga. Sementara

itu, sumber daya

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

manajemen

sumber daya

manusia di

lembaga

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang bertempat

di Madrasah

Tsanawiyah,

sedangkan

penelitian ini
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untuk

Meningkatkan

Mutu Pendidik

manusia di MTs NU

Ma’arif Kemiri

jumlahnya masih

belum memadai,

sehingga berdampak

terhadap pengelolaan

administrasi yang

tidak efektif dan

efisien.

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data.

bertempat di

Madrasah

Aliyah.

10. Saeful Anwar

dan

Muhammadun,

2020,

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Peningkatan

Mutu

Pendidikan di

SDIT Ibnu

Khaldun

Sedong

Hasil dari penelitian

ini menyatakan

bahwa, perencanaan

disusun secara

sistematis berdasarkan

ciri khas dari sekolah

dan dilakukan

berdasarkan analisis

jabatan dan pekerjaan.

Rekrutmen dan

seleksi mementingkan

prinsip

profesionalisme dari

para pelamar, dengan

mempertimbangkan

prestasi, akhlak, dan

profesionalitas.

Pelatihan dan

pengembangan masih

berorientasi pada

keberhasilan dan

kegagalan bukan ada

Persamaannya

terletak pada

bidang

kajiannya,

mengenai

manajemen

sumber daya

manusia di

lembaga

pendidikan.

Serta pada

pendekatan

penelitian,

teknik

pengumpulan

data.

Perbedaannya

terletak pada

lokasi

penelitiannya

yang bertempat

di Sekolah

Dasar Islam

Terpadu,

sedangkan

penelitian ini

bertempat di

Madrasah

Aliyah.
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keefektifan. Penilaian

kerja dilakukan

melalui tiga tahap,

yaitu evaluasi

bulanan, tengah

semester dan akhir

tahun. Kompensasi

belum mencapai

standar UMR.

Pengawasan

dilakukan dengan

kegiatan supervisi,

penentuan standar,

serta pemeriksaan dan

perbandingan.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses mengelola

karyawan, manajer, dan tenaga kerja lainnya di dalam lembaga atau

organisasi agar dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan sehingga dapat

mencapai tujuan bersama yang diinginkan.33

Priyono menyebutkan bahwa Manajemen sumber daya manusia

adalah sebuah proses untuk merencanakan, mengendalikan, serta

mengelola sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi atau

33Masram dan Mu’ah, Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional (Sidoarjo: Zifatama
Publisher, 2017), 2.
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lembaga, karena sumber daya manusia merupakan elemen utama

didalamnya.34

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Azhar

Affandi yang mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai

sebuah proses dan juga usaha untuk merekrut, memotivasi,

mengembangkan, dan mengevaluasi secara keseluruhan sumber daya

manusia yang diperlukan oleh lembaga atau organisasi untuk mencapai

tujuan yang diinginkan.35

Armstrong berpendapat, “Human resource management is defined

as a strategic and coherent approach to the management of an

organization’s most valued assets – the people working there who

individually and collectively contribute to the achievement of its

objectives” pendapat dari Armstrong ini menjelaskan bahwa manajemen

sumber daya manusia didefinisikan sebagai strategi pengelolaan terhadap

komponen utama didalam organisasi atau lembaga, yakni sumber daya

manusia yang terdapat didalamnya yang turut berkontribusi dalam

mencapai tujuan organisasi atau lembaga.36

Menurut Storey dalam Mercer, “human resource management is a

distinctive approach to employment management that seeks to achieve

competitive advantage through the strategic deployment of a highly

committed and capable workforce, using an array of cultural, structural

34Priyono, Manajemen Sumber Daya Manusia (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2010), 3.
35Azhar Affandi, dkk, Manajemen SDM Strategik: Strategi Mengelola Karyawan di Era 4.0
(Banten: Bintang Visitama Publisher, 2018), 1.
36Michael Armstrong, Strategic Human Resource Management A Guide To Action (Philadelphia:
Kogan Page, 2006), 3.
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and personnel techniques”. Storey menjelaskan bahwa manajemen

sumber daya manusia sebagai pendekatan khusus bagi manajemen

ketenagakerjaan yang berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif

dengan menetapkan komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan strategis

dan tenaga kerja yang profesional, melalui beberapa macam budaya,

struktural, dan teknik personal.37

Berdasarkan beberapa definisi dari manajemen sumber daya

manusia menurut beberapa pakar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia adalah proses

mengelola sumber daya manusia didalam sebuah organisasi atau lembaga

mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga dapat mencapai tujuan

yang diinginkan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna

dibanding dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain, manusia

memiliki potensi yang apabila terus diasah akan mampu menjadikannya

sebagai manusia yang berkualitas. Serta dapat menjadikannya sadar

terhadap tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT dan khalifah

Allah SWT.38

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 30:

ُن ْي ِّد ال َك لد ٰذ �ۗ ّٰذد ا ِد خدكْي َك ْي ِد ْي �َك َك
ۗۗ
َك ْكلَي �ك َك الّنۗ َكَك َك ي النيد ّٰذد ا َك َك َي َد

ۗۗ
ًف ّدلَي �ك ُد ْي ِّد لْد َك َك ْي َك ْي ِد نَكۗك

ۙك ْي ُن ْك ْي َْك َك َد الّنۗ َك كَك اكاي ُن َكلذكد
ن
ْن لّد َك الي

37Justine Mercer, Bernard Barker, dan Richard Bird, Human Resource Management in Education
Contexts, Themes and Impact (London dan New york: Routledge, 2010), 4.
38Hidayat dan Wijaya, Ayat-Ayat Al-Qur’an, 35.
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Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);
(sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia
menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.
(Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.39

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) berfirman, bahwa luruskanlah
wajahmu menghadap kepada agama yang telah disyariatkan oleh
Allah bagimu, yaitu agama yang hanif, agama Ibrahim, yang telah
ditunjukkan oleh Allah kepadamu dan disempurnakan-Nya bagimu
dengan sangat sempurna. Selain dari itu kamu adalah orang yang
tetap berada pada fitrahmu yang suci yang telah dibekalkan oleh
Allah kepada semua makhluk-Nya. Karena sesungguhnya Allah
telah membekalkan kepada semua makhluk-Nya pengetahuan
tentang keesaan-Nya, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang
terdahulu dalam tafsir firman-Nya:

ْذىۛ�… �َك ا لنْي ِۗك
ۗ
ْي �دَك�ّدكن ُن ْي اكلك

م
ْي َد ْد ًن اكاَي ْذلى �ك ْي ُن ِك َك ْي …َكاك

Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya
berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu? “Mereka menjawab,
“Betul (Engkau Tuhan kami)” (Al-A’raf: 172)

Di dalam sebuah hadis disebutkan:
دَّْْ ُ� َْْۗۗلْيَْ اليلۗني َاۗهتْ اْنَْ، �ًّۗهك �ْۗدي ُن خْكَ ين

Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan
hanif kemudian setan-setan menyesatkan mereka dari agamanya.

Dalam pembahasanberikutnya yang menjelaskan hadis-hadis
mengenai hal ini akan disebutkan bahwa Allah (Subhanahu wa
Ta’ala) membekali fitrah Islam kepada makhluk-Nya, kemudian
sebagian dari mereka dirasuki oleh agama-agama yang telah rusak,
seperti agama Yahudi, Nasrani, serta Majusi.40

Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu dikelola dengan

baik, agar menjadi manusia yang berkualitas. Sehingga dapat berpengaruh

terhadap lembaga atau organisasinya.

39Al-Qur’an, 30:30.
40Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februaru, 2022).
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Terdapat banyak pendapat yang mengemukakan mengenai fungsi

dari manajemen sumber daya manusia. Mu’ah dan Masram

mengemukakan bahwa fungsi dari manajemen sumber daya manusia

secara umum diantaranya adalah perencanaan, rekrutmen, seleksi,

orientasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya

manusia.41

Manajemen tenaga pendidik, menurut Budiwibowo dan Sudarmiani

terdiri dari perencanaan kebutuhan, penerimaan dan penempatan, serta

pemberhentian dan pensiun.42 Tidak cukup sampai disitu, Pidarta

menambahkan pelatihan dan pengembangan serta meningkatkan

kesejahteraan sebagai bagian dari fungsi manajemen tenaga pendidik.43

Hidayat dan Wijaya menjelaskan bahwa, manajemen sumber daya

manusia berfungsi untuk menetapkan dan mengelola program yang

berhubungan dengan kepegawaian, diantaranya adalah:

(1) Menetapkan kuantitas, kualitas, dan penempatan pegawai secara

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dari lembaga atau

organisasinya, yang mengacu pada job description, job specification,

job reqruitment, dan job evaluation.

(2) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai

dengan kompetensinya.

41Masram dan Mu’ah, Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional (Sidoarjo: Zifatama
Publisher, 2017) 21.
42Satrijo Budiwibowo dan Sudarmiani, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: CV. Andi Offset),
136-140.
43Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 108.



41

(3) Menetapkan program pengembangan, kesejahteraan, promosi, dan

pemberhentian.

(4) Memperkirakan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang.

(5) Memperkirakan keadaan ekonomi di dalam dan diluar lembaga atau

organisasinya.

(6) Mempelajari dan mengaplikasikan dengan baik peraturan perundang-

undangan mengenai pemberian kompensasi.

(7) Mempelajari dan mengaplikasikan kemajuan teknologi dan

perkembangan mengenai kepegawaian.

(8) Memberikan pendidikan, pelatihan, penilaian kinerja kepada pegawai.

(9) Mengelola proses mutasi pegawai baik secar vertikal maupun

horizontal.

(10) Mengelola pensiun, pemberhentian, dan pemberian pesangon bagi

pegawai.44

b. Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan

Berbicara tentang manajemen sumber daya manusia di lembaga

pendidikan, kita akan menemukan dua istilah yang digunakan, Mercer

menggunakan istilah sumber daya manusia dalam bukunya.45 sedangkan

Budiwibowo dan Sudarmiani menggunakan istilah manajemen

personalia.46 Jika ditelaah lebih mendalam maka kedua istilah ini

44Hidayat dan Wijaya, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang, 34-35.
45Mercer, Barker, dan Bird, Human Resource Management, 3.
46Budiwibowo dan Sudarmiani, Manajemen, 135.
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mengacu kepada satu arah yakni manajemen pendidik dan tenaga

kependidikan.

Berbagai macam pendapat pakar mengenai manajemen sumber

daya manusia, ada yang menyebutnya Human Resource, ada yang

menyebutnya man power management, ada yang menyebutnya sebagai

personal, personalia, kepegawaian, dan sebagainya. Sedangkan dalam

dunia pendidikan, manajemen sumber daya manusia ini lebih dikenal

dengan istilah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.47

Makna dari manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan

yang dikenal juga dengan manajemen personalia dan manajemen

pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses pengelolaan sumber

daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari perencanaan

hingga evaluasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang dimaksud

dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bab 1 ayat 5, menyebutkan bahwa “tenaga kependidikan
adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”. Serta ayat 6 yang
menyebutkan bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan”.48

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang turut berpartisipasi

dalam proses pelaksanaan pendidikan, dengan tugas pokok sebagai

47Hidayat dan Wijaya, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang, 34.
48UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 & 6.
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profesi pendidik. Pendidik meliputi guru, dosen, pengawas, konselor,

widyaiswara, pamong belajar, fasilitator, tutor, ustadz dan sebagainya.

Sedangkan tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam

pelaksanaan pendidikan pada lembaga pendidikan atau institusi,

meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pendidikan. Tenaga

kependidikan meliputi wakil kepala sekolah, tata usaha, pustakawan,

laboran, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan dan sebagainya.49

Pendidik merupakan tenaga profesional yang mempunyai tanggung

jawab profesional di dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Pendidik mempunyai peran yang sangat strategis dalam pendidikan, yaitu

untuk mendorong, memfasilitasi, membimbing, sekaligus sebagai panutan

bagi anak didiknya.50

Tenaga kependidikan, mempunyai tugas pokok didalam

penyelenggaraan pendidikan, yaitu mengelola administrasi, melaksanakan

administrasi, melakukan pengawasan, pengembangan dan pelayanan

teknis lainnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan didalam

lembaga atau institusi pendidikan.51

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia atau kegiatan

pengelolaannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

(1) Fungsi-fungsi MSDM (Fungsi Manajemen)

(a) Fungsi perencanaan

(b) Fungsi Pengorganisasian

49Rusydi Ananda, Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Medan: LPPPI, 2018), 18.
50Rusydi Ananda, Profesi Pendidik…., 21.
51Rusydi Ananda, Profesi Pendidik…., 17.



44

(c) Fungsi Pengarahan

(d) Fungsi Pengendalian

(2) Fungsi-fungsi operasional

(a) Pengadaan sumber daya manusia

(b) Pengembangan (development)

(c) Pemeliharaan (maintenance)52

Menurut Edwin B. Flippo dalam Suwatno dan Priansa, terdapat dua

fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi manajerial dan

fungsi operatif atau fungsi teknis.

(1) Fungsi Manajerial

(a) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses menentukan kegiatan dalam

rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan

perencanaan, seorang manajer dapat merencanakannya dengan

membuat pertanyaan yang terdiri dari apa, bagaimana, siapa,

kapan, mengapa, dan dimana.

(b) Pengorganisasian

Setelah melakukan perencanaan, langkah selanjutnya adalah

menyusun organisasi sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang

telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan pengorganisasian ini adalah membagi tugas karyawan

sesuai fungsinya masing-masing.

52Rr Vemmi Kesuma Dewi, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pengantar (Solok:
Insan Cendekia Mandiri, 2021), 11-12.
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(c) Pengarahan

Langkah selanjutnya setelah pengorganisasian adalah pengarahan,

pengarahan merupakan kegiatan mengajak karyawan dan

menunjuknya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan

kompetensinya secara sukarela.

(d) Pengendalian

Fungsi manajerial yang paling akhir adalah pengendalian,

pengendalian dilakukan dengan mengamati dan memberikan

penilaian, apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan

perencanaan atau tidak.

(2) Fungsi operatif atau fungsi teknis

(a) Pengadaan (Recruitment)

Pengadaan berfungsi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi, fungsi pengadaan ini mencakup

proses penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan sesuai

dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

(b) Pengembangan (Development)

Setelah karyawan diterima, maka selanjutnya akan diberikan

pengembangan berupa pelatihan. Pelatihan ini diberikan untuk

meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik.
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(c) Kompensasi (Compensation)

Kompensasi merupakan sebuah penghargaan yang diberikan

kepada karyawan atas kerja kerasnya untuk mencapai tujuan

organisasi yang diinginkan.

(d) Pengintegrasian (Integration)

Pengintegrasian merupakan kegiatan penyesuaian antara

karyawan dengan tujuan dari organisasi, sehingga dapat

mencapai tujuan yang diinginkan.

(e) Pemeliharaan (Maintenance)

Pemeliharaan berarti menjaga dan meningkatkan fasilitas ataupun

program yang telah ada sehingga dapat meningkatkan kinerja dari

karyawan yang ada.

(f) Pensiun (Separation)

Pensiun berkaitan dengan para karyawan yang telah bekerja

dalam jangka waktu yang lama bagi sebuah organisasi.

Organisasi menjamin kesejahteraan karyawan tersebut dengan

memberikan dana pensiun.53

c. Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi manajemen sumber daya

manusia pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti memasukkan

53Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis
(Bandung: Alfabeta, 2014), 30-33.
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fungsi manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan,

rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan serta kompensasi.

Fungsi yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia yang

memiliki pengertian sebagai sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh

sebuah organisasi atau lembaga untuk memperoleh dan mengelola sumber

daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat mencapai tujuan

yang diinginkan.54

Terdapat beberapa langkah strategis dalam melakukan perencanaan

sumber daya manusia, diantaranya sebagai berikut:

(1) Langkah Pertama: Kualifikasi tenaga pendidik yang dibutuhkan

merupakan representasi dan refleksi dari keseluruhan rencana

strategis dari organisasi atau lembaga tersebut. Hal ini dilakukan

untuk mempermudah organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan.

Tenaga pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademik yang

telah ditetapkan oleh undang undang yakni berijasah minimal S1

(sarjanana) atau D-IV (Diploma IV).55 Tidak hanya itu saja, dalam

PP 19 Tahun 2005 mewajibkan tenaga pendidik memiliki latar

belakang pendidikan yang sesuai dengan yang diajarkan serta

memiliki sertifikat profesi guru.56

(2) Langkah Kedua: Menganalisis tugas apa yang akan diberikan kepada

tenaga pendidik nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

54Masram dan Mu’ah, Manajemen Sumber Daya Manusia, 9.
55Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
56Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
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melakukan analisis jabatan (job analysis) dengan cara menganalisis

pekerjaan apa dan kualifikasi seperti apa yang diperlukan oleh

lembaga atau organisasi tersebut, deskripsi jabatan (job description)

dengan cara merinci pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh sumber

daya manusia tersebut, dan spesifikasi jabatan (job specification)

dengan cara merinci karakteristik atau kualifikasi seperti apa yang

dipersyaratkan bagi sumber daya manusia tersebut.

(3) Langkah Ketiga: Menganalisis ketersediaan tenaga pendidik. Langkah

ini merupakan sebuah perkiraan mengenai jumlah tenaga pendidik

dan juga kualifikasi apa yang tersedia dan yang diperlukan oleh

sebuah lembaga atau organisasi. Melalui langkah ini, dapat diketahui

secara pasti apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh lembaga

untuk mencapai tujuan bersama kedepannya.

(4) Langkah Keempat: Melakukan inisiatif, mengenai ketersediaan

sumber daya manusia dan kebutuhannya di masa depan.

(5) Langkah Kelima: Mengevaluasi dan melakukan modifikasi, karena

manajemen sumber daya manusia dilakukan secara terus menerus,

maka sebuah lembaga atau organisasi juga harus selalu mengevaluasi

dan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang mungkin sudah

tidak sesuai atau mengalami perubahan.57

57Masram dan Mu’ah, Manajemen Sumber Daya Manusia…., 9-10.
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Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 27:

ا َي َن ًك اك ُك ْي ِد الن ُن ظك َك لد ٰذ �ۗ ًف ند بك ۗ ُك َن َّك �َكلَي َكۗ َك َك ْي ك َي َكا هك
ۗا
ُك ْن ال ّكۗ َي ْك خك َكۗ َك

ْۗد الّنۗ ُك َد ا َي َن ًك اك ُك ْي ِد لّدْن َل ْي ْك ََك

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir,
maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan
masuk neraka.58

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) menceritakan bahwa tidak sekali-
kali Dia menciptakan makhluk-Nya dengan main-main,
melainkan Dia ciptakan mereka supaya mereka menyembah-Nya
dan mengesakan-Nya. Kemudian Allah akan menghimpun
mereka di hari perhimpunan, maka Dia akan memberi pahala
kepada orang yang taat dan mengazab orang yang kafir. Karena
itulah, disebutkan oleh firman-Nya:

ا َي َن ًك اك ُك ْي ِد الن ُن ظك َك لد ٰذ �ۗ ًف ند بك ۗ ُك َن َّك �َكلَي َكۗ َك َك ْي ك َي َكا هك
ۗا
ُك ْن ال ّكۗ َي ْك خك َكۗ َك

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir.
(Shad: 27)

Yakni orang-orang yang tidak percaya kepada hari berbangkit
dan tidak pula kepada hari kembali, melainkan hanya percaya
kepada kehidupan di dunia ini saja.

ْۗد الّنۗ ُك َد ا َي َن ًك اك ُك ْي ِد لّدْن َل ْي ْك ََك
maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan
masuk neraka. (Shad: 27)

Maksudnya, celakalah mereka di hari mereka kembali saat
mereka dibangkitkan karena akan memasuki neraka yang telah
disediakan buat mereka. Kemudian Allah menjelaskan, bahwa
termasuk keadilan dan hikmah-Nya Dia tidak menyamakan
antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir.59

58Al-Qur’an, 38:27.
59Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februari, 2022).
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Tujuan dari dilakukannya perencanaan tenaga pendidik adalah

sebagai berikut:

(1) Memastikan tersedianya tenaga pendidik saat ini dan untuk masa yang

akan datang, sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan.

(2) Menjamin kualitas dan juga kuantitas dari tenaga pendidik yang akan

mengisi jabatan dalam organisasi atau lembaga.

(3) Mempermudah proses koordinasi dalam organisasi.

(4) Menghindari adanya kesalahpahaman dan tumpang tindih dalam

pekerjaan.

(5) Menghindari adanya kelebihan dan kekurangan jumlah tenaga

pendidik.

(6) Menjadi pedoman dalam melaksanakan proses promosi, mutasi,

pensiun dan rotasi jabatan.

(7) Menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga

pendidik.

(8) Menjadi acuan dalam melakukan program seleksi, pengembangan dan

pelatihan, pemeliharaan dan juga pemberhentian tenaga pendidik.60

Menurut Nawawi dalam Larasati, pada bukunya yang berjudul

Manajemen Sumber Daya Manusia, manfaat dari proses perencanaan

sumber daya manusia antara lain adalah:

(1) Meningkatkan sistem informasi mengenai tenaga pendidik.

60Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 33.
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(2) Meningkatkan proses pendayagunaan tenaga pendidik, karena dengan

melakukan perencanaan yang tepat setiap tenaga pendidik

dipersiapkan untuk mendapatkan peluang agar dapat berkontribusi

dengan baik guna dapat mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

(3) Menyeimbangkan antara aktivitas tenaga pendidik dengan tujuan

organisasi secara lebih tepat dan efisien. Oleh karena itu,

perencanaan tenaga pendidik harus selalu melakukan identifikasi

anatara potensi dan prestasi kerja dari setiap tenaga pendidiknya

sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab didalam organisasi atau

lembaga dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien.

(4) Melalui perencanaan tenaga pendidik sebuah organisasi atau lembga

dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengelolaan

tenaga pendidik.

(5) Mempermudah proses koordinasi antara tenaga pendidik satu dengan

lainnya didalam organisasi atau lembaga.

(6) Mempermudah dalam proses pengelolaan dan dapat memperkirakan

bagaimana kebutuhan akan tenaga pendidik saat ini dan masa yang

akan datang.

(7) Mempermudah dalam mengetahui jabatan atau pekerjaan apa yang

sedang membutuhkan tenaga pendidik dimasa yang akan datang.61

61Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya…., 33-34.
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d. Rekrutmen dan Seleksi Manajemen Sumber Daya Manusia

Rekrutmen merupakan sebuah proses untuk mencari sebanyak-

banyaknya tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi yang

diinginkan oleh lembaga atau organisasi. Dengan mencari sebanyak-

banyaknya tenaga pendidik maka organisasi atau lembaga akan lebih

mudah dalam melakukan seleksi sesuai dengan yang dibutuhkan.62

Terdapat beberapa macam sumber rekrutmen, antara lain sebagai

berikut:

(1) Pelamar langsung, pelamar langsung datang ke sebuah organisasi

atau lembaga.

(2) Lamaran tertulis, biasanya seorang pelamar akan menyertakan

keterangan tertulis mengenai dirinya, seperti riwayat hidup, riwayat

pendidikan, surat rekomendasi, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi

piagam penghargaan dan sebagainya.

(3) Lamaran berdasarkan informasi dari sumber internal, pada umumnya

anggota sebuah organisasi atau lembaga mengetahui mengenai

kekosongan jabatan dilembaganya, sehingga mereka biasanya

mereka menginformasikannya kepada orang-orang disekitarnya

seperti saudara, teman, tetangga dan masyarakat secara umum.

(4) Iklan, iklan merupakan salah satu sumber rekrutmen yang paling

populer digunakan saat ini. Iklan sendiri dapat disebarkan

menggunakan media cetak seperti koran dan majalah, dapat juga

62Abdul Hakim, Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi (Pendekatan
Konvensional dan Nilai-nilai Islami) (Semarang: EF Press Digimedia, 2014), 35.
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menggunakan media elektronik seperti radio, dan televisi, serta yang

paling populer lagi akhir-akhir ini yakni menggunakan media sosial

seperti youtube, facebook, twitter, instagram, website dan

sebagainya.

(5) Instansi pemerintah, biasanya terdapat hubungan kerjasama antar

lembaga pemerintah sehingga ketika salah satu instansi

membutuhkan sumber daya pendidik maka instansi lain yang terkait

akan memberikan informasi bagi para tenaga kerja.

(6) Perusahaan penempatan tenaga kerja, saat ini telah banyak

bermunculan perusahaan atau instansi yang beroperasi untuk

mencari dan menyediakan tenaga kerja.63

Pada lembaga pendidikan, sumber rekrutmen bagi sumber daya

pendidik dan tenaga kependidikan biasanya berupa pelamar langsung,

lamaran tertulis, lamaran berdasarkan sumber internal, dan iklan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 26:

كَدين أْي ّن ْد َك ألي َك َي ْكَٔياك ْي أ ُد َك خكريك ۙن يد �ۖ ُن َي ْكَٔياد ْي أ ُد أكذلك�ك ۗ ُك َن دَذ ِك يد�ي ُي لك ِۗك

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai
ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil
sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat
dipercaya.64

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu
Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas’ud yang mengatakan bahwa
orang yang paling pandai dalam berfirasat ada tiga orang, yaitu:
Abu Bakar ketika berfirasat terhadap Umar (sebagai

63Abdul Hakim, Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi…., 40-42.
64Al-Qur’an, 28:26.
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penggantinya), teman Nabi Yusuf ketika mengatakan (kepada
istrinya), “Hormatilah kedudukannya”, dan teman wanita Nabi
Musa ketika berkata: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang
yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash: 26)65

Setelah proses rekrutmen, proses selanjutnya adalah seleksi. Seleksi

merupakan proses untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat dan sesuai

dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh organisasi atau

lembaga. Tahap pertama dalam seleksi biasanya adalah menelaah daftar

riwayat hidup dan berkas-berkas lainnya, yang kemudian akan

dilanjutkan dengan seleksi berupa tes tulis, tes keterampilan, tes

wawancara dan sebagainya.66

Jenis tes seleksi yang biasa digunakan, antara lain:

(1) Tes intelegensi

(2) Tes kepribadian

(3) Tes kecerdasan

(4) Tes keterampilan fisik

(5) Tes prestasi dan minat

Selain melalui beberapa tes seperti telah disebut sebelumnya,

biasanya jenis seleksi lain yang digunakan adalah wawancara.67

65Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februari, 2022).
66Masram dan Mu’ah, Manajemen Sumber Daya Manusia, 27-28.
67Abdul Hakim, Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia, 45-46.



55

e. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan pengembangan merupakan sebuah proses untuk

meningkatkan keterampilan dari tenaga pendidik baik dari segi teoritis,

teknis, moral, serta konseptualnya melalui diadakannya pendidikan dan

juga pelatihan.68

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan umum seseorang mulai dari penguasaan

terhadap teori, kepribadian, dan juga keterampilan yang berhubungan

dengan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.69

Pendidikan bagi tenaga pendidik adalah sebuah proses pelatihan

dan pengembangan yang bersifat jangka panjang melalui kegiatan

pengajaran dan juga praktek sistematik yang menitik beratkan pada

konsep teoritis dan abstrak.70

Pendidikan berfungsi sebagai pondasi guna menyiapkan,

membentuk, membina serta mengembangkan kemampuan tenaga

pendidik yang perlu diadakan secara terus menerus. Terdapat tiga jensis

pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal,

dan pendidikan informal.71

Pelatihan merupakan sebuah pembelajaran jangka pendek yang

telah terorganisir, dimana sumber daya manusia yang ada didalam

68Benjamin Bukit, dkk, pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi
Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 13.
69Abdul Hakim, Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia, 64.
70Masram dan Muah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015),
109-110.
71Nurhayati Ali Hasan, “Pendidikan dan Pelatihan Sebagai Upaya Peningkatana Kinerja
Pustakawan”, LIBRIA, 10/1 (Juni, 2018), 98.
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organisasi atau lembaga belajar sebuah keterampilan atau keahlian

tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelatihan merupakan

pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan

keterampilan tertentu dengan rentang waktu yang relatif singkat dan lebih

mengutamakan praktek dibandingkan dengan teori.72

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125:

ۗ
ُن ْك اك�ي َك

ُد ي لنيد بد ۗددهينْي ْك َك ِد ّك ْك احيك ِد َك �د ْي ُك َكالي ِد ُك حيدكي بد َك ْك�ّد َد ْدلي ْك ٰذ اد ُن اندي

ُك ْي ِد ْك َي ُن لي بد ْن ْك اك�ي ْك ُن َك ْدٖ ْدلي ْك ُي �ك َن ضك ُي مدك ْن ْك اك�ي ْك ُن َك ْك�ن ۙن اد

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang
lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.73

Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah
wahyu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Qur’an, Sunnah, dan
pelajaran yang baik; yakni semua yang terkandung di dalamnya
berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa
manusia (di masa lalu). Pelajaran yang baik itu agar dijadikan
peringatan buat mereka akan pembalasan Allah (Subhanahu wa
Ta’ala) (terhadap mereka yang durhaka).74

Melalui adanya pelatihan, terdapat beberapa tujuan yang akan

dicapai dan juga manfaat yang akan diperoleh oleh sumber daya manusia,

antara lain adalah:

(1) Memastikan keterampilan dari tenaga pendidik yang ada dalam

organisasi atau lembaga sesuai dengan perkembangan teknologi saat

ini.

72Wiwin Hermina, Analisis Model-Model Pelatihan (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia,
2021), 4.
73Al-Qur’an, 16:125.
74Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februari, 2022).



57

(2) Meningkatkan kualitas kinerja dari masing-masing tenaga pendidik .

(3) Membantu meningkatkan kualitas dari organisasi atau lembaga

tersebut.

(4) Menciptakan sikap loyalitas, dan juga kerjasama yang baik antara

tenaga pendidik dan organisasi atau lembaga.

(5) Mengurangi waktu belajar bagi tenaga pendidik agar dapat mencapai

kriteria atau kualifikasi yang diinginkan oleh organisasi atau lembaga.

(6) Membantu tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan

keterampilan pribadinya, sehingga dapat meningkatkan

profesionalitas dalam pekerjaann ya.75

Terdapat beberapa metode pelatihan, antara lain sebagai berikut:

(1) On the job (pelatihan di tempat kerja), yang meliputi:

(a) Magang

(b) Sistem evaluasi

(c) Unjuk kerja

(d) Instruksi pekerjaan

(e) Pengalaman di tempat kerja

(f) Pertukaran pekerjaan

(g) Bimbingan dan penyuluhan

(h) Penugasan sementara

(i) Proyek khusus

75Masram dan Muah, Manajemen Sumber Daya, 111.
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(2) Off the job (pelatihan di luar tempat kerja yang sebenarnya), yang

meliputi:

(a) Simulasi, diantaranya adalah bermain peran, pelatihan beranda,

pelatihan laboratorium, permainan peran dalam bisnis, studi kasus,

peniruan perilaku, manajemen ganda, pelatihan alam terbuka,

peniruan perilaku dsb.

(b) Presentasi informasi, diantaranya adalah seminar, kuliah,

presentasi video, analisis transaksi, belajar mandiri, instruksi

terprogram dsb.76

f. Kompensasi Sumber Daya Manusia

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh tenaga

pendidik sebagai bentuk balas jasa terhadap kinerja mereka, sistem

kompensasi yang baik akan mampu meningkatkan motivasi kerja,

kepuasan dari tenaga pendidik dan juga prestasi kerjanya.77

Kompensasi yang diberikan kepada sumber daya manusia, secara

umum terdiri dari dua bentuk78:

(1) Kompensasi finansial (finansial compensation)

Kompensasi finansial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu

kompensasi finansial langsung, seperti gaji, upah, bonus, dan komisi.

Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung seperti, rekreasi,

76Nurruli Fatur Rohmah, “Pelatihan dan pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia”,
INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2/1 (Oktober, 2018), 8-9.
77Masram dan Muah, Manajemen Sumber Daya, 130.
78Siti Aisyah, Kompensasi dan Komitmen Guru (Pontianak: PGRI Prov Kalbar, 2019), 7-8.
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program asuransi, tunjangan kesehatan, pensiun, sosial, dan beasiswa,

dan ketidakhadiran yang dibayar seperti liburan, libur hari besar

nasional, sakit, dan cuti.

Kompensasi finansial merupakan kepuasan yang berasal dari

pekerjaan sumber daya manusia itu sendiri, yang dapat berupa tugas

yang menarik, tanggung jawab, peluang, kesempatan untuk

berkembang dan sebagainya.

(2) Kompensasi nonfinansial (nonfinancial compensation)

Kompensasi nonfinansial merupakan kepuasan yang berasal

dari lingkungan fisik maupun psikologis tempat sumber daya manusia

itu bekerja, yang dapat berupa supervisi yang kompeten, rekan kerja

yang baik, keadaan lingkungan kerja yang kondusif, dan kebijakan-

kebijakan yang baik.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 19:

ۙك ْي ُن ْك َي ْن َك ْي ُن َك ۗهكنْي ُك اك�ي ْي َن َّدلَك ْك َكلدلَن
ام ْي ْن ُد �ك ۗن مّد ُل ْذ ْك دك َّل َكلدكن

Artinya: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang
telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan
perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.79

Firman Allah (Subhanahu wa Ta’ala): ام ْي ْن ُد �ك ۗن مّد ُل ْذ ْك دك َّل َكلدكن
Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah
mereka kerjakan. (Al-Ahqaf: 19)

Yakni masing-masing dari mereka mendapat azab sesuai dengan amal
perbuatannya.

79Al-Qur’an, 46:19.
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ۙك ْي ُن ْك َي ْن َك ْي ُن َك ۗهكنْي ُك اك�ي ْي َن َّدلَك ْك َكلدلَن
dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka
tidak dirugikan. (Al-Ahqaf: 19)

Mereka tidak dianiaya barang seberat zarah pun atau yang lebih kecil dari
padanya. Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa
derajat atau tingkatan di neraka mengarah ke bawah, sedangkan derajat di
surga mengarah ke atas.80

Tujuan dan fungsi dari kompensasi, antara lain sebagai berikut:

(1) Memperoleh tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi yang

diinginkan oleh lembaga atau organisasi, karena dengan sistem

kompensasi yang baik akan dapat meningkatkan kualitas dari sumber

daya manusia itu sendiri.

(2) Mempertahankan tenaga pendidik yang sudah ada sekarang, dengan

sistem kompensasi yang baik kemungkinan besar tenaga pendidik

akan bertahan didalam organisasi atau lembaga.

(3) Menjamin keadilan, karena dalam kompensasi harus selalu

memperhatikan prinsip keadilan sehingga dapat terhindar dari adanya

konflik dalam organisasi atau lembaga.

(4) Menghargai perilaku yang baik, kompensasi juga merupakan bentuk

dari penghargaan bagi tenaga pendidik seperti berkelakuan baik,

bersikap loyal, dan bertanggung jawab akan pekerjaannya.

(5) Mengendalikan keuangan, dengan sistem kompensasi yang baik

organisasi atau lembaga dapat mengendalikan pemasukan dan

pengeluaran keuangannya dengan terorganisir dan baik.

80Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februari, 2022).
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(6) Memenuhi peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan

dalam UU No 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.81

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompensasi, antara

lain adalah:

(1) Faktor internal organisasi atau lembaga, seperti dana milik organisasi

atau lembaga serta adanya komunitas atau ikatan sumber daya

manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan juga penetapan

kompensasi.

(2) Faktor pribadi tenaga pendidik , seperti produktivitas kerja yang

dipengaruhi prestasi kerja. Posisi dan jabatan juga mempengaruhi

besarnya kompensasi yang diterima oleh tenaga pendidik, dimana

semakin besar tanggung jawab seseorang maka akan semakin besar

pula kompensasi yang diterimanya. Pendidikan dan pengalaman juga

turut berpengaruh terhadap kompensasi, semakin tinggi pendidikan

dan semakin banyak pengalamannya maka akan semakin besar

kompensasi yang diterimanya, hal tersebut sebagai penghargaan atas

profesionalitas dari tenaga pendidik yang ada. Jenis dan sifat

pekerjaan juga berpengaruh terhadap kompensasi, dimana semakin

banyak dan rumit tanggung jawab yang diperoleh maka akan

semakin banyak pula kompensasinya.

(3) Faktor eksternal organisasi atau lembaga, penawaran dan permintaan

kerja berpengaruh terhadap kompensasi. Biaya hidup, menjadi

81Masram dan Muah, Manajemen Sumber Daya…., 131-132.
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patokan minimal organisasi atau lembaga dalam memberikan

kompensasi kepada tenaga pendidik. Kebijaksanaan pemerintah,

pemerintah memberikan patokan upah minimum, jam kerja/hari, atau

patokan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian

kompensasi. Kondisi perekonomian nasional turut berpengaruh

terhadap besaran kompensasi yang diterima oleh sumber daya

manusia didalam sebuah organisasi atau lembaga.82

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut W Edward Deming dalam Mulyadi, Mutu adalah

kesesuaian atas permintaan pasar atau konsumen. Institusi yang

bermutu adalah Institusi yang menguasai pangsa pasar disebabkan

produknya sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga konsumen

puas terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh Instansi.

Kepuasan akan mengakibatkan keloyalan konsumen, sehingga

konsumen enggan untuk beralih kepada yang lain.83

Mutu dalam dunia pendidikan, lebih condong pada proses dan

hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan dapat meliputi input, seperti

bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik) metodologi, sarpras dan

sumber daya lainnya. Sedangkan Mutu dalam kontek hasil pendidikan

82Masram dan Muah, Manajemen Sumber Daya…., 137-140.
83Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu, ( Malang: UIN
Maliki Press, 2010), 78.
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adalah prestasi yang diraih oleh pihak sekolah pada setiap masa

tertentu.84

Menurut W Edward Deming dalam Edward Sallis, mutu

berbanding lurus dengan manajemen, Oleh sebab itu mutu dalam dunia

pendidikan harus mengukur dari Manajemen pendidikan. W Edward

Deming juga mengungkapkan beberapa poin tentang manjemen mutu,

sebagaimana dikutip oleh Edward Sallis dalam bukunya Total Quality

Management in Education. “To provide a guide to how to manage for

quality, Deming produced his famous 14 points. They were a mixture of

important management principles and insights into employee

psychology. They were his blueprints for the development of a quality

culture. His emphasis throughout was on prevention rather than cure”.

Poin-poin tersebut antara lain :85

1) Ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa dengan tujuan

agar bisa kompetitif dan tetap berjalan serta menyediakan

lowongan pekerjaan.

Banyak instansi hanya memikirkan tujuan jangka pendek,

tidak memikirkan tujuan jangka panjang, menurutnya instansi perlu

memiliki rencana jangka panjang yang berdasarkan pada visi

dimasa depan dan inovasi baru. Menurut penyusun dengan inovasi

inilah instansi dapat menyediakan berbagai pekerjaan di berbagai

bidang. Dalam memilih pekerja atau karyawan baru dimana

84Rusman, Manajemen Kurikulum, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 555.
85Edward Sallis, Total Quality Management in Education Thrid Edition (London: Kogan Page,
2002), 35-36.
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nantinya mereka akan menjadi teman dalam memperjuangkan visi

dari instansi.

2) Adopsi falsafah baru.

Instansi tidak dapat bersaing jika mereka terus hidup dengan

tingkat keterlambatan, kesalahan bahan dan produk yang salah.

mereka harus membuat perubahan dan mengadopsi cara-cara baru

untuk bekerja.

3) Hindari ketergantungan inspeksi massal untuk mencapai mutu.

Inspeksi tidak meningkatkan atau menjamin mutu. anda tidak

dapat memeriksa kualitas produk dengan mengandalkan inspeksi

masal. Hal ini tentunya membutuhkan penilaian terhadap

kemampuan yang dimiliki oleh instansi. Oleh sebab itu Instansi

hendaknya terus melakukan evaluasi atas segala aspek, termasuk

niat, visi, misi serta kemampuan organisasi dalam mencapainya.

4) Membentuk kepemimpinan.

Deming mengatakan bahwa pekerjaan manajemen bukan

hanya pengawasan tetapi juga kepemimpinan, ini berarti pergeseran

dari manajemen tradisional dengan hasil indikator kinerja,

spesifikasi dan penilaian, ke arah peran kepemimpinan yang

mendorong peningkatan pada proses produksi barang dan jasa yang

lebih baik.
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5) Hilangkan rasa takut agar setiap orang dapat bekerja secara efektif.

Keamanan adalah dasar yang menjadi dasar motivasi staf.

Deming percaya bahwa orang benar-benar ingin melakukan

pekerjaan dengan baik asalkan mereka bekerja dilingkungan yang

mendorong mereka.

Mutu pendidikan merupakan nilai dari sebuah proses

pendidikan dan hasil dari pendidikan tersebut secara keseluruhan

yang mengacu pada krtiteria yang telah ditetapkan.86 Lembaga

pendidikan Islam perlu untuk selalu mengembangkan dan

mengelola sumber daya manusianya agar mutu dari lembaga terus

meningkat serta dapat menambah loyalitas masyarakat terhadap

lembaga pendidikan tersebut.87

Mutu pendidikan merupakan derajat atau tingkat keunggulan dari

sebuah proses pendidikan dan juga hasil pendidikan.88 Mutu pendidikan

merupakan derajat keunggulan yang diukur melalui kinerja dari lulusan

atau melalui perbandingan sebuah hasil yang diperoleh dengan harga

yang harus dibayarkan.89

Orientasi mutu yaitu untuk mengupayakan keseriusan dalam

menjalankan komitmen yang menjadi kesepakatan bersama dalam suatu

lembaga, terlebih sebuah lembaga pendidikan yang merupakan tempat

86Muh. Hambali dan Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam, 178.
87Muh. Hambali dan Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam…., 277.
88Novianty Djafri dan Abdul Rahmat, Buku Ajar Manajemen Mutu Terpadu (Yogyakarta: Zahir
Publishing, 2017), 55.
89Siti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Zahir Publishing,
2017), 16.
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untuk mengembangkan etika, logika, dan estetika yang secara

keseluruhan harus berjalan berdampingan agar dapat mempercepat

proses pencapaian tujuan dan dapat meningkatkan kualitas

pendidikan.90

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:

َد ّيكك ُن َكالي هد
ۗا
يك ْي ًك الي ُد �ك ى َذ َْكَّي َك ٰذ َي َن الي ٰدّ ِد

ۗا
ْك َْي َكاد ۙد ۗ ْك َكاَيد�ي ِد ِي ْك لي بد َن َن أكي ك ّٰذ ا ۙن ۞اد

ۙك َي َن ِكان �ك ْي ْنكن لكْك ْي َنكن ْكْد َد ْي َكاليَْك
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.91

Sa’id ibnu Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna
firman-Nya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berbuat adil dan
berbuat kebajikan. (An-Nahl: 90), hingga akhir ayat. Bahwa tiada suatu
akhlak baik pun yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Jahiliah dan
mereka memandangnya sebagai perbuatan yang baik, melainkan Allah
(Subhanahu wa Ta’ala) menganjurkannya. Dan tiada suatu akhlak
buruk pun yang dahulu mereka pandang sebagai suatu keaiban di antara
sesama mereka melainkan Allah melarangnya. Yang paling
diprioritaskan ialah, sesungguhnya Allah melarang akhlak yang buruk
dan yang tercela.92

Mutu pendidikan juga diartikan sebagai kualitas atau ukuran

mengenai baik buruknya proses membentuk sikap, perilaku seseorang

atau kelompok dalam upaya untuk mendewasakan manusia agar dapat

90Supadi, Manajemen Mutu, 18-19.
91Al-Qur’an, 16:90.
92Aplikasi Online Tafsir Ibnu Katsir (Februari, 2022).
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mendekatkan diri dengan Tuhan, melalui bimbingan, pendidikan, dan

pelatihan.93

Mutu pendidikan merupakan sebuab acuan keberhasilan dan

kegagalan dari sebuah lembaga pendidikan, sehingga mutu

pendidikanmenentukan seberapa eksis lembaga pendidikan tersebut

ditengah masyarakat. Terdapat beberapa sumber mutu didalam

pendidikan diantaranya adalahsarana dan prasarana yang baik dan

memadai, tenaga pendidik yangprofesional, kurikulum yang baik dan

sesuai, kepemimpinan atau manajerial yang efektif dan efisien dsb.94

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pengertian dari mutu pendidikan adalah nilai atau derajat keunggulan

dari proses pendidikan dan hasil dari pendidikan yang berupa

lulusannya.

b. Konsep Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan yang baik akan membentuk sebuah lingkungan

atau wadah bagi para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua,

masyarakat, pemerintah, dan juga pengusaha untuk saling bekerja sama

memberikan jalan bagi peserta didik dalam mencapai tujuan atau masa

depannya.95

93Warisno, Strategi Manajemen Pengembangan Muttu Pendidikan Berbasis Akhlak (Malang:
Literasi Nusantara, 2021), 78.
94Djafri dan Rahmat, Buku Ajar Manajemen, 9.
95Mu’alimin, Menjadi Sekolah…., 60.
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Sebuah lembaga pendidikan yang ingin meningkatkan kualitas

dari pendidikannya, harus mempunyai strategi atau cara yang efektif

dalam menghadapi tantangan yang ada. Starategi yang dapat dilakukan

dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah seperti membentuk visi,

misi dan tujuan yang jelas, fokus kepada pelanggan, cara untuk

mencapai tujuan yang diinginkan harus kuat, melibatkan semua

pelanggan baik itu pelanggan internal dan eksternal.96

Menurut Abdul Hadis dan Nurhayati dalam Mu’alimin, terdapat

dua faktor utama yang mempengaruhi mutu dari proses dan hasil

pembelajaran dalam kelas, yaitu faktor internal seperti faktor sosiologis,

psikologis, dan fisiologis yang terdapat didalam diri pendidik dan juga

peserta didik. Faktor eksternal seperti lingkungan, sarana dan prasarana

dan sebagainya.97

Mutu didalam pendidikan mencakup tiga hal yaitu, input, proses

dan output pendidikan.98

(1) Input

Menurut Bambang dalam Widiyarti dan Suranto dalam bukunya

yang berjudul Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi,

input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada karena

dibutuhkan untuk keberlangsungan proses, yang meliputi sumber

daya dan perangkat lunak dan tujuan sebagai acuan bagi

96Mu’alimin, Menjadi Sekolah…., 62.
97Mu’alimin, Menjadi Sekolah…., 63.
98Widiyarti dan Suranto, Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi (Semarang: ALPRIN,
2019), 4-5.
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pelaksanaan proses. Kesiapan dari input pendidikan sangat

dibutuhkan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik,

sehingga kualitas input dapat diukur dari tingkat kesiapannya.

(2) Proses

Proses pendidikan merupakan perubahan dari satu hal menjadi hal

lainnya. Proses pendidikan yang dimakasud adalah proses

pengambilan keputusan, proses pengelolaan lembaga, proses

pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses evaluasi.

Proses disebut berkualitas tinggi apabila pelaksanaannya dan

perpaduan dengan input sekolah/madrasah dilakukan dengan

harmonis dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan motivasi

dan minat belajar.

(3) Output

Output pendidikan adalah kinerja sekolah/madrasah berupa prestasi

yang dihasilkan dari proses pendidikan. Kinerja sekolah bisa diukur

dari segi kualitasnya, produktivitasnya, efektivitasnya, inovasinya,

efisiensinya, moral kerja, dam kualitas kerjanya. Output sekolah

disebut berkualitas tinggi apabila memiliki prestasi, seperti prestasi

akademik berupa lomba karya ilmiah, nilai pencapaian ketuntasan

kompetensi dan sebagainya. Serta prestasi nonakademik seperti,

kejujuran, kesopanan, omba olahraga, kesenian dan sebagainya.

Slamet dalam Widiyarti dan Suranto99, merinci komponen dari

99Widiyarti dan Suranto, Konsep Mutu dalam…., 5-6.



70

input, proses, dan output sebagaimana tergambar dalam tabel

dibawah ini:

Tabel 2.2

Komponen Input, Proses dan Output Pendidikan

Komponen Input Komponen Proses Komponen Output

-Visi, misi, tujuan dan

strategi

-Kepegawaian atau

sumber daya manusia:

kepala sekolah/madrasah,

guru, karyawan, tata

usaha, operator dan lain-

lain

-Kurikulum

-Peserta didik

-Pembiayaan

-Sarana dan prasarana

-Organisasi atau

kelembagaan

-Regulasi

-Administrasi

-Peran masyarakat

-Budaya organisasi

-Manajemen

-Proses belajar mengajar

-Kepemimpinan

-Praktek kerja

-Prestasi akademik

-Prestasi nonakademik

Menciptakan sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu,

berarti harus menciptakan keterkaitan yang baik pula antara input,

proses, dan output. Pada proses penerimaan raw input berupa peserta
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didik, harus dipertimbangkan dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik

dan sebagainya. Pada aspek proses, yang mencakup kegiatan

pembelajaran, pelatihan, ekstrakurikuler dan sebagainya. Harus

diberikan secara efektif sehingga peserta didik akan berkualitas. Pada

aspek output, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan,

pengetahuan, keahlian dan sebagainya. Sehingga untuk menciptakan

pendidikan yang bermutu ketiga unsur tersebut harus dikelola dengan

baik.100

100Mu’alimin, Menjadi Sekolah…., 65-66.
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C. Kerangka Konseptual

Manajemen

Sumber Daya

Manusia dalam

Upaya

Peningkatan Mutu

Pendidikan di

Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu

Jember

Perencanaan

Rekrutmen dan Seleksi

Pelatihan dan Pengembangan

Kompensasi

TEORI

a. Manajemen Sumber Daya Manusia: 1) Masram dan Mu’ah

2) Satrijo Budiwibowo dan Sudarmiani

3) Made Pidarta

4) Edy Karno

5) Justine Mercer, Bernard Barker, dan

Richard Bird

b. Mutu Pendidikan : 1) Edward Sallis

2) Widiyarti dan Suranto

3) Muh. Hambali dan Mu’alimin

Jenis Penelitian : Studi Kasus
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif,

dimana menurut Sugiyono tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk

mengetahui dan mendalami sebuah fenomena dari obyek penelitian, sehingga

mendapat sebuah pemahaman yang mendalam serta mendapatkan sebuah

penemuan yang unik.107

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus,

studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif dengan cara peneliti

mengeksplorasi secara detail mengenai sebuah proses, program, atau kegiatan

dari satu atau beberapa orang.108 Menurut Robert K Yin, dalam bukunya yang

berjudul Case Study Research and Applications: Design and Methods Sixth

Edition, “There’s no formula, but your choice depends in large part on your

research question(s). The more that your questions seek to explain some

contemporary circumstance (e.g., “how” or “why” some social phenomenon

works), the more that case study research will be relevant. Case studies also

are relevant the more that your questions require an extensive and “in-depth”

description of some social phenomenon”. Semakin banyak pertanyaan yang

berusaha menjelaskan beberapa keadaan kontemporer seperti bagaimana atau

mengapa, semakin relevan penelitian studi kasus itu. Studi kasus juga lebih

107Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.
108Sugiyono, Metode Penelitian…., 6.
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relevan apabila pertanyaannya membutuhkan deskripsi yang luas dan

mendalam dari beberapa fenomena sosial.109

Jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif studi kasus pada

penelitian ini adalah, penelitian yang mendalami dan mengeksplorasi

mengenai manajemen sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, yang kemudian

hasil temuannya dijelaskan secara rinci.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, adalah Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu Jember. Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

beralamatkan di Jl. K. Masduqi Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu,

Kabupaten Jember. Peneliti memilih Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember sebagai lokasi penelitian karena merupakan Madrasah Aliyah Swasta

di Kecamatan Ambulu yang memiliki guru berprestasi di tingkat nasional,

yaitu sebagai tim penulis soal Bahasa Arab Ujian Nasional dan sebagai

pelatih dalam acara POSPENAS yang diselenggarakan oleh Kementerian

Agama Repuplik Indonesia. Selain itu, jumlah siswanya terus bertambah

setiap tahunnya, ditengah persaingan yang ketat antara Madrasah Aliyah dan

lembaga pendidikan yang sederajat di Kecamatan Ambulu. Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk meneliti dengan lebih detail bagaimana Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember dalam mengelola sumber daya manusianya

109Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods Sixth Edition (Los
Angeles: SAGE Publications, 2018), 33.
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sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berlomba-berlomba

menyekolahkan putra-putrinya di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti secara langsung merencanakan penelitian, melaksanakan

penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan data dan

melaporkan hasil penelitian. Serta peneliti hadir secara terang-terangan

sebagai seorang peneliti dan menginformasikannya kepada para subjek

penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui dan memperoleh

gambaran serta informasi mengenai manajemen sumber daya manusia dalam

upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti antara lain adalah:

1. Merencanakan penelitian, dengan cara membuat perencanaan awal sebelum

penelitian, seperti memersiapkan materi wawancara, mempersiapkan

perlengakapan observasi dan dokumentasi dan sebagainya.

2. Melaksanakan penelitian, setelah seluruh keperluan untuk wawancara telah

siap, seelanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi,

wawancara, dan dokumentasi mengenai manajemen sumber daya manusia

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember.
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3. Mengumpulkan data, peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi,

wawancara, dan dokumentasi mengenai manajemen sumber daya manusia

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember.

4. Menganalisis data, setelah data terkumpul peneliti menganalisis data

menggunakan teori analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.

5. Menafsirkan data, setelah menganalisis data, peneliti menafsirkan data

berdasarkan teori mengenai manajemen sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan.

6. Melaporkan hasil penelitian, selanjutnya peneliti menyusun data yang telah

ditafsirkaan sebelumnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis.

D. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, informan atau subjek penelitian ditentukan dengan

menggunakan teknik purposive yang dilandasi dengan tujuan atau

pertimbangan tertentu sebelumnya.110 Pertimbangan tersebut seperti, peneliti

menilai bahwa para informan merupakan orang yang mengetahui dan terlibat

langsung dalam kegiatan perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan

pengembangan serta kompensasi. Adapun informan atau subjek penelitian

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, Zaenal Arifin, S.Pd.I

110Sugiyono, Metode Penelitian…., 95-96.
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2. Guru Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, Wiwin Lutfiani, S.Pd

dan Muhammad Zamroni, S,Pd.

3. Staf Tata Usaha Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, Siti Khoirun

Nisa, A.Ma.

Pemilihan informan atau subjek penelitian ini, dengan pertimbangan

bahwa peneliti menganggap subjek penelitian tersebut merupakan orang yang

paling tahu mengenai fokus penelitian yang akan di eksplorasi secara

mendalam.

E. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua yaitu, data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan oleh

peneliti, langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data

yang didapatkan oleh peneliti dari bemacam-macam sumber yang ada

(peneliti bertindak sebagai tangan kedua).111

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber data primer, meliputi:

a. Kepala Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, karena kepala

madrasah merupakan orang yang paling memiliki pengaruh dan

mengetahui bagaimana perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan

dan pengembangan, serta kompensasi sumber daya manusia dalam

111Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015), 67-68.
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upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember.

b. Guru Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, karena guru

merupakan orang yang terlibat langsung dalam perencanaan, rekrutmen

dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta kompensasi sumber

daya manusia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

c. Staf TU Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, karena staf TU

merupakan orang yang terlibat langsung dalam perencanaan, rekrutmen

dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta kompensasi sumber

daya manusia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

2. Sumber data sekunder, meliputi:

a. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

b. Visi, misi dan tujuan Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

c. Data guru dan staf TU Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain adalah mengenai

bagaimana perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan

dan kompensasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah,

observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode observasi

partisipasi pasif. Pada observasi partisipasi pasif, peneliti datang di tempat

penelitian, akan tetapi peneliti tidak terlibat langsung di dalam kegiatan dari

obyek penelitian.112 Pemilihan metode observasi partisipasi pasif ini,

digunakan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang lebih faktual

sesuai keadaan dilapangan.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini antara

lain sebagai berikut:

a. Perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru, diadakan

sesuai dengan kebutuhan.

b. Rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien mengacu pada

kualifikasi yang telah ditentukan, hal ini dapat dilihat dari pendidik dan

tenaga kependidikan baru yang lolos dalam rekrtmen dan seleksi

mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

c. Pelatihan dan pengembangan yang diadakan secara mandiri oleh

Madrasah Aliyah Al-Amien, disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti

ketika musim pandemi covid-19 dan pembelajaran diharuskan secara

112Sugiyono, Metode Penelitian…., 108.
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online, maka pelatihan dan pengembangan yang diberikan berhubungan

dengan aplikasi pembelajaran yang berbasis komputer.

d. Kompensasi berupa honorarium bagi pendidik disamaratakan,

perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan yang diterima yang

didasarkan pada lamanya waktu mengajar, dan beratnya tanggung jawab

dari tugas tambahan yang diterima.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara

semiterstruktur. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh dan

mengetahui sebuah permasalahan dengan lebih terbuka dengan meminta

pendapat maupun ide-ide dari obyek penelitian.113

Data yang diperoleh dari teknik wawancara semiterstruktur ini antara

lain adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan terhadap penempatan wali kelas, dilakukan secara rutin

setiap awal tahun ajaran baru. Perencanaan pemilihan waka dan kepala

madrasah, dilakukan setiap tiga tahun sekali. Perencanaan rekrutmen

pendidik dan tenaga kependidikan baru, dilakukan ketika Madrasah

Aliyah Al-Amien membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang

baru. Perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru

dilakukan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan dengan persetujuan

dari ketua yayasan.

113Sugiyono, Metode Penelitian…., 115-116.



81

b. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia diumumkan secara terbuka

baik melalui media sosial maupun website, seluruh dewan guru dan

karyawan wajib menyebarkan informasi tersebut. Panitia rekrutmen dan

seleksi akan dibentuk ketika Madrasah Aliyah Al-Amien membutuhkan

pendidik dan tenaga kependidikan baru. Calon pendidik dan tenaga

kependidikan harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan harus

melewati tahap seleksi. Setelah seleksi dilakukan, kemudian hasilnya

akan dikonsultasikan kepada ketua yayasan.

c. Pelatihan dan pengembangan bersumber dari kemenag,

kemendikbudristek, KKM, MGMP, Balai Diklat, Perguruan Tinggi, dan

pelaksanaan secara mandiri. Madrasah Aliyah Al-Amien memberikan

pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan membiayai

kuliah S1. Seluruh pelatihan dan pendidikan, dibiayai sepenuhnya oleh

madrasah.

d. Honorarium pokok semua pendidik sama, yang membedakan adalah

tunjangan yang diterima. Sedangkan honorarium untuk staf tata usaha

dihitung satu hari sebanyak delapan jam, kecuali hari jum’at dihitung

enam jam. Sistem pemberian honorarium menggunakan sistem payroll,

yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kompensasi berupa cuti, seperti

cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh, izin sakit, dan izin keluarga

inti sakit. Kompensasi berupa rekreasi tidak rutin diadakan setiap tahun,

akan tetapi menunggu dananya terkumpul terlebih dahulu.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan

untuk menambah data atau temuan dari penelitian, dokumentasi bisa

berbentuk gambar, sumber tertulis, video, dan sebagainya, yang seluruhnya

dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian.114 Data yang

diperoleh dari teknik ini antara lain adalah foto dokumen perencanaan,

edaran rekrutmen dan seleksi pendidik, foto kegiatan pelatihan, foto contoh

absen pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan face recognition,

sejarah berdirinya lembaga, data pendidik dan tenaga kependidikan, visi,

misi dan tujuan lembaga dan sebagainya.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis data model

interaktif dari Miles dan Huberman, dimana terdapat empat tahapan dalam

proses analisis datanya, yaitu:115

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, menggunakan teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada umumnya, peneliti akan

mengumpulkan data penelitian dalam jangka waktu yang cukup panjang,

sehingga data yang dikumpulkan jumlahnya sangat banyak dan jenisnya

bervariasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan

data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada para subjek

114Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &
Studi Kasus) (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 74.
115Sugiyono, Metode Penelitian…., 134.
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penelitian. Yaitu mengenai perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan

dan pengembangan, serta kompensasi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan sangat banyak

jumlahnya dan jenisnya bervariasi, sehingga perlu untuk dilakukan reduksi

data. Reduksi data berarti, peneliti merangkum data-data yang telah

diperoleh dari lapangan dan memilih data mana yang sesuai dengan fokus,

kemudian memfokuskan kepada data yang penting atau berkaitan dengan

fokus.116

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan beberapa langkah

mereduksi data, antara lain sebagai berikut:

a. Peneliti menyeleksi dan menentukan data yang sesuai dengan fokus

penelitian. Yaitu mengenai perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan

dan pengembangan, serta kompensasi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

b. Peneliti memfokuskan data-data mana yang paling berhubungan dengan

fokus penelitian mengenai perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan

dan pengembangan, serta kompensasi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

116Sugiyono, Metode Penelitian…., 134-137.
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Jember.

c. Peneliti menyederhanakan data penelitian sesuai fokus penelitian yaitu

perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta

kompensasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

d. Peneliti mengabstraksi dan mentransformasikan data hasil penelitian dari

lapangan menjadi data yang lebih mudah dipahami sesuai dengan fokus

penelitian, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan

pengembangan, serta kompensasi sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

3. Penyajian Data (Data Display)

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk

teks naratif.117

Pada proses penyajian data ini, peneliti menyajikan data yang telah di

reduksi sebelumnya dalam bentuk naratif agar lebih mudah untuk dipahami.

Peneliti menyajikan data mengenai perencanaan, rekrutmen, seleksi,

pelatihan dan pengembangan, dan kompensasi sumber daya manusia di

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verfication)

Kelengkapan data hasil penelitian di lapangan, dan keterampilan serta

pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif sedikit banyak akan

117A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta:
KENCANA, 2014), 409.
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berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan dalam penelitian.118

Pada proses penarikan kesimpulan ini, peneliti mengambil

kesimpulan dari data yang telah disajikan, yaitu mengenai bagaimana

perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta

kompensasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

H. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data berupa uji

kredibilitas data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, menggunakan

dan membercheck. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data

yang telah didapatkan dari beberapa sumber data. Triangulasi teknik

dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber data yang sama dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Membercheck adalah

proses pengecekan data yang telah didapatkan oleh peneliti kepada para

informan.119

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai

berikut:

a. Triangulasi Sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dengan

cara mengumpulkan data mengenai perencanaan, rekrutmen dan seleksi,

pengembangan dan pelatihan, dan kompensasi sumber daya manusia di

118A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif…., 409.
119Sugiyono, Metode Penelitian…., 191-194.
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Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, kepada sumber atau informan

yang berbeda, yaitu kepada Kepala Madrasah, Guru, dan Staf TU.

b. Triangulasi Teknik, selain itu peneliti menggunakan triangulasi teknik

dengan cara mengumpulkan data menggunakan teknik yang berbeda, yaitu

observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada sumber yang sama.

c. Membercheck, peneliti juga menggunakan membercheck dengan cara,

setelah data penelitian mengenai perencanaan, rekrutmen dan seleksi,

pelatihan dan pengembangan, dan kompensasi sumber daya manusia di

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember terkumpul dan telah diambil

kesimpulannya, peneliti menyerahkannya kepada sumber data atau

informan untuk di cek apakah sesuai atau tidak dengan yang dimaksud oleh

sumber data atau informan.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

1. Penelitian Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melakukan perencanaan awal sebelum

melakukan penelitian untuk mempermudah proses penelitian itu sendiri,

seperti membaca literatur mengenai metodologi penelitian, mengenai

manajemen sumber daya manusia, mengenai mutu pendidikan dan

sebagainya. Setelah itu peneliti melakukan observasi awal sebelum

melakukan penelitian yang sebenarnya agar memperoleh gambaran

mengenai objek penelitian, selanjutnya peneliti mengurus surat perizinan

untuk melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.
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2. Pengembangan Desain

Setelah membuat perencanaan awal sebelum penelitian dan juga

melakukan observasi awal, selanjutnya peneliti menyiapkan apa saja yang

diperlukan dalam penelitian. Kemudian peneliti menentukan siapa saja yang

akan menjadi informan atau subjek penelitian dalam kegiatan penelitiannya.

3. Penelitian Sebenarnya

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan penelitian di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, dengan mengamati peristiwa atau

kegiatan yang dilakukan objek penelitian, sambil terus menggali informasi

dari objek penelitiannya, dan mendokumentasikannya. Sehingga dapat

memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian yang ada.

4. Penulisan Laporan

Setelah seluruh data penelitian terkumpul, peneliti melakukan analisis

data mulai dari proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan, selanjutnya peneliti menulis hasil penelitiannya menjadi

sebuah karya ilmiah berupa tesis.
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BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember,

data penelitian yang telah dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara,

dan dokumentasi mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember,

disajikan dalam paparan data berikut ini, sesuai dengan fokus penelitian yang

telah ditentukan.

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam

pengelolaan sumber daya manusia, begitu juga Madrasah Aliyah Al-Amien

yang melakukan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya manusianya.

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, perencanaan

terhadap pengelolaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

berupa pendidik dan tenaga kependidikan, seperti perencanaan penempatan

wali kelas, perencanaan pemilihan waka, kepala madrasah, dan perencanaan

perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan baru.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Kepala Madrasah

Aliyah Al-Amien, Zaenal Arifin, S.Pd.I sebagai berikut.
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Perencanaan itu ya pasti ada, perencanaan untuk sumber daya
manusia atau pendidik. Jadi setiap tahun perencanaan pemanfaatan
sumber daya manusia itu ada. Sebelum dia jadi waka, diberi tugas
tapi tanpa sepengetahuan dia bahwa dia itu akan kita ambil jadi waka.
Kalau diuji coba ternyata tidak mampu, maka tidak jadi, jadi ada
penyiapan untuk sumber daya manusia. Kemudian kalau waka dan
kepala madrasah itu tiga tahun sekali. Kalau untuk wali kelas setiap
tahun, jadi awal tahun direncanakan wali kelasnya dikelas ini kira-
kira yang mampu.120

Melalui keterangan Zaenal Arifin ini, dapat disimpulkan bahwa,

Madrasah Aliyah Al-Amien selalu melakukan perencanaan sebelum

menentukan pengangkatan atau pemilihan terhadap wali kelas, waka, dan

kepala madrasah.

Tenaga pendidik yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali

kelas pada tahun pelajaran 2021/2022 antara lain yaitu Novan Indarto,

Hanif Muqorobin, Miftahul Ulum, Arif Nurdiansyah, Wiwin Lutfiani,

Ratna Juwita, Elifita, Irfan Bayu Anggara, Rio Aldinas, Muhammad Farid

Wajdi, Siti Nur Hayati, dan Muhammad Zamroni. Tenaga pendidik yang

mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah pada tahun

pelajaran 2019/2020-2021/2022 bidang kurikulum antara lain yaitu Rio

Aldinas dan Muhammad David Akhyar, bidang kesiswaan yaitu

Muhammad Zamroni dan Luqman Hakim, bidang sarana dan prasarana

yaitu Novan Indarto dan Arif Sujarwo, bidang humas yaitu Muhammad Ali

Mas’ud dan Robit El-Muttaqin. Tenaga pendidik yang terpilih menjadi

kepala madrasah tahun pelajaran 2019/2020-2021/2022 yaitu Zaenal

Arifin.121

120Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
121Dokumentasi, Jember, 15 Februari 2022.



90

Perencanaan penempatan wali kelas, dan pemilihan waka diikuti oleh

kepala madrasah, seluruh guru, staf tata usaha dan karyawan, sedangkan

untuk pemilihan kepala madrasah dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Sebagaimana keterangan dari salah satu guru mata pelajaran Pendidikan

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), beliau sekaligus menjabat

sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan di Madrasah Aliyah Al-

Amien, Muhammad Zamroni, S.Pd, sebagai berikut.

Perencanaan penempatan wali kelas itu pada saat tahun pelajaran
baru. Semua guru dilibatkan, kepala madrasah, staf tata usaha dan
karyawan dalam rapat pembentuan wali kelas. Sebelum rapat dimulai
kepala madrasah sudah punya rincian bahan yang mau disampaikan.
Sehingga pada saat rapat nanti ada wali kelas yang ditunjuk di kelas
ini, tidak sanggup jadi pada saat rapat itu bisa dirubah. Kalau
penunjukan wakil kepala, sistemnya bukan dipilih oleh kepala
sekolah, tetapi dipilih oleh kepala sekolah, dewan guru, staf dan
karyawan dalam bentuk pemilihan. Sehingga yang menjadi waka
dianggap sebagai orang terpilih. Semua guru merupakan calon dari
waka, guru itu dikasih kertas sebanyak empat untuk memilih waka,
setelah memilih dimasukkan kedalam kotak, baru nanti dihitung.
Baru nanti siapa yang menjadi waka itu dialah suara terbanyak.
Pemilihan kepala itu rutin tiga tahun sekali, kepala itu yang menunjuk
yayasan, bukan guru, yang menentukan itu yayasan.122

Akan tetapi, untuk perencanaan perekrutan pendidik dan tenaga

kependidikan baru tidak mempunyai jadwal khusus yang menjadi patokan,

akan tetapi dilakukan ketika madrasah dirasa membutuhkan pendidik dan

tenaga kependidikan baru. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada

Wiwin Lutfiani, S.Pd selaku Guru mata pelajaran Biologi sekaligus kepala

laboratorium di Madrasah Aliyah Al-Amien, sebagai berikut.

Kalo disini berdasarkan kebutuhan, jadi ga rutin setiap tahun tapi
berdasarkan kebutuhan. Misal tahun kemarin tahun ajaran kemarin,

122Muhammad Zamroni, wawancara, Jember, 27 Oktober 2021.
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kita memang ee rombelnya kan tambah banyak, untuk MTs itu kan
biasane empat rombel a, b, c, d. Nah kemarin itu sampek f nah kan
nambah rombel banyak, sehingga butuh guru lebih banyak, itu kita
butuh empat guru, jadi karena butuh empat guru baru kita
merencanakan rekrutmen seperti itu, tapi misal kita ga membutuhkan
ya tidak ada rekrutmen, kita memaksimalkan guru yang sudah ada
yang sudah mengajar disini sehingga jamnya itu ee kalo bisa memang
dari awal kontrak kita kerja disini seperti saya ya dari awal kontrak
menandatangani kontrak kerja itu kita ndak boleh ngajar di sekolah
lain kecuali guru-guru yang memang awalnya itu sudah ngajar itu
boleh.123

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa, memaksimalkan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut

dilakukan agar, pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-

Amien dapat bekerja secara maksimal dan mendapatkan kompensasi yang

layak.

Ketika terjadi pengurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan,

seperti karena pensiun atau wafat, Madrasah Aliyah Al-Amien tidak

langsung melakukan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru,

akan tetapi melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap proses

pembelajaran dan administrasi, apakah berjalan maksimal atau tidak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Amien

Zaenal Arifin, S.Pd.I, sebagai berikut.

Kalo pensiun kan genah jadi sampai titiknya, akhir tahun ajaran. Itu
ya penggantinya diawal tahun, tapi kalo memang sumber daya yang
ada masih mampu maka tidak ada penambahan. Kemudian kalo wafat
juga sama langsung diambil alih oleh guru-guru yang lain dibagi jam
mengajarnya sampai akhir tahun. Kemudian awal tahun sudah
merekrut guru baru. 124

123Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
124Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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Hal tersebut dilakukan agar, tidak terjadi kelebihan jumlah pendidik

di Madrasah Aliyah Al-Amien, yang dapat menyebabkan kurang

maksimalnya jumlah jam mengajar dari pendidik itu sendiri.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada hari jum’at tanggal

15 oktober 2021, pada tahun pelajaran baru 2021/2022 Madrasah Aliyah

Al-Amien mendapatkan penambahan jumlah peserta didik baru, jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga di awal tahun pelajaran

baru kemarin, Madrasah Aliyah Al-Amien mengadakan perencanaan

rekrutmen tenaga pendidik baru. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar

proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, karena dengan

bertambahnya jumlah siswa maka bertambah pula kebutuhan akan tenaga

pendidik.125

Perencanaan perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan baru,

dilakukan oleh empat komponen berdasarkan hasil wawancara bersama

Wiwin Lutfiani, S.Pd, selaku guru mata pelajaran Biologi sekaligus kepala

laboratorium menyatakan bahwa, untuk melakukan perencanaan rekrutmen

pendidik dan tenaga kependidikan baru, dilakukan oleh dua kepala

madrasah dan dua kepala sekolah bersama waka kurikulum, dan akan

diajukan kepada ketua yayasan.126

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti, Madrasah Aliyah Al-Amien

melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan selalu melibatkan

125Observasi, Jember, 15 Oktober 2021.
126Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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pihak yayasan, karena Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri berada dibawah

naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien.

Gambar 4.1

Pembinaan kinerja dan pengangkatan kepala madrasah oleh Pembina dan

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien127

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa, Madrasah Aliyah Al-Amien melakukan perencanaan

penempatan wali kelas secara rutin setiap awal tahun ajaran baru. Untuk

perencanaan pemilihan waka dan kepala madrasah, dilakukan setiap tiga

tahun sekali. Sedangkan untuk perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga

kependidikan baru, tidak terdapat jadwal khusus yang menjadi acuan, akan

tetapi baru dilakukan perencanaan rekrutmen ketika Madrasah Aliyah Al-

127Dokumentasi, Jember, 15 November 2021.
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Amien membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang baru.

Perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru ini,

dilakukan oleh para pimpinan yaitu dua kepala madrasah dan dua kepala

sekolah, waka kurikulum, dan dengan persetujuan dari ketua yayasan.

2. Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

Rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru di

Madrasah Aliyah Al-Amien, dilaksanakan di awal tahun ajaran baru.

Informasi mengenai rekrutmen dan seleksi ini, diumumkan secara terbuka,

baik melalui media sosial dan website. Sehingga siapapun dapat mengakses

informasi mengenai rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga

kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien.128

Sebagaimana keterangan dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Amien

Zaenal Arifin, S.Pd.I, sebagai berikut.

Rekrutmen dan seleksi dibuka untuk umum, jadi di medsos, dengan
kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Untuk menambah tenaga pertama
ijazahnya harus linier, kemudian ada tes. Jadi misalkan butuh guru
pelajaran agama, satu S1 pendidikan agama, kemudian bisa baca tulis
Al-Qur’an, yang ketiga bisa baca kitab kuning, yang keempat bisa
membuat perangkat mengajar, yang kelima praktek ngajar dan
wawancara. Terus hasil seleksi itu dibawa ke yayasan, sebelumnya
pun juga ke yayasan bahwa kita butuh menambah tenaga.129

128Dokumentasi, Jember, 20 September 2021.
129Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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Gambar 4.2

Pengumuman penerimaan tenaga pendidikan di lingkungan YPP Al-Amien

melalui website130

Staf tata usaha di Madrasah Aliyah Al-Amien, Siti Khoirun Nisa

A.Ma, juga menyatakan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan

wajib menyebarkan informasi mengenai rekrutmen dan seleksi pendidik dan

tenaga kependidikan baru.131

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien dilakukan secara

terbuka dan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

130Dokumentasi, Jember, 06 Desember 2021.
131Siti Khoirun Nisa, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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Keterangan dari guru mata pelajaran PJOK sekaligus waka kesiswaan

Muhammad Zamroni, S.Pd, sebagai berikut.

Sekarang karena (Al-Amien) sudah dipercaya oleh masyarakat dan
siswanya banyak, untuk menjaga mutunya itu kebutuhan guru dan
karyawan itu disesesuaikan dengan kebutuhan yang ada disini, jadi
misalkan kemaren itu kebutuhan guru PAI dan membutuhkan guru
Bahasa Inggris. Ada banyak yang melamar, ada sarjana Biologi, ada
sarjana Geografi, kalo tidak sesuai dengan kebutuhan secara otomatis
tereleminasi. Jadi kalo di Al-Amien sekarang itu, pada saat rekrutmen
guru itu pertama pembentukan panitia rekrutmen dulu. Kalo
rekrutmen itu pertama itu waka dulu yang dirapatkan sama kepala,
baru membentuk panitia, dari panitia itulah berasal dari kepala,
berasal dari waka, berasal dari guru. Baru diajukan ke ketua yayasan
bahwa lembaga kita membutuhkan guru ini.132

Hal tersebut sejalan dengan keterangan dari guru mata pelajaran

Biologi sekaligus kepala laboratorium Wiwin Lutfiani, S.Pd, sebagai

berikut.

Kalau untuk seleksi iya (dilibatkan), saya sendiri itu beberapa kali
rekrutmen, mungkin karena ya termasuk saya ee kalo masa-masa
sekarang rodok senior yo, nah itu saya selalu jadi tim ini seleksi
microteaching nya. Ya jadi awal itu nanti untuk BTA itu biasanya
kita melibatkan guru PAI, guru yang PAI itu dipilih seperti pak Hanif,
kemudian pak Farid, itu khusus nanti untuk ngetes BTA nya. Terus
yang kedua karena kita basic nya NU ya, itu ada tes ke-NU-an, kalo
ke-NU-an biasanya bu Lia, pak Ulum, guru yang biasa ngajar Aswaja
iku wes. Khusus guru PAI kan nahwu shorof itu yang guru PAI itu,
untuk microteaching nya biasanya timnya adalah saya, bu Ratna
Juwita sama bu Eli. Mengecek kelengkapan RPP, pembuatan RPP
tesnya sama microteaching.133

Selama kurang lebih lima tahun terakhir, Madrasah Aliyah Al-Amien

telah merekrut sebanyak enam orang pendidik baru antara lain Mia Faadah

132Muhammad Zamroni, wawancara, 27 Oktober 2021.
133Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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Al-Makmun, Hanif Muqorobin, Muslikah, Agnis Sulhi, Irfan Bayu Anggara,

dan Muawanah.134

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan beberapa

tahap seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik dan tenaga

kependidikan dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-

Amien. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan

umum yaitu lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc

legalisir akta 4 (jika ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto

ukuran 4x6 2 lembar. Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia

maksimal 30 tahun, gijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum

menikah, mampu mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-Qur’an,

dan menguasai nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sedangkan beberapa tahap

seleksi yang harus dilewati antara lain seperti seleksi administrasi, seleksi

tulis, seleksi paraktek mengajar, seleksi penguasaan komputer, seleksi baca

tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), seleksi ke-aswaja-an dan

wawancara.135

Pada rekrutmen dan seleksi bagi tenaga kependidikan, terdapat

sedikit perbedaan yaitu, seleksi berupa praktek administrasi. Sebagaimana

134Dokumentasi, Jember, 15 Februari 2022.
135Dokumentasi, Jember, 20 September 2021.
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keterangan dari staf tata usaha Siti Khoirun Nisa, A.Ma, sebagai berikut.

Jika untuk staf tata usaha seleksi berupa praktek administrasi.136

Muhammad Zamroni, S.Pd, selaku guru mata pelajaran PJOK

sekaligus waka kesiswaan juga menyampaikan bahwa, untuk seleksi staf

tata usaha, terdapat seleksi administrasi, seleksi penguasaan komputer, dan

seleksi baca tulis Al-Qur’an.137

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

sebelum menjadi pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-

Amien, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan dan harus melewati

beberapa seleksi yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga pelamar yang

diterima sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Madrasah Aliyah

Al-Amien.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada hari jum’at

tanggal 15 oktober 2021, dimana peneliti berkomunikasi bersama salah

seorang dewan guru dan membahas mengenai kegiatan rekrutmen dan

seleksi, berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh informasi yaitu,

rekrutmen dan seleksi yang dilakukan mengacu pada kualifikasi yang telah

ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari, pendidik baru yang lolos

dalam rekrutmen dan seleksi, mengajar sesuai dengan latar belakang

pendidikannya.138

Sebagaimana yang disampaikan oleh Annisa, seorang guru yang baru

mengajar selama 9 bulan, bahwa dia mengikuti rekrutmen pendidik ini

136Siti Khoirun Nisa, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
137Muhammad Zamroni, wawancara, 27 Oktober 2021.
138Observasi, Jember, 15 Oktober 2021.
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karena latar belakang pendidikannya sesuai dengan permintaan lembaga,

dan hasilnya dia mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.139

Sebagaimana hasil wawancara peneliti, bahwa dalam perencanaan

rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru, selalu

melibatkan dan meminta persetujuan dari ketua yayasan. Begitu pula

dengan hasil seleksi yang akan diajukan kembali kepada ketua yayasan

untuk mendapatkan persetujuan dari beliau.

Berdasarkan beberapa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara

diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, rekrutmen dan seleksi

di Madrasah Aliyah Al-Amien, diumumkan secara terbuka baik melalui

media sosial maupun website resmi Madrasah Aliyah Al-Amien serta

seluruh dewan guru dan karyawan wajib menyebarkan informasi tersebut.

Rekrutmen dan seleksi yang dilakukan berpedoman pada kriteria dan

kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Madrasah Aliyah Al-

Amien membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan baru, maka akan

dibentuk tim atau panitia rekrutmen dan seleksi. Calon pendidik dan tenaga

kependidikan harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan harus

melewati tahap seleksi administrasi dan seleksi lainnya seperti seleksi

administrasi, seleksi tulis, mengajar, membuat RPP, baca tulis Al-Qur’an,

seleksi penguasaan komputer, dan seleksi nahwu dan shorof khusus bagi

calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Setelah seleksi

139Annisa, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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dilakukan, kemudian hasilnya akan dikonsultasikan kepada ketua yayasan

untuk meminta persetujuan dari beliau.

3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

Pelatihan dan pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien,

bersumber dari beberapa pihak, seperti dari Kementerian Agama,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Balai

Diklat, Perguruan Tinggi dan dari Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri.

Sebagaimana keterangan dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin, S.Pd.I,

sebagai berikut. Sumber pelatihan di Madrasah Aliyah Al-Amien, bisa dari

kemenag, diknas, KKM, Balai Diklat, dan Kampus. Pelatihannya seperti

bimbingan teknis dan workshop.140

Salah satu sumber pelatihan dan pengembangan adalah Kelompok

Kerja Madrasah (KKM) 06 Kabupaten Jember, yang terdiri dari 23

madrasah, dan salah satunya adalah Madrasah Aliyah Al-Amien. KKM juga

memberikan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagaimana keterangan dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin.

KKM 06 Jember, itu juga sumber dayanya kita adakan pelatihan.
Operator, kemudian kurikulum, kemudian bendahara juga, termasuk
guru-gurunya juga ada workshop. Kemudian ada yang kondisional,
karena ada kalau di sumber daya operator itu ada tugas baru, aplikasi

140Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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baru, kita kumpulkan kita undang narasumber. Pelatihan pembuatan
soal ujian nasional, kemudian pembuatan soal semester itu kita
adakan.141

Berdasarkan keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa,

sumber pelatihan dan pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien,

memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain sumber pelatihan dan pengembangan dari luar lembaga,

Madrasah Aliyah Al-Amien juga mengadakan pelatihan secara mandiri,

berikut keterangan dari guru mata pelajaran Biologi sekaligus kepala

laboratorium Wiwin Lutfiani, S.Pd.

Pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh Madrasah Aliyah

Al-Amien, seperti pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran yang rutin

dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Pelatihan mengenai aplikasi

pembelajaran, seperti Microsoft Teams, dan pelatihan pembuatan raport

digital.142

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada hari jum’at tanggal 15

oktober 2021, dikarenakan saat ini adalah musim pandemi covid-19,

sehingga pembelajaran diharuskan secara online, maka pelatihan yang

diberikan berhubungan dengan aplikasi pembelajaran yang berbasis

141Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
142Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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komputer. Sebagaimana terdapat salah satu staf tata usaha yang sedang

mengikuti kegiatan guru penggerak secara online.143

Selain itu, berdasarkan keterangan dari guru mata pelajaran PJOK

sekaligus waka kesiswaan Muhammad Zamroni, S.Pd, pelatihan dari

MGMP Kabupaten Jember dan pelatihan mandiri juga diadakan ketika ada

guru yang telah selesai mengikuti pelatihan diluar, berikut penjelasannya.

Saya mengikuti kegiatan rutinnya itu satu bulan sekali itu MGMP,
kalau masa pandemi covid ini ada tapi pakai zoom. Biasanya itu
kalau hasil dari diklat, guru siapa yang dikirim, itu menyampaikan
kepada dewan guru, jadi pelatihan disini. Sehingga ilmu itu tidak
hanya diserap oleh satu guru. Saya ambil contoh itu ada salah satu
guru Al-Amien yang masuk dalam kategori penulisan soal UAMBN.
Dari hasil penulisan soal UAMBN itu, tata caranya itu disampaikan
pada gurunya.144

Gambar 4.3

Pelatihan yang diselenggarakan oleh MGMP MA Kimia Kabupaten Jember

143Observasi, Jember, 15 Oktober 2021.
144Muhammad Zamroni, wawancara, Jember, 27 Oktober 2021.
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Kementerian Agama, juga memberikan pelatihan dan pengembangan

kepada pendidik dan tenaga kependidikan, seperti keterangan dari staf tata

usaha Siti Khoirun Nisa, A.Ma berikut. Staf tata usaha pernah mengikuti

pelatihan dari kemenag, pelatihan tersebut bertemakan administrasi.145

Begitu juga keterangan dari guru mata pelajaran Biologi sekaligus

kepala laboratorium Wiwin Lutfiani, S.Pd, sebagai berikut. Guru pernah

mengikuti pelatihan dari kemenag, yaitu pelatihan mengenai pembuatan

modul.146

Pelatihan yang diadakan baik oleh kemenag, kemendikbudristek,

balai diklat, perguruan tinggi, dan yang diadakan secara mandiri oleh

Madrasah Aliyah Al-Amien, berjalan efektif karena langsung diterapkan

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan

tenaga kependidikan.

Sebagaimana keterangan dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin, S.Pd.I,

sebagai berikut. Pelatihan yang diikuti oleh pendidik dan tenaga

kependidikan dirasa efektif, karena ilmu yang didapatkan langsung

diterapkan dalam pekerjaannya.147

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, ilmu

yang didapatkan dari pelatihan dan pengembangan pendidik dan tenaga

kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien, langsung diterapkan dalam

145Siti Khoirun Nisa, wawancara, 15 Oktober 2021.
146Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
147Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan tenaga

kependidikan.

Selain pelatihan, terdapat pendidikan yang diberikan oleh Madrasah

Aliyah Al-Amien kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagaimana

keterangan dari staf tata usaha Siti Khoirun Nisa, A.Ma, sebagai berikut.

Termasuk saya ya, saya dikuliahkan ikut D2 di UNDAR juga. Saya ,
bu Zul, pak Zen sendiri, pak Ato, pak Muslim, pak Lukman.
Kuliahnya disini (Madrasah Aliyah Al-Amien), pas waktu itu
UNDAR buka kelas jauh. Biaya pendidikan dari yayasan mungkin,
wong ayo wes pokok kuliah, ga begitu ngurus ikune, seng penting wes
difasilitasi ikut ngunu. Itu tahun 2004-2005 itu.148

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Madrasah Zaenal

Arifin, S.Pd.I, sebagai berikut. Pendidikan berupa dibiayai kuliah S1,

diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum

berkualifikasi S1, dimasa awal berdirinya Madrasah Aliyah Al-Amien.149

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Madrasah

Aliyah Al-Amien berupaya mengembangkan sumber daya manusianya

dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan. Sehingga kulifikasi dan

kompetensi dari pendidik dan tenaga kependidikannya sesuai dengan yang

diinginkan.

Pelatihan dan pendidikan yang diberikan untuk mengembangkan

pendidik dan tenaga kependidikan ini dibiayai penuh oleh Madrasah Aliyah

Al-Amien, sebagaimana keterangan dari guru mata pelajaran Biologi

sekaligus kepala laboratorium Wiwin Lutfiani, S.Pd, sebagai berikut.

148Siti Khoirun Nisa, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
149Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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Biaya pelatihan sepenuhnya berasal dari madrasah. Pendidik hanya

tinggal mengikuti pelatihannya saja. Seperti baru-baru ini, terdapat

bimbingan teknis di MAN 1 Jember, dan biaya pendaftaran maupun

transport ditanggung sepenuhnya oleh madrasah.150

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa, sumber pelatihan dan pengembangan di Madrasah

Aliyah Al-Amien, berasal dari kemenag, kemendikbudristek, KKM,

MGMP, Balai Diklat, Perguruan Tinggi, dan pelaksanaan secara mandiri.

Pelatihan yang pernah diadakan oleh KKM 06 seperti pelatihan pembuatan

soal ujian semester, yang diikuti oleh operator atau kepala madrasah atau

waka kurikulum atau guru. Sedangkan pelatihan yang diadakan secara

mandiri oleh Madrasah Aliyah Al-Amien seperti, seperti pelatihan

pembuatan perangkat pembelajaran yang rutin dilakukan setiap awal tahun

ajaran baru. Pelatihan mengenai aplikasi pembelajaran, seperti Microsoft

Teams, dan pelatihan pembuatan raport digital. Untuk pelatihan yang

berasal dari kemenag seperti, pelatihan pembuatan modul bagi pendidik dan

pelatihan administrasi bagi tenaga kependidikan. Seluruh pelatihan yang

diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan ini dinilai efektif, karena

langsung diterapkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam

pekerjaannya. Selain memberikan pelatihan, Madrasah Aliyah Al-Amien

juga memberikan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

dengan membiayai kuliah S1. Seluruh pelatihan dan pendidikan yang

150Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan ini, dibiayai

sepenuhnya oleh madrasah.

4. Kompensasi Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

Kompensasi di Madrasah Aliyah Al-Amien, terdiri dari beberapa

jenis, diantaranya adalah honorarium, cuti, dan rekreasi. Untuk honorarium

diberikan rutin setiap bulannya, cuti diberikan sesuai kebutuhan, dan

rekreasi diberikan sesuai kondisi keuangan lembaga.

Sebagaimana keterangan dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin, S.Pd.I,

yang menjelaskan mengenai honorarium pendidik sebagai berikut.

Honorarium pokok semua pendidik sama, akan tetapi untuk guru baru

masih diadakan uji coba selama dua tahun. Sehingga gaji yang diberikan

masih 70% dan berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY).151

Berdasarkan keterangan dari staf tata usaha Siti Khoirun Nisa, A.Ma,

tunjangan atas tugas tambahan berbeda-beda tergantung beban

pekerjaannya, sebagai berikut.

Ya ndak sama, sesuai kerjanya, sesuai bebannya lah, untuk waka
kurikulum ya antara 600-700 ribu/bulan, waka kesiswaan 500-600
ribu/bulan, waka sarana dan prasarana sama 500-600 ribu/bulan,
waka hubungan masyarakat 500-600 ribu/bulan, kepala madrasah
antara 900-1 juta/bulan, wali kelas 150 ribu/bulan, tunjangan masa
kerja paling rendah 125 ribu/bulan, paling tinggi 250 ribu/bulan.152

151Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
152Siti Khoirun Nisa, wawancara, 15 Oktober 2021.
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Terdapat sedikit perbedaan sistem kompensasi antara pendidik dan

tenaga kependidikan. Sebagaimana keterangan dari staf tata usaha Siti

Khoirun Nisa, A.Ma, sebagai berikut.

Tidak sama, kalo guru dihitung per jam tatap muka, yang disini sudah
pengabdian lebih dari dua tahun segitu (8.500 per jam). Kalo kita
(staf tata usaha) disini hampir disamakan dengan guru, jadi tiap bulan
itu ngisi absen dan absennya itu per jam. Jadi kita dihitung satu hari
itu 8 jam, satu hari 8 jam kecuali hari jum’at, kalo hari jum’at itu 6
jam. Untuk TU 6.000-7.000 per jam.153

Selain itu terdapat reward, yang diberikan kepada guru dalam bentuk

tambahan honorarium, berikut penjelasan dari guru mata pelajaran PJOK

sekaligus waka kesiswaan Muhammad Zamroni, S.Pd sebagi berikut.

Guru itu ada reward nya dari dia tidak pernah terlambat, dia
datangnya pagi karena apa jangan sampai guru itu datangnya itu lebih
dulu muridnya daripada gurunya kan gitu. Nah disini itu datang itu
pakek face recognition. Sehingga pada saat pakek face recognition itu,
itu sudah ketahuan guru itu datangnya jam berapa jam berapa sudah
ketahuan. Reward nya dalam bentuk HR.154

Menurut keterangan dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin, S.Pd.I,

sebagai berikut. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah

Aliyah Al-Amien tidak terlalu banyak, sehingga jam mengajarnya bisa

dimaksimalkan dan sekaligus bisa merangkap tugas tambahan, sehingga

nantinya jumlah honorarium yang diterima lebih banyak.155

Menurut keterangan dari guru mata pelajaran Biologi sekaligus

kepala laboratorium Wiwin Lutfiani, S.Pd.I, masalah honorarium pendidik

dan tenaga kependidikan ini telah diatur dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penjelasannya sebagai berikut.

153Siti Khoirun Nisa, wawancara, 15 Oktober 2021.
154Muhammad Zamroni, wawancara, Jember, 27 Oktober 2021.
155Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
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Ini kan ada AD/ART ya biasanya awal tahun pelajaran baru itu.
AD/ART yang memang dibuat oleh ee apa namanya bendahara,
disetujui kepala sekolah dan kepala madrasah dan disetujui oleh ketua
yayasan. Itu nanti AD/ART nya disosialisasikan ke gurur-guru. Jadi
di AD/ART itu sudah dimuat ee satu HR guru per jamnya sekian,
kemudian tunjangan transport sekian, misal ada les atau apa itu
memang ada dari pihak lembaga untuk memberi HR, sama tunjangan
masa kerja. Alhamdulillah kalo di Al-Amien untuk kesejahteraan
sangat terjamin. Disini tuh nomer satu kesejahteraan, karena dari
kesejahteraan terjamin insya Allah kerjanya juga loyal.156

Menurut keterangan dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin, S.Pd.I,

sumber dana honorarium dan cara menghitung jam mengajar atau jam kerja

sebagai dasar penetapan honorarium di Madrasah Aliyah Al-Amien adalah

sebagai berikut. Sumber dana honorarium di Madrasah Aliyah Al-Amien,

yang pertama adalah BOS dan yang kedua adalah infaq. Cara menghitung

pemberian honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan

menggunakan absen wajah atau face recognition.157

Gambar 4.4

Contoh absen pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan face recognition158

156Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
157Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
158Dokumentasi, Jember, 06 Desember 2021.
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Menurut keterangan dari staf tata usaha Siti Khoirun Nisa, A.Ma,

untuk pemberian kompensasi berupa honorarium Madrasah Aliyah Al-

Amien bekerja sama dengan Bank Mandiri, berikut penjelasannya.

Ya pakek payroll, sistemnya ya kita merekap dulu TU nya masing-
masing, dari TU MA, MTs, SMP, kaleh SMK itu merekap terus nanti
ya dilaporkan ke bagian keuangan terus nanti globalnya dijadikan
satu globalnya baru di laporkan ke Bank. Iya (tiap tanggal satu
otomatis gajian). Dulu iya (ngitung uang), tapi sekarang kan sudah itu
kerjasama dengan Mandiri itu, tinggal ngerekap itu saja, nyetorkan
rekapannya ke bagian keuangan.159

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem

pemberian kompensasi berupa honorarium kepada pendidik dan tenaga

kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien, direncanakan dalam AD/ART

pada awal tahun pelajaran, dan untuk sistem pemberiannya bekerja sama

dengan Bank Mandiri menggunakan sistem payroll.

Peneliti melakukan observasi di kantor tata usaha pada hari Rabu

tanggal 27 oktober 2021, ketika para staf tata usaha dan bendahara sedang

merekap honorarium pendidik dan tenaga kependidikan, dan memperoleh

data yaitu, pemberian honorarium di Madrasah Aliyah Al-Amien,

menggunakan sistem payroll, dengan sistem tersebut terdapat beberapa

kelebihan yang diperoleh seperti, lebih menghemat waktu dan tenaga,

karena staf tata usaha tidak perlu mengumpulkan uang pecahan untuk

menggaji pendidik dan tenaga kependidikan. Staf tata usaha hanya perlu

merekap honorarium pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan absensi

159Siti Khoirun Nisa, wawancara, 15 Oktober 2021.
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menggunakan face recognition, kemudian menyerahkannya kepada

bendahara.160

Pemberian kompensasi berupa cuti, terdapat beberapa cuti dan izin

yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Al-Amien, Sebagaimana keterangan

dari Kepala Madrasah Zaenal Arifin, S.Pd.I, berikut ini. Cuti dan izin yang

diberikan oleh Madrasah Aliyah Al-Amien dan tetap diberikan gaji antara

lain adalah cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh, izin sakit, dan izin

keluarga inti sakit.161

Pemberian kompensasi berupa rekreasi, tidak rutin diadakan setiap

tahunnya, seperti keterangan dari guru mata pelajaran Biologi sekaligus

kepala laboratorium Wiwin Lutfiani, S.Pd, sabagai berikut.

Sumber dana untuk kompensasi berupa rekreasi, menunggu dana

tabungan guru terkumpul terlebih dahulu. Jadi rekreasi itu tidak rutin

diadakan setiap tahun, dan dana yang digunakan tidak mengambil atau

mengurangi hak dari pendidik dan tenaga kependidikan.162

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan

bahwa, kompensasi yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Al-Amien berupa

honorarium, cuti, dan rekreasi. Honorarium pokok semua pendidik sama,

yaitu dihitung dari jumlah jam tatap muka, yang membedakan adalah

tunjangan yang diterima. Sedangkan untuk tenaga kependidikan seperti staf

tata usaha dihitung satu hari sebanyak delapan jam, kecuali hari jum’at

dihitung enam jam. Honorarium telah diatur dalam AD/ART dan sistem

160Observasi, Jember, 27 Oktober 2021.
161Zaenal Arifin, wawancara, Jember, 12 Oktober 2021.
162Wiwin Lutfiani, wawancara, Jember, 15 Oktober 2021.
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pemberian honorarium menggunakan sistem payroll, yang bekerja sama

dengan Bank Mandiri. Honorarium rutin diberikan pada tanggal satu setiap

bulannya. Sumber dana honorarium berasal dari dana BOS dan juga infaq.

Kompensasi berupa cuti, seperti cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh,

izin sakit, dan izin keluarga inti sakit. Untuk kompensasi berupa rekreasi

tidak rutin diadakan setiap tahun, akan tetapi menunggu dananya terkumpul

terlebih dahulu.

B. Temuan Penelitian

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

a. Perencanaan penempatan wali kelas di Madrasah Aliyah Al-Amien,

diadakan rutin setiap awal tahun ajaran baru.

b. Perencanaan pemilihan waka di Madrasah Aliyah Al-Amien, diadakan

rutin setiap tiga tahun sekali.

c. Perencanaan penempatan wali kelas dan perencanaan pemilihan waka

dilakukan oleh kepala madrasah, seluruh guru, staf tata usaha dan

karyawan Madrasah Aliyah Al-Amien.

d. Perencanaan pemilihan kepala madrasah rutin diadakan tiga tahun sekali,

dan langsung ditunjuk atau direncanakan oleh ketua yayasan.

e. Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan

baru, diadakan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Aliyah Al-Amien, dan
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direncanakan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan disetujui oleh

ketua yayasan.

f. Ketika ada pendidik dan tenaga kependidikan yang wafat atau pensiun,

maka jam kerjanya akan dibagi kepada guru yang lain terlebih dahulu,

ketika dirasa kurang maksimal, maka diawal tahun ajaran akan diadakan

perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan baru.

g. Perencanaan rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

dilakukan sesuai kebutuhan, karena prinsip yang dipegang adalah

memaksimalkan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, sehingga

kompensasi yang didapatkan bisa lebih layak.

h. Ketika awal masuk, pendidik dan tenaga kependidikan baru

menandatangani kontrak kerja untuk tidak boleh mengajar di sekolah lain,

kecuali guru yang memang awalnya sudah mengajar di sekolah lain.

2. Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Informasi mengenai rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

diumumkan secara terbuka baik melalui media sosial dan website.

b. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, wajib menyebarkan informasi

mengenai rekrutmen dan seleksi.

c. Ketika akan diadakan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga

kependidikan baru, maka akan dibentuk panitia rekrutmen dan seleksi
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yang terdiri dari kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha yang

kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

d. Setelah rekrutmen dan seleksi selesai dilakukan, maka hasilnya akan

dikonsultasikan kepada ketua yayasan.

e. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan umum

yaitu lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc legalisir

akta 4 (jika ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto ukuran

4x6 2 lembar. Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia

maksimal 30 tahun, ijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum

menikah, mampu mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-

Qur’an, dan menguasai nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

f. Beberapa tahap seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik antara

lain seperti seleksi administrasi, seleksi tulis, seleksi praktek mengajar,

seleksi penguasaan komputer, seleksi baca tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu

dan shorof khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI), seleksi ke-Aswaja-an dan wawancara.

g. Seleksi bagi calon tenaga kependidikan seperti seleksi administrasi,

seleksi baca tulis Al-Qur’an, dan seleksi penguasaan komputer.
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3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Pelatihan dan pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien, bersumber

dari beberapa pihak, seperti dari Kementerian Agama, Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Balai Diklat,

Perguruan Tinggi dan dari Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri.

b. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan berupa bimbingan teknis

dan workshop.

c. KKM 06 Kabupaten Jember pernah mengadakan pelatihan bagi guru,

waka kurikulum dan bendahara. Serta mengadakan pelatihan pembuatan

soal ujian semester yang diikuti oleh operator madrasah atau waka

kurikulum atau kepala madrasah atau guru sebagai perwakilannya.

d. Pelatihan dan pengembangan yang diadakan secara mandiri seperti,

pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran yang rutin dilakukan setiap

awal tahun ajaran baru. Pelatihan mengenai aplikasi pembelajaran, seperti

Microsoft Teams, dan pelatihan pembuatan raport digital.

e. Pelatihan dan pengembangan secara mandiri juga diadakan ketika ada

guru yang mengikuti pelatihan di luar lembaga, maka ilmu yang

didapatkan akan dibagikan kepada guru-guru yang lain dengan cara

mengadakan pelatihan dan pengembangan secara mandiri di Madrasah

Aliyah Al-Amien.
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f. Pelatihan dan pengembangan yang berasal dari Kementerian Agama

seperti, pelatihan pembuatan modul bagi pendidik dan pelatihan

administrasi bagi staf tata usaha.

g. Pelatihan yang diadakan baik oleh kemenag, kemendikbudristek, balai

diklat, perguruan tinggi, dan yang diadakan secara mandiri oleh Madrasah

Aliyah Al-Amien, berjalan efektif karena langsung diterapkan dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan tenaga

kependidikan.

h. Sebanyak enam orang pendidik dan tenaga kependidikan yang belum

berkualifikasi S1, diberikan pendidikan dengan cara dikuliahkan di

Universitas Darul Ulum Jombang.

i. Seluruh biaya pelatihan dan pengembangan ditanggung oleh Madrasah

Aliyah Al-Amien.

4. Kompensasi Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

a. Honorarium pokok semua pendidik sama, akan tetapi untuk guru baru

masih diadakan uji coba selama dua tahun. Sehingga gaji yang diberikan

masih 70% dan berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY)..

b. Terdapat beberapa tunjangan yang diterima oleh pendidik dan tenaga

kependidikan karena mendapat tugas tambahan. Seperti tunjangan wali

kelas, tunjangan wakil kepala madrasah, tunjangan penguji ujian praktek,

tunjangan pengajar les tambahan, dan tunjangan masa kerja.
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c. Tunjangan tugas tambahan untuk wali kelas sekitar 150 ribu/bulan waka

kurikulum 600-700 ribu/bulan, waka kesiswaan 500-600 ribu/bulan, waka

sarana dan prasarana 500-600 ribu/bulan, waka hubungan masyarakat

500-600 ribu/bulan, dan untuk kepala madrasah sekitar 900-1 juta/bulan.

Sedangkan untuk tunjangan masa kerja, tunjangan terendahnya sekitar

125 ribu/bulan dan tunjangan tertingginya sekitar 250 ribu/bulan.

d. Sistem kompensasi di Madrasah Aliyah Al-Amien, untuk gaji pokok

disamaratakan, perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan yang

diterima yang didasarkan pada lamanya waktu mengajar atau mengabdi,

dan beratnya tanggung jawab dari tugas tambahan yang diterima.

e. Cara menghitung honorarium bagi pendidik adalah dilihat dari jumlah

Jam Tatap Muka (JTM), sedangkan untuk staf tata usaha, honorarium

dihitung setiap harinya sebanyak 8 jam dan untuk hari jum’at sebanyak 6

jam dan untuk staf tata usaha dihitung 6.000-7.000/jam.

f. Terdapat reward yang diberikan dalam bentuk tambahan honorarium,

reward ini diberikan kepada pendidik yang selalu hadir tepat waktu dan

disiplin, hal ini dilihat dari waktu kedatangannya dan waktu absennya

menggunakan face recognition di Madrasah Aliyah Al-Amien.

g. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-

Amien ,tidak terlalu banyak dengan tujuan agar jam mengajarnya bisa

maksimal dan bisa merangkap tugas tambahan sehingga jumlah

honorarium yang diterima lebih layak.
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h. Honorarium telah diatur dalam AD/ART yang dibuat oleh bendahara

pada awal tahun ajaran, dan telah disetujui oleh kepala madrasah dan

ketua yayasan.

i. Sumber dana untuk honorarium berasal dari BOS dan infaq.

j. Cara menghitung jam mengajar atau jam kerja pendidik dan tenaga

kependidikan sebagai dasar penetapan honorarium di Madrasah Aliyah

Al-Amien menggunakan absen wajah atau face recognition.

k. Sistem pemberian kompensasi berupa honorarium di Madrasah Aliyah

Al-Amien ini menggunakan sistem payroll, yang bekerja sama dengan

Bank Mandiri.

l. Waktu pemberian honorarium adalah rutin tanggal satu setiap bulannya.

m. Kelebihan yang diperoleh dari kerjasama dengan Bank Mandiri dengan

sistem payroll ini antara lain adalah dapat mengurangi kesalahan dalam

penghitungan gaji oleh staf tata usaha atau human error, serta lebih

menghemat waktu dan tenaga, karena staf tata usaha tidak perlu

mengumpulkan uang pecahan untuk menggaji pendidik dan tenaga

kependidikan.

n. Kompensasi berupa cuti dan izin yang tetap diberikan gaji antara lain

adalah cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh, izin sakit, dan izin

keluarga inti sakit.

o. Kompensasi berupa rekreasi tidak rutin diadakan setiap tahun, akan tetapi

terlebih dahulu menunggu dana tabungan guru terkumpul.
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p. Dana untuk rekreasi tidak mengambil hak dari pendidik dan tenaga

kependidikan.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

1. Perencanaan penempatan wali kelas diadakan rutin setiap awal tahun

ajaran baru serta perencanaan pemilihan kepala madrasah dan wakil kepala

madrasah diadakan rutin setiap tiga tahun sekali

Perencanaan penempatan wali kelas di Madrasah Aliyah Al-Amien

diadakan rutin setiap awal tahun ajaran baru, perencanaan ini dilakukan

oleh kepala madrasah, seluruh guru, staf tata usaha dan karyawan. Sebelum

rapat perencanaan penempatan wali kelas diadakan, kepala madrasah telah

mempunyai catatan siapa saja guru yang akan diberi tugas tambahan

sebagai wali kelas, kemudian hal ini disampaikan didalam rapat

perencanaan tersebut. Ketika ada guru yang diberi tugas sebagai wali kelas,

akan tetapi gurur tersebut tidak menyanggupi tugas tersebut, maka kepala

madrasah akan langsung memberikan tugas tambahan tersebut kepada guru

yang lain yang dirasa mampu untuk menjadi wali kelas.

Perencanaan kepala madrasah diadakan rutin tiga tahun sekali,

perencanaan ini dilakukan oleh ketua yayasan. Jadi ketua yayasan langsung

memilih dan menunjuk siapa guru yang akan menjadi kepala madrasah

untuk tiga tahun kedepan.

Perencanaan pemilihan waka diadakan rutin tiga tahun sekali,

perencanaan ini dilakukan oleh kepala madrasah, seluruh guru,
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staf tata usaha dan karyawan. Pemilihan waka ini diadakan seperti

pemilihan umum, jadi semua guru adalah calon dari waka. Seluruh guru,

kepala madrasah, seluruh staf tata usaha dan karyawan diberi empat buah

kertas, masing-masing kertas untuk menulis nama guru yang dipilih untuk

menjadi waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana dan prasarana, dan

waka humas. Selanjutnya masing-masing kertas akan dimasukkan kedalam

empat kotak sesuai dengan kategori waka masing-masing. Suara terbanyak

yang terpilih dari masing-masing waka, akan secara otomatis menjadi waka.

Dan selanjutnya guru tersebut akan memilih atau menunjuk satu guru lain

untuk menjadi partner nya sebagai waka dalam tiga tahun kedepan. Jadi

terdapat dua orang guru dalam satu kategori waka.

Menurut Nawawi dalam Larasati pada bukunya yang berjudul

Manajemen Sumber Daya Manusia, manfaat dari proses perencanaan

sumber daya manusia antara lain adalah:

a. Meningkatkan sistem informasi mengenai tenaga pendidik.

b. Meningkatkan proses pendayagunaan tenaga pendidik, karena dengan

melakukan perencanaan yang tepat setiap tenaga pendidik dipersiapkan

untuk mendapatkan peluang agar dapat berkontribusi dengan baik guna

dapat mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

c. Menyeimbangkan antara aktivitas tenaga pendidik dengan tujuan

organisasi secara lebih tepat dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan

tenaga pendidik harus selalu melakukan identifikasi anatara potensi dan

prestasi kerja dari setiap tenaga pendidiknya sehingga seluruh tugas dan
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tanggung jawab didalam organisasi atau lembaga dapat terlaksana secara

lebih efektif dan efisien.

d. Melalui perencanaan tenaga pendidik sebuah organisasi atau lembga

dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengelolaan

tenaga pendidik.

e. Mempermudah proses koordinasi antara tenaga pendidik satu dengan

lainnya didalam organisasi atau lembaga.

f. Mempermudah dalam proses pengelolaan dan dapat memperkirakan

bagaimana kebutuhan akan tenaga pendidik saat ini dan masa yang akan

datang.

g. Mempermudah dalam mengetahui jabatan atau pekerjaan apa yang

sedang membutuhkan tenaga pendidik dimasa yang akan datang.165

2. Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru,

diadakan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Aliyah Al-Amien, dan

direncanakan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan disetujui oleh ketua

yayasan

Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan

baru, diadakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti ketika ada guru yang wafat

atau pensiun, maka jam mengajarnya akan dibagi kepada guru yang lain

terlebih dahulu, jika dalam perjalanannya dirasa kurang maksimal, maka

diakhir tahun akan direncanakan rekrutmen dan seleksi pendidik baru. Dan

165Larasati, Manajemen Sumber Daya, 33-34.
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diawal tahun ajaran akan dilaksanakan rekrutmen dan seleksinya. Serta

ketika jumlah siswa pada tahun ajaran baru bertambah secara signifikan,

maka jika jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dirasa tidak mencukupi,

maka akan diadakan perencanaan sekaligus rekrutmen dan seleksi pendidik

dan tenaga kependidikan baru.

Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan

baru ini, dilakukan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan disetujui oleh

ketua yayasan. Jadi para pimpinan dan waka kurikulum akan merencanakan

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan seperti apa yang dibutuhkan,

dan siapa saja guru dan staf tata usaha yang akan menjadi panitia rekrutmen

dan seleksi, yang dalam hal ini panitia dipilih berdasarkan kompetensinya

sesuai dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan seperti apa

yang dibutuhkan oleh lembaga.

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan perencanaan sumber daya

manusia, antara lain adalah:

a. Harus mengetahui secara jelas, apa program atau kegiatan yang akan

direncanakan.

b. Harus mampu mengumpulkan sekaligus menganalisis segala informasi

yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

c. Harus berpengalaman dan memahami dengan jelas mengenai analisis

pekerjaan, organisai, dan ketersediaan sumber daya manusia.

d. Harus mampu menganalisis sekaligus membaca persediaan sumber daya

manusia saat ini dan yang akan datang.
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e. Harus mampu memperkirakan dan menganaisis kemajuan teknologi

mutakhir dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

f. Harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya

manusia.166

3. Perencanaan rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

dilakukan sesuai kebutuhan, karena prinsip yang dipegang adalah

memaksimalkan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada

Perencanaan rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

dilakukan sesuai kebutuhan, seperti telah dijelaskan sebelumnya, jika

memang dirasa lembaga membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan

baru untuk menunjang agar proses penyelenggaraan pendidikan berjalan

maksimal. Maka akan diadakan peencanaan rekrutmen dan seleksi. Akan

tetapi jika dirasa pendidik dan tenaga kependidikan yang ada masih

mencukupi maka tidak akan diadakan perencanaan rekrutmen dan seleksi.

Sehingga jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-

Amien tidak terlalu banyak.

Hal tersebut dilakukan karena Madrasah Aliyah Al-Amien,

mempunyai prinsip untuk memaksimalkan pendidik dan tenaga

kependidikan yang ada. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan

adanya penandatanganan kontrak kerja untuk tidak boleh mengajar di

sekolah lain, kecuali guru yang memang awalnya sudah mengajar di

166Masram dan Mu’ah, Manajemen Sumber Daya, 84-85.
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sekolah lain. Hal ini dilakukan agar semua pendidik dan tenaga

kependidikan mendapat jam mengajar atau jam kerja maksimal, dan dapat

mengambil tugas tambahan, sehingga kompensasi yang didapatkan bisa

lebih layak.

Menurut Nawawi dalam Sutadji pada bukunya yang berjudul

Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa

pendekatan perencanaan, yaitu:

a. Pendekatan sosial demand : yaitu perencanaan harus disesuaikan dengan

kebutuhan dan tuntutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah

memperbaiki, menyempurnakan, atau meningkatkan kualitasnya agar

sesuai dengan kebutuhan.

b. Pendekatan man power : yaitu perencanaan harus sesuai dengan

kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada masa

yang akan datang akan dibutuhkan karyawan yang terampil dan

berkualitas tinggi.

c. Pendekatan rate of return atau cost benefit ratio : yaitu perencanaan yang

bedasarkan pada teori produktivitas dan keseimbangan antara keluaran

dan masukan.167

167Sutadji, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: DEEPUBLISH,
2010), 12-13.
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B. Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan

Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

1. Informasi mengenai rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

diumumkan secara terbuka baik melalui media sosial dan website.

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah perencanaan rekrutmen

dan seleksi selesai, serta panitia rekrutmen dan seleksi telah dibentuk, maka

informasi mengenai rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

diumumkan secara terbuka baik melalui media sosial dan website. Serta

seluruh pendidik dan tenaga kependidikan wajib menyebarkan informasi ini.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber rekrutmen dan seleksi di

Madrasah Aliyah Al-Amien adalah sumber eksternal. Karena siapa saja bisa

mengikuti rekrutmen dan seleksi, sesuai dengan kriteria dan kualifikasi

yang telah ditentukan.

Informasi mengenai rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga

kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien, dapat diakses dengan mudah

oleh siapa saja. Karena dibagikan di seluruh media sosial dan juga website

resmi Al-Amien Jember. Sebagaimana peneliti yang mendownload

informasi tersebut melalui website Al-Amien. Dalam edaran tersebut,

dijelaskan formasi apa yang dibutuhkan dan berapa jumlah yang dibutuhkan,

dijelaskan juga persyaratan umum dan khusus apa saja yang harus dipenuhi

oleh pelamar, kapan waktu dan tempat pendaftarannya, kapan waktu

seleksinya, kapan waktu pengumumannya, dan dijelaskan juga siapa saja
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panitia seleksinya, sesuai dengan masing-masing kualifikasi yang telah

ditentukan.

Terdapat beberapa macam sumber rekrutmen, antara lain sebagai

berikut:

a. Pelamar langsung, pelamar langsung datang ke sebuah organisasi atau

lembaga.

b. Lamaran tertulis, biasanya seorang pelamar akan menyertakan

keterangan tertulis mengenai dirinya, seperti riwayat hidup, riwayat

pendidikan, surat rekomendasi, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi piagam

penghargaan dan sebagainya.

c. Lamaran berdasarkan informasi dari sumber internal, pada umumnya

anggota sebuah organisasi atau lembaga mengetahui mengenai

kekosongan jabatan dilembaganya, sehingga mereka biasanya mereka

menginformasikannya kepada orang-orang disekitarnya seperti saudara,

teman, tetangga dan masyarakat secara umum.

d. Iklan, iklan merupakan salah satu sumber rekrutmen yang paling populer

digunakan saat ini. Iklan sendiri dapat disebarkan menggunakan media

cetak seperti koran dan majalah, dapat juga menggunakan media

elektronik seperti radio, dan televisi, serta yang paling populer lagi akhir-

akhir ini yakni menggunakan media sosial seperti youtube, facebook,

twitter, instagram, website dan sebagainya.

e. Instansi pemerintah, biasanya terdapat hubungan kerjasama antar

lembaga pemerintah sehingga ketika salah satu instansi membutuhkan
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sumber daya pendidik maka instansi lain yang terkait akan memberikan

informasi bagi para tenaga kerja.

f. Perusahaan penempatan tenaga kerja, saat ini telah banyak bermunculan

perusahaan atau instansi yang beroperasi untuk mencari dan menyediakan

tenaga kerja.168

2. Ketika akan diadakan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga

kependidikan baru, maka akan dibentuk panitia rekrutmen dan seleksi yang

terdiri dari kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha yang kompeten sesuai

dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan

baru telah dilakukan, maka selanjutnya para pimpinan dan waka kurikulum

akan membentuk panitia rekrutmen dan seleksi yang terdiri dari kepala

madrasah, guru, dan staf tata usaha yang kompeten sesuai dengan

kualifikasi yang dibutuhkan.

Tujuan dari pembentukan panitia rekrutmen dan seleksi ini adalah

untuk memudahkan proses penyeleksian para calon pelamar, agar pelamar

yang diterima nantinya benar-benar telah lolos seleksi, dan sesuai dengan

kualifikasi yang diinginkan oleh Madrasah Aliyah Al-Amien. Karena

panitia yang menyeleksi merupakan orang-orang yang memang kompeten

di bidangnya masing-masing.

168Hakim, Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia, 40-42.
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Kegiatan rekrutmen dan seleksi telah selesai, maka selanjutnya akan

diadakan rapat untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai

pendidik dan tenaga kependidikan baru di Madrasah Aliyah Al-Amien,

setelah itu para pimpinan dan waka kurikulum akan mengajukan hasil

seleksi tersebut kepada ketua yayasan, untuk mendapat persetujuan dari

ketua yayasan.

Terdapat empat tahapan dalam rekrutmen, menurut Dubois dan

Rothwell dalam Sinambela pada bukunya yang berjudul Manajemen

Sumber Daya Manusia, yaitu:

a. Tahapan pertama, memperjelas posisi yang akan diisi melalui adanya

rekrutmen. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa rekrutmen harus

dilakukan dengan sangat selektif untuk dapat mengisi kebutuhan dari

organisasi atau lembaga. Sehingga diperlukan keahlian dalam merekrut

sumber daya manusia agar hasil yang didapatkan dapat memenuhi

kebutuhan dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas lembaga itu

sendiri.169 Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Madrasah Aliyah Al-

Amien yang membentuk panitia rekrutmen dan seleksi yang terdiri dari

kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha yang kompeten sesuai dengan

kualifikasi yang dibutuhkan.

b. Tahap kedua, memeriksa dan memperbaiki spesifikasi sumber daya

manusia seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau lembaga.

Spesifikasi ini dapat menjelaskan kepada para pelamar seperti apa sumber

169Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),
126.
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daya manusia yang dibutuhkan dan dapat mempermudah panitia

rekrutmen dalam melakukan seleksi terhadap para pelamar.

c. Tahap ketiga, mengidentifikasi para pelamar yang memenuhi kualifikasi

dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari Beberapa pelamar yang ada,

lembaga perlu mempertimbangkan dengan baik siapa yang akan diterima

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga.

d. Tahap keempat, menggunakan cara komunikasi yang baik dan efektif

untuk dapat menarik pelamar yang memenuhi persyaratan dan sesuai

dengan kualifikasi yang ditentukan. Tahap ini bisa dilakukan dengan cara

melakukan komunikasi yang baik dengan sumber pelamar kerja.170

3. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan beberapa tahap

seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik dan tenaga kependidikan

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan umum

yaitu lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc legalisir akta

4 (jika ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto ukuran 4x6 2

lembar. Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia maksimal 30

tahun, ijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum menikah, mampu

mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-Qur’an, dan menguasai

nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI).

170Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya…., 126-127.
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Selain beberapa persyaratan tersebut, terdapat beberapa tahap seleksi

yang harus dilewati oleh calon pendidik antara lain seperti seleksi

administrasi, seleksi tulis, seleksi praktek mengajar, seleksi penguasaan

komputer, seleksi baca tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu dan shorof khusus

bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), seleksi

ke-Aswaja-an dan wawancara.

Seleksi bagi calon tenaga kependidikan seperti seleksi administrasi,

seleksi baca tulis Al-Qur’an, dan seleksi penguasaan komputer.

Seluruh persyaratan, baik itu persyaratan umum dan persyaratan

khusus serta beberapa jenis seleksi, harus dilewati dan dipenuhi oleh calon

pendidik dan tenaga kependidikan, agar nantinya pendidik dan tenaga

kependidikan yang diterima benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang

dibutuhkan oleh Madrasah Aliyah Al-Amien.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sinambela, yang menyatakan

bahwa, seleksi merupakan sebuah proses pemilihan calon pegawai yang

paling memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan oleh lembaga

atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai di lembaga atau

organisasi tersebut.171

Kegiatan seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

dalam manajemen sumber daya manusia, akan mampu memberikan

pengaruh positif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lembaga

atau organisasi. Oleh karena itu, seleksi sumber daya manusia harus

171Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya…., 140.
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dilakukan sebaik mungkin dengan proses yang cukup panjang, namun

dengan hasil yang juga akan dirasakan jangka panjang.172

C. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

1. Pelatihan dan pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien, bersumber

dari beberapa pihak, seperti dari Kementerian Agama, Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Balai Diklat,

Perguruan Tinggi dan dari Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri.

Pelatihan dan pengembangan yang diberikan berupa bimbingan

teknis dan juga workshop, pelatihan dan pengembangan yang berasal dari

KKM 06 Kabupaten Jember, seperti pelatihan pembuatan soal ujian

semester yang diikuti oleh operator atau kepala madrasah atau waka

kurikulum atau guru sebagai perwakilannya. KKM 06 sendiri merupakan

singkatan dari Kelompok Kerja Madrasah 06 Kabupaten Jember, yang

anggotanya terdiri dari kurang lebih 23 madrasah di Kabupaten Jember.

Pelatihan dan pengembangan yang berasal dari MGMP (Musyawarah

Guru Mata Pelajaran) seperti bimbingan teknis terkait dengan mata

pelajaran masing-masing.

172Thamrin, Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019),
110.
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Pelatihan dan pengembangan yang berasal dari kemenag seperti

pelatihan pembuatan modul bagi pendidik dan pelatihan mengenai

administrasi dan teknologi bagi staf tata usaha.

Pelatihan dan pengembangan yang diadakan secara mandiri seperti,

pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran yang rutin dilakukan setiap

awal tahun ajaran baru. Pelatihan mengenai aplikasi pembelajaran, seperti

Microsoft Teams, dan pelatihan pembuatan raport digital. Serta ketika ada

guru yang mengikuti pelatihan di luar lembaga, maka ilmu yang didapatkan

akan dibagikan kepada guru-guru yang lain dengan cara mengadakan

pelatihan dan pengembangan secara mandiri.

Hal yang sama juga terjadi di SDIT Ar-Rahmah Pacitan, sebagaimana

hasil penelitian dari Arif Nur Cahyo yang menyebutkan bahwa, pelatihan

dan pengembangan di SDIT Ar-Rahmah Pacitan dilakukan secara rutin,

berkala, dan diadakan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain yang

kompeten dibidangnya.173

Pelatihan dan pengembangan ini dinilai efektif karena langsung

diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari pendidik dan

tenaga kependidikan, serta tujuan diadakannya pelatihan dan

pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien untuk meningkatkan kualitas

dan kompetensi dari pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuan ini sejalan dengan pendapat dari Suryani dan Foeh, yang

berpendapat bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan sebuah cara

173Cahyo, “Manajemen Sumber Daya, 263.
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yang dilakukan sebuah lembaga agar sumber daya manusia yang ada

didalamnya memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dan

profesionalitasnya.174

2. Pendidikan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang

belum berkualifikasi S1.

Sebanyak enam orang pendidik dan tenaga kependidikan yang belum

berkualifikasi S1, diberikan pendidikan dengan cara dikuliahkan di

Universitas Darul Ulum Jombang. Dengan rincian dua orang staf tata usaha

dan empat orang guru. Selain memberikan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan, Madrasah Aliyah Al-Amien juga memberikan

pendidikan. Dimana seluruh biaya untuk pelatihan dan pendidikan tersebut

dibiayai oleh madrasah.

Sekitar tahun 2004-2005, Universitas Darul Ulum Jombang

mengadakan program kelas jauh, sehingga pendidik dan tenaga

kependidikan yang belum berkualifikasi S1, diberikan kesempatan untuk

kuliah S1 dengan biaya dari madrasah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar

pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien, dapat

ditingkatkan kualitas dan keprofesionalannya melalui pendidikan.

Hal ini juga dilakukan oleh Ma’had Aly Situbondo, sebagaimana

penelitian dari Maulida yang menyebutkan bahwa, melalui program studi

174Ni Kadek Suryani dan John FoEh, Manajemen Sumber Daya Manusia, Tinjauan Praktis
Aplikatif (Bali: Nilacakra, 2019), 72.
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lanjut, ada beberapa orang yang disekolahkan lagi guna melakukan

perbaikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik,

meningkatkan wawasannya, dan meningkatkan kemampuan

komunikasinya.175

Menurut Aras Solong dalam bukunya yang berjudul Manajemen

Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur

Berkualitas, tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah untuk

meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia yang ada, untuk

meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari sumber daya manusia, dan

untuk memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia dalam

menjalankan tugasnya.176

D. Kompensasi Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

1. Sistem kompensasi di Madrasah Aliyah Al-Amien, untuk gaji pokok

disamaratakan, perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan yang diterima

yang didasarkan pada lamanya waktu mengajar atau mengabdi, dan

beratnya tanggung jawab dari tugas tambahan yang diterima

Cara menghitung honorarium pokok, bagi pendidik adalah dilihat dari

jumlah Jam Tatap Muka (JTM), sedangkan untuk staf tata usaha,

honorarium dihitung setiap harinya sebanyak 8 jam dan untuk hari jum’at

175Luluk Fajriyah Izzah Maulida, “Manajemen Sumber Daya Manusia Di Ma’Had Aly Pondok
Pesantren Salafiyah Syafi’Iyah Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur”, (Tesis, IAIN
Jember, Jember, 2015), 131-132.
176Aras Solong, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur
Berkualitas (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 11-12.
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sebanyak 6 jam. Untuk guru yang mengajar lebih dari dua tahun dihitung

8.500/jam, sedangkan untuk staf tata usaha dihitung 6.000-7.000/jam. Jam

kerja dari pendidik dan tenaga keendidikan ini, dihitung dari jumlah

absennya menggunakan face recognition.

Honorarium untuk guru baru masih diadakan uji coba selama dua

tahun. Sehingga gaji yang diberikan masih 70% dan berstatus sebagai Guru

Tidak Tetap Yayasan (GTTY).

Honorarium untuk tunjangan setiap pendidik dan tenaga

kependidikan berbeda-beda, tergantung pada lamanya waktu mengajar atau

mengabdi, dan beratnya tanggung jawab dari tugas tambahan yang diterima.

Tunjangan tugas tambahan untuk wali kelas sekitar 150 ribu/bulan waka

kurikulum 600-700 ribu/bulan, waka kesiswaan 500-600 ribu/bulan, waka

sarana dan prasarana 500-600 ribu/bulan, waka hubungan masyarakat 500-

600 ribu/bulan, dan untuk kepala madrasah sekitar 900-1 juta/bulan.

Sedangkan untuk tunjangan masa kerja, tunjangan terendahnya sekitar 125

ribu/bulan dan tunjangan tertingginya sekitar 250 ribu/bulan.

Berdasarkan rincia tersebut dapat dispulkan bahwa sistem

kompensasi di Madrasah Aliyah Al-Amien, untuk gaji pokok disamaratakan,

perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan yang diterima yang

didasarkan pada lamanya waktu mengajar atau mengabdi, dan beratnya

tanggung jawab dari tugas tambahan yang diterima. Sehingga semakin lama

seorang pendidik dan tenaga kependidikan mengajar atau mengabdi di

Madrasah Aliyah Al-Amien, maka tunjangannya semakin besar, dan
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semakin berat tanggung jawab dari tugas tambahannya maka semakin besar

pula tunjangan yang diterima.

Terdapat juga reward dalam bentuk tambahan honorarium bagi guru

yang hadir tepat waktu dan disiplin, dimana hal ini dilihat dari waktu

kedatangannya dan waktu absennya menggunakan face recognition di

Madrasah Aliyah Al-Amien.

Sebagaimana penelitian dari Rokhmaniyah yang menyatakan bahwa

kompensasi di SD Negeri 1 Kutosari Kebumen, jumlah yang diberikan

sama, akan tetapi yang membedakan adalah tambahan di luar tugas sebagai

guru, seperti menjadi pembina ekstrakurikuler, dan pembimbing lomba.177

Pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien

dimaksimalkan jam mengajarnya dan merangkap tugas tambahan, serta

jumlahnya tidak terlalu banyak dengan tujuan agar kompensasi yang

diterima dapat lebih layak.

Masih ada lembaga pendidikan yang jumlah honorariumnya bisa

dikatakan masih belum layak, sebagaimana penelitian dari Saeful Anwar

dan Muhammadun yang menyebutkan bahwa honorarium bagi Guru Tidak

Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di SDIT Ibnu Khaldun

Sedong. rata-rata adalah Rp 450.000-Rp 850.000 dimana apabila diukur

dari UMR Kabupaten jumlahnya masih belum layak.178

Terdapat beberapa jenis kompensasi, antara lain kompensasi

finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi

177Rokhmaniyah, “Manajemen Sumber Daya Manusia, 79.
178Anwar dan Muhammadun, “Manajemen Sumber Daya Manusia, 939.
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nonfinansial. Kompensasi finansial langsung seperti upah, bonus, gaji dan

komisi. Kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan) merupakan

seluruh kompensasi atau imbalan diluar kompensasi finansial langsung.

Kompensasi nonfinansial seperti kepuasan dan kesenangan yang diterima

oleh sumber daya manusia dari segi psikologis.179

2. Sistem pemberian kompensasi berupa honorarium di Madrasah Aliyah Al-

Amien menggunakan sistem payroll, yang bekerja sama dengan Bank

Mandiri

Sistem pemberian kompensasi berupa honorarium di Madrasah

Aliyah Al-Amien ini menggunakan sistem payroll, yang bekerja sama

dengan Bank Mandiri. Cara kerjanya adalah pertama-tama staf tata usaha

merekap data kehadiran dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan, setelah itu hasilnya diserahkan kepada bagian keuangan,

selanjutnya oleh bagian keuangan dikelompokkan menjadi satu dan

dilaporkan kepada Bank Mandiri. Waktu pemberian honorarium adalah

rutin tanggal satu setiap bulannya, jika terjadi keterlambatan hanya satu hari,

dan itu dikarenakan oleh sistem yang bermasalah.

Terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh dari penggunaan sistem

payroll ini seperti, dapat mengurangi kesalahan dalam penghitungan gaji

oleh staf tata usaha atau human error, serta lebih menghemat waktu dan

179Yoyo Sudaryo, Agus Aribowo, Nunung Ayu Sofiati (Efi), Manajemen Sumber Daya Manusia,
Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 8.
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tenaga, karena staf tata usaha tidak perlu mengumpulkan uang pecahan

untuk menggaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Rincian mengenai honorarium di Madrasah Aliyah Al-Amien, telah

diatur dalam AD/ART yang dibuat oleh bendahara pada awal tahun ajaran,

dan telah disetujui oleh kepala madrasah dan ketua yayasan. Sedangkan

untuk sumber dana honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan di

Madrasah Aliyah Al-Amien, berasal dari BOS dan infaq.

Penelitian dari Cahyo juga menyebutkan bahwa, sumber dana

honorarium bagi GTT dan PTT di SDIT Ibnu Khaldun Sedong, adalah dari

BOS, sumbangan wali murid, insentif GTT dan PTT dari kabupaten dan

provinsi serta tunjangan struktural.180

Pemberian kompensasi harus berlandaskan keadilan dan kelayakan,

artinya semua kerja keras yang dilakukan oleh sumber daya manusia harus

setara dengan kompensasi yang mereka dapatkan. Serta jumlah kompensasi

yang diterima harus mengacu pada standar hidup seperi Upah Minimum

Regional (UMR). Dengan memberikan kompensasi secara adil dan layak,

maka besar kemungkinan lembaga atau organisasi tersebut akan

mempunyai sumber daya manusia yang profesional dan memiliki loyalitas

yang tinggi. Manfaat dari sistem kompensasi yang adil dan layak antara lain

adalah dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas, mendorong sumber

daya manusia untuk bekerja melebihi standar yang ditentukan,

180Cahyo, “Manajemen Sumber Daya Manusia, 11
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memudahkan proses evaluasi jabatan, dan memberikan kepuasan bagi

kedua pihak.181

3. Kompensasi berupa cuti dan izin yang tetap diberikan gaji antara lain

adalah cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh, izin sakit, dan izin

keluarga inti sakit

Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk balas jasa terhadap pendidik

dan tenaga kependidikan, sehingga ketika cuti diberikan berdasarkan alasan

tertentu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pendidik dan tenaga

kependidikan tersebut masih memperoleh gaji dari Madrasah Aliyah Al-

Amien.

Menurut Mondy dalam Sudaryo, dkk pada bukunya yang berjudul

Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan

Lingkungan Kerja Fisik. Pemberian waktu cuti merupakan bentuk dari

kompensasi finansial tidak langsung, dimana kompensasi finansial tidak

langsung ini meliputi segala bentuk imbalan yang biasanya diperoleh

dengan tidak langsung oleh pegawai atau karyawan.182

Tujuan dan fungsi dari kompensasi, antara lain sebagai berikut:

a. Memperoleh tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi yang

diinginkan oleh lembaga atau organisasi, karena dengan sistem

kompensasi yang baik akan dapat meningkatkan kualitas dari sumber

daya manusia itu sendiri.

181Sudaryo, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, 13-15.
182Sudaryo, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, 16-17.
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b. Mempertahankan tenaga pendidik yang sudah ada sekarang, dengan

sistem kompensasi yang baik kemungkinan besar tenaga pendidik akan

bertahan didalam organisasi atau lembaga.

c. Menjamin keadilan, karena dalam kompensasi harus selalu

memperhatikan prinsip keadilan sehingga dapat terhindar dari adanya

konflik dalam organisasi atau lembaga.

d. Menghargai perilaku yang baik, kompensasi juga merupakan bentuk dari

penghargaan bagi tenaga pendidik seperti berkelakuan baik, bersikap

loyal, dan bertanggung jawab akan pekerjaannya.

e. Mengendalikan keuangan, dengan sistem kompensasi yang baik

organisasi atau lembaga dapat mengendalikan pemasukan dan

pengeluaran keuangannya dengan terorganisir dan baik.

f. Memenuhi peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam

UU No 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.183

4. Kompensasi berupa rekreasi tidak rutin diadakan setiap tahun, akan tetapi

terlebih dahulu menunggu dana tabungan guru terkumpul

Sumber dana untuk kompensasi berupa rekreasi, menunggu dana

tabungan guru terkumpul terlebih dahulu, ketika telah mencukupi, maka

akan diadakan rekreasi. Jadi rekreasi itu tidak rutin diadakan setiap

tahunnya, dan dana yang digunakan tidak mengambil atau mengurangi hak

dari pendidik dan tenaga kependidikan. Rekreasi juga pernah diadakan

183Masram dan Muah, Manajemen Sumber Daya, 131-132.
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ketika telah selesai melaksanakan akreditasi, sebagai bentuk reward,

terhadap jerih payah pendidik dan tenaga kependidikan dalam

mensukseskan akreditasi.

Rekreasi ini sebagai bentuk balas jasa kepada pendidik dan tenaga

kependidikan atas jerih payahnya. Kegiatan rekreasi ini sekaligus

merupakan family gathering, karena bukan hanya pendidik dan tenaga

kependidikan yang ikut dalam kegiatan rekreasi, tetapi juga keluarga inti

dari pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Dana yang digunakan

untuk rekreasi juga tidak mengurangi hak dari pendidik dan tenaga

kependidikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam

pelaksanaan rekreasi.

Rekreasi termasuk kedalam ruang lingkup kompensasi sosial, karena

berhubungan dengan berbagai bentuk interaksi yang terjadi didalam sebuah

lingkungan pekerjaan yang merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap

sumber daya manusia, contoh lain dari kompensasi sosial ini adalah seperti

penghargaan atas prestasi, promosi jabatan, dan kepastian masa jabatan.

Rekreasi juga termasuk kedalam bentuk kompensasi finansial tidak

langsung, dimana contoh lainnya seperti program asuransi, tunjangan

kesehatan, pensiun, sosial, dan beasiswa, dan ketidakhadiran yang dibayar

seperti liburan, libur hari besar nasional, sakit, dan cuti.184

Pemberian kompensasi berupa honorarium, cuti, dan rekreasi di

Madrasah Aliyah Al-Amien. Dilakukan dengan tujuan agar kesejahteraan

184Siti Aisyah, Kompensasi dan, 7-9.
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pendidik dan tenaga kependidikannya terjamin, sehingga dapat

meningkatkan loyalitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Aisyah, yang menyebutkan

bahwa, pada sistem kompensasi terdapat indikasi bahwa pelaksanaan

program akan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang

diinginkan apabila didukung dengan sistem pemberian kompensasi yang

adil dan layak, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja

secara produktif, berdedikasi tinggi dan memiliki loyalitas tinggi.

Kompensasi juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja, menjalin

ikatan kerja, meningkatkan kedisiplinan kerja, dan stabilitas kerja.185

185Siti Aisyah, Kompensasi dan, 6.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

a. Perencanaan terhadap penempatan wali kelas, dilakukan secara rutin setiap

awal tahun ajaran baru.

b. Perencanaan pemilihan waka dan kepala madrasah, dilakukan setiap tiga

tahun sekali.

c. Perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru, diadakan

sesuai kebutuhan.

d. Perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru dilakukan

oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan dengan persetujuan dari ketua

yayasan.

2. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

a. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia diumumkan secara terbuka

baik melalui media sosial maupun website, seluruh dewan guru dan

karyawan wajib menyebarkan informasi tersebut.

b. Panitia rekrutmen dan seleksi dibentuk ketika Madrasah Aliyah Al-Amien

membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan baru.
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c. Calon pendidik dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan persyaratan

yang ditentukan dan harus melewati tahap seleksi.

d. Setelah seleksi dilakukan, kemudian hasilnya dikonsultasikan kepada ketua

yayasan.

3. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan

mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

a. Pelatihan dan pengembangan bersumber dari kemenag, kemendikbudristek,

KKM, MGMP, Balai Diklat, Perguruan Tinggi, dan pelaksanaan secara

mandiri.

b. Madrasah Aliyah Al-Amien memberikan pendidikan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan dengan membiayai kuliah S1.

c. Seluruh pelatihan dan pendidikan, dibiayai sepenuhnya oleh madrasah.

4. Kompensasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

a. Kompensasi yang diberikan berupa honorarium, cuti, dan rekreasi.

b. Honorarium pokok semua pendidik sama, yang membedakan adalah

tunjangan yang diterima. Sedangkan honorarium untuk staf tata usaha

dihitung satu hari sebanyak delapan jam, kecuali hari jum’at dihitung enam

jam.

c. Sistem pemberian honorarium menggunakan sistem payroll, yang bekerja

sama dengan Bank Mandiri.

d. Kompensasi berupa cuti, seperti cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh,

izin sakit, dan izin keluarga inti sakit.
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e. Kompensasi berupa rekreasi tidak rutin diadakan setiap tahun, akan tetapi

menunggu dananya terkumpul terlebih dahulu.

B. Saran

1. Kepala Madrasah

Kepala madrasah diharapkan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan

dengan cara mengelola sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan,

mulai dari melakukan kegiatan perencanaan sesuai dengan kebutuhan,

mengadakan rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kualifikasi yang

dibutuhkan, mengadakan pelatihan dan pengembangan secara rutin untuk

meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan

memberikan kompensasi yang layak untuk menjamin kesejahteraan

pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan diharapkan untuk lebih giat lagi

meningkatkan kompetensi, kinerja, loyalitas dan kualitasnya. Baik itu

melalui pelatihan dan pengembangan atau pendidikan. Sehingga dapat

meningkatkan mutu pendidikan.

3. Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai bahan referensi. Serta diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih

lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan
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PEDOMAN INTERVIEW

A. Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

1. Apakah terdapat perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

2. Siapa saja yang melakukan perencanaan sumber daya manusia di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

3. Kapan perencanaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember dilakukan?

4. Bagaimana perencanaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember?

B. Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan

Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

1. Apa sumber yang digunakan dalam rekrutmen dan seleksi sumber daya

manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

2. Siapa saja yang ikut berkontribusi dalam rekrutmen dan seleksi sumber daya

manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

3. Kapan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dilakukan di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

4. Bagaimana rekrutmen sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember?

5. Bagaimana seleksi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember?

C. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

1. Apakah terdapat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?
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2. Siapa saja yang mengikuti pelatihan dan pengembangan sumberr daya

manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

3. Dimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember dilakukan?

4. Kapan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember dilakukan?

5. Bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember dilakukan?

D. Kompensasi Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

1. Siapa yang bertanggung jawab mengatur kompensasi sumber daya manusia

di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

2. Kapan kompensasi diberikan kepada sumber daya manusia di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?

3. Bagaimana sistem pemberian kompensasi sumber daya manusia di Madrasah

Aliyah Al-Amien Ambulu Jember?



PEDOMAN OBSERVASI

Observasi yang dilakukan adalah mengamati bagaimana perencanaan,

rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan serta kompensasi sumber

daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember, yang meliputi:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi fisik dan non fisik

perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan serta

kompensasi sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dalam

upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember.

B. Aspek yang diamati :

1. Lokasi Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

2. Lingkungan fisik Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember.

Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan, rekrutmen dan seleksi,

pengembangan serta kompensasi sumber daya manusia (pendidik dan tenaga

kependidikan) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu Jember.
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TRANSKIP INTERVIEW

Informan I

Tanggal wawancara : 12-Oktober-2021

Tempat/waktu : Madrasah Aliyah Al-Amien

Identitas Informan I

1. Nama : Bapak Zaenal Arifin, S.Pd.I

2. Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Al-Amien

Hasil Wawancara

1. Perencanaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Perencanaan penempatan wali kelas di Madrasah Aliyah Al-Amien, diadakan

rutin setiap awal tahun ajaran baru.

b. Perencanaan pemilihan waka di Madrasah Aliyah Al-Amien, diadakan rutin

setiap tiga tahun sekali.

c. Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru,

diadakan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Aliyah Al-Amien, dan

direncanakan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan disetujui oleh ketua

yayasan.

d. Ketika ada pendidik dan tenaga kependidikan yang wafat atau pensiun, maka

jam kerjanya akan dibagi kepada guru yang lain terlebih dahulu, ketika dirasa

kurang maksimal, maka diawal tahun ajaran akan diadakan perekrutan pendidik

dan tenaga kependidikan baru.

2. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember

a. Informasi mengenai rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

diumumkan secara terbuka baik melalui media sosial dan website.
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b. Ketika akan diadakan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga

kependidikan baru, maka akan dibentuk panitia rekrutmen dan seleksi yang

terdiri dari kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha yang kompeten sesuai

dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

c. Setelah rekrutmen dan seleksi selesai dilakukan, maka hasilnya akan

dikonsultasikan kepada ketua yayasan.

d. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan umum yaitu

lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc legalisir akta 4 (jika

ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto ukuran 4x6 2 lembar.

Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia maksimal 30 tahun,

ijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum menikah, mampu

mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-Qur’an, dan menguasai

nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI).

e. Beberapa tahap seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik antara lain

seperti seleksi administrasi, seleksi tulis, seleksi praktek mengajar, seleksi

penguasaan komputer, seleksi baca tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu dan shorof

khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),

seleksi ke-Aswaja-an dan wawancara.

3. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-

Amien Ambulu Jember

a. Pelatihan dan pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien, bersumber dari

beberapa pihak, seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Balai Diklat, Perguruan Tinggi

dan dari Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri.

b. KKM 06 Kabupaten Jember pernah mengadakan pelatihan bagi guru, waka

kurikulum dan bendahara. Serta mengadakan pelatihan pembuatan soal ujian

semester yang diikuti oleh operator madrasah atau waka kurikulum atau

kepala madrasah atau guru sebagai perwakilannya.



c. Pelatihan yang diadakan baik oleh kemenag, kemendikbudristek, balai diklat,

perguruan tinggi, dan yang diadakan secara mandiri oleh Madrasah Aliyah

Al-Amien, berjalan efektif karena langsung diterapkan dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Sebanyak enam orang pendidik dan tenaga kependidikan yang belum

berkualifikasi S1, diberikan pendidikan dengan cara dikuliahkan di

Universitas Darul Ulum Jombang.

4. Kompensasi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Honorarium pokok semua pendidik sama, akan tetapi untuk guru baru masih

diadakan uji coba selama dua tahun.

b. Sistem kompensasi di Madrasah Aliyah Al-Amien, untuk gaji pokok

disamaratakan, perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan yang diterima

yang didasarkan pada lamanya waktu mengajar atau mengabdi, dan beratnya

tanggung jawab dari tugas tambahan yang diterima.

c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Al-Amien ,

tidak terlalu banyak dengan tujuan agar jam mengajarnya bisa maksimal dan

bisa merangkap tugas tambahan sehingga jumlah honorarium yang diterima

lebih layak.

d. Sumber dana untuk honorarium berasal dari BOS dan SPP.

e. Sistem pemberian kompensasi berupa honorarium di Madrasah Aliyah Al-

Amien ini menggunakan sistem payroll, yang bekerja sama dengan Bank

Mandiri.



TRANSKIP INTERVIEW

Informan II

Tanggal wawancara : 15-Oktober-2021

Tempat/waktu : Madrasah Aliyah Al-Amien

Identitas Informan II

1. Nama : Ibu Wiwin Lutfiani, S.Pd

2. Jabatan : Guru Mata Pelajaran Biologi dan Kepala Laboratorium

Madrasah Aliyah Al-Amien

Hasil Wawancara

1.Perencanaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru,

diadakan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Aliyah Al-Amien, dan

direncanakan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan disetujui oleh ketua

yayasan.

b. Perencanaan rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien, dilakukan

sesuai kebutuhan, karena prinsip yang dipegang adalah memaksimalkan

pendidik dan tenaga kependidikan yang ada.

c. Ketika awal masuk, pendidik dan tenaga kependidikan baru menandatangani

kontrak kerja untuk tidak boleh mengajar di sekolah lain, kecuali guru yang

memang awalnya sudah mengajar di sekolah lain.

2.Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember

a. Informasi mengenai rekrutmen dan seleksi di Madrasah Aliyah Al-Amien,

diumumkan secara terbuka baik melalui media sosial dan website.

b. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan umum yaitu

lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc legalisir akta 4 (jika
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ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto ukuran 4x6 2 lembar.

Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia maksimal 30 tahun,

ijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum menikah, mampu

mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-Qur’an, dan menguasai

nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI).

c. Beberapa tahap seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik antara lain

seperti seleksi administrasi, seleksi tulis, seleksi praktek mengajar, seleksi

penguasaan komputer, seleksi baca tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu dan shorof

khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),

seleksi ke-Aswaja-an dan wawancara.

3.Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-

Amien Ambulu Jember

a. Pelatihan dan pengembangan yang diadakan secara mandiri seperti, pelatihan

pembuatan perangkat pembelajaran yang rutin dilakukan setiap awal tahun

ajaran baru. Pelatihan mengenai aplikasi pembelajaran, seperti Microsoft

Teams, dan pelatihan pembuatan raport digital.

b. Pelatihan dan pengembangan yang berasal dari Kementerian Agama seperti,

pelatihan pembuatan modul bagi pendidik.

c. Seluruh biaya pelatihan dan pengembangan ditanggung oleh Madrasah

Aliyah Al-Amien.

4.Kompensasi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Honorarium telah diatur dalam AD/ART yang dibuat oleh bendahara pada

awal tahun ajaran, dan telah disetujui oleh kepala madrasah dan ketua yayasan.

b. Terdapat beberapa tunjangan yang diterima oleh pendidik dan tenaga

kependidikan karena mendapat tugas tambahan. Seperti tunjangan wali kelas,

tunjangan wakil kepala madrasah, tunjangan penguji ujian praktek, tunjangan

pengajar les tambahan, dan tunjangan masa kerja.



c. Kompensasi berupa rekreasi tidak rutin diadakan setiap tahun, akan tetapi

terlebih dahulu menunggu dana hasil tabungan guru terkumpul.

d. Dana untuk rekreasi tidak mengambil hak dari pendidik dan tenaga

kependidikan.



TRANSKIP INTERVIEW

Informan III

Tanggal wawancara : 27-Oktober-2021

Tempat/waktu : Madrasah Aliyah Al-Amien

Identitas Informan III

1. Nama : Bapak Muhammad Zamroni, S.Pd

2. Jabatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan

Kesehatan dan waka kesiswaan Madrasah Aliyah Al-Amien

Hasil Wawancara

1.Perencanaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Perencanaan penempatan wali kelas di Madrasah Aliyah Al-Amien, diadakan

rutin setiap awal tahun ajaran baru.

b. Perencanaan pemilihan waka di Madrasah Aliyah Al-Amien, diadakan rutin

setiap tiga tahun sekali.

c. Perencanaan penempatan wali kelas dan perencanaan pemilihan waka

dilakukan oleh kepala madrasah, seluruh guru, staf tata usaha dan karyawan

Madrasah Aliyah Al-Amien.

d. Perencanaan pemilihan kepala madrasah rutin diadakan tiga tahun sekali, dan

langsung ditunjuk atau direncanakan oleh ketua yayasan.

2.Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember

a. Ketika akan diadakan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga

kependidikan baru, maka akan dibentuk panitia rekrutmen dan seleksi yang

terdiri dari kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha yang kompeten sesuai

dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
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b. Setelah rekrutmen dan seleksi selesai dilakukan, maka hasilnya akan

dikonsultasikan kepada ketua yayasan.

c. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan umum yaitu

lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc legalisir akta 4 (jika

ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto ukuran 4x6 2 lembar.

Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia maksimal 30 tahun,

ijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum menikah, mampu

mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-Qur’an, dan menguasai

nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI).

d. Beberapa tahap seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik antara lain

seperti seleksi administrasi, seleksi tulis, seleksi praktek mengajar, seleksi

penguasaan komputer, seleksi baca tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu dan shorof

khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),

seleksi ke-Aswaja-an dan wawancara.

3.Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-

Amien Ambulu Jember

a. Pelatihan dan pengembangan di Madrasah Aliyah Al-Amien, bersumber dari

beberapa pihak, seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Balai Diklat, Perguruan Tinggi

dan dari Madrasah Aliyah Al-Amien sendiri.

b. Pelatihan dan pengembangan secara mandiri juga diadakan ketika ada guru

yang mengikuti pelatihan di luar lembaga, maka ilmu yang didapatkan akan

dibagikan kepada guru-guru yang lain dengan cara mengadakan pelatihan dan

pengembangan secara mandiri di Madrasah Aliyah Al-Amien.



4.Kompensasi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Terdapat reward yang diberikan dalam bentuk tambahan honorarium, reward

ini diberikan kepada pendidik yang selalu hadir tepat waktu dan disiplin, hal

ini dilihat dari waktu kedatangannya dan waktu absennya menggunakan face

recognition di Madrasah Aliyah Al-Amien.

b. Terdapat kompensasi cuti dan rekreasi.



TRANSKIP INTERVIEW

Informan IV

Tanggal wawancara : 15-Oktober-2021

Tempat/waktu : Madrasah Aliyah Al-Amien

Identitas Informan IV

1. Nama : Ibu Siti Khoirun Nisa, A.Ma

2. Jabatan : Staf tata usaha Madrasah Aliyah Al-Amien

Hasil Wawancara

1.Perencanaan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Perencanaan rekrutmen dan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan baru,

diadakan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Aliyah Al-Amien, dan

direncanakan oleh para pimpinan, waka kurikulum, dan disetujui oleh ketua

yayasan.

2.Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien

Ambulu Jember?

a. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan umum yaitu

lamaran kerja, curriculum vitae, fc legalisir ijazah S1, fc legalisir akta 4 (jika

ada), fc daftar hasil studi/transkip, fc KTP, dan foto ukuran 4x6 2 lembar.

Serta persyaratan khusus seperti beragama Islam, usia maksimal 30 tahun,

ijazah linier sesuai dengan yang dibutuhkan, belum menikah, mampu

mengoperasikan komputer, mampu baca tulis Al-Qur’an, dan menguasai

nahwu dan shorof khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI).

b. Beberapa tahap seleksi yang harus dilewati oleh calon pendidik antara lain

seperti seleksi administrasi, seleksi tulis, seleksi praktek mengajar, seleksi

penguasaan komputer, seleksi baca tulis Al-Qur’an, seleksi nahwu dan shorof
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khusus bagi calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),

seleksi ke-Aswaja-an dan wawancara.

c. Seleksi bagi calon tenaga kependidikan seperti seleksi administrasi, seleksi

baca tulis Al-Qur’an, dan seleksi penguasaan komputer.

3.Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-

Amien Ambulu Jember

a. Pelatihan dan pengembangan yang berasal dari Kementerian Agama seperti,

pelatihan administrasi bagi staf tata usaha.

b. Sebanyak enam orang pendidik dan tenaga kependidikan yang belum

berkualifikasi S1, diberikan pendidikan dengan cara dikuliahkan di

Universitas Darul Ulum Jombang.

4.Kompensasi sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu

Jember

a. Tunjangan tugas tambahan untuk waka kurikulum sekitar 600-700 ribu/bulan,

waka kesiswaan 500-600 ribu/bulan, waka sarana dan prasarana 500-600

ribu/bulan, waka hubungan masyarakat 500-600 ribu/bulan, dan untuk kepala

madrasah sekitar 900-1 juta/bulan.

b. Cara menghitung honorarium bagi pendidik adalah dilihat dari jumlah Jam

Tatap Muka (JTM), sedangkan untuk staf tata usaha, honorarium dihitung

setiap harinya sebanyak 8 jam dan untuk hari jum’at sebanyak 6 jam. Untuk

guru yang mengajar lebih dari dua tahun dihitung 8.500/jam, sedangkan untuk

staf tata usaha dihitung 6.000-7.000/jam.

c. Sumber dana untuk honorarium berasal dari BOS dan infaq.

d. Sistem pemberian kompensasi berupa honorarium di Madrasah Aliyah Al-

Amien ini menggunakan sistem payroll, yang bekerja sama dengan Bank

Mandiri.

e. Kompensasi berupa cuti dan izin yang tetap diberikan gaji antara lain adalah

cuti melahirkan, cuti menikah, cuti umroh, izin sakit, dan izin keluarga inti

sakit.



GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

A. Sejarah Berdiri

Sejarah singkat berdirinya Al Amien Sabrang Ambulu Jember. Pondok

Pesantren Al Amien adalah salah satu pesantren yang terletak di dusun

Kebonsari Sabrang Ambulu Jember Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh

KH. Masduqi musthofa pada tahun 1948. Selain materi pelajaran mengenai ilmu

syari’at di tempat ini beliau juga melakukan pengembangan thoriqoh an-

naqsabandiyah Al kholidiyah.

Berawal dari masjid yang terletak di Dusun Kebonsari Desa Sabrang

Kecamatan Ambulu, Masjid Sidodadi merupakan tempat cikal bakal berdirinya

pondok pesantren Al Amien, disana KH. Masduqi Musthofa mendirikan sebuah

pesantren salaf yang pada awalnya beliau hanya melakukan pembelajaran

menggunakan metode Sorogan (santri membaca sendiri materi pelajaran kitab

kuning di hadapan guru). Dan di tempat yang dijuluki Pondok Kebonsari ini KH.

Masduqi Musthofa juga membina Pasulukan Thoriqoh Naqsabandiyah kepada

para santrinya.

Pada tahun 1968 Kyai Masduqi berpulang ke rahmatullah, dikala itu

putra-putra beliau masih kecil sehingga estafet perjuangan di lanjutkan oeh adik

beliau yakni KH. Amanu Musthofa.

Dimasa KH. Amanu musthofa Pondok Kebonsari ini mengalami

perkembangan yang cukup pesat, santri yang berdatangan menimba ilmu

semakin banyak dan beragam. Kenyataan tersebut telah mendorong Pondok

Pesantren Al Amien beberapa kali telah melakukan perubahan kebijakan yang

berkaitan dengan sistem pendidikan. Di masa ini yang pertama hanya

menggunakan metode sorogan di tambah dengan metode weton atau bandongan

(kyai membaca kitab dan santri memberi makna). Semua bentuk pengajaran

tersebut tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat pendidikan

dinyatakan dengan bergantinya kitab yang khatam (selesai) dikaji dan diikuti
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santri. Materi pelajarannya pun khusus berkisar tentang pengetahuan agama

Islam, ilmu syari’at dan Tasawwuf.

Pada Tahun 1971, KH. Amanu Istikhoroh tentang nama apa yang pantas

untuk Pesantren Kebonsari ini, maka atas petunjuk Allah yang terlihat di tangan

beliau bertuliskan Al Amien , beliau juga menyuruh Santri sepuh pondok (salah

satunya Bpk. Imam Syafi'i kebonsari & Bpk. Nawawi jatimulyo) untuk segera

membuat logo Al Amien.

Tahun 1989, KH. Amanu Musthofa Wafat, dan di teruskan Oleh KH.

Moh.Imam Ghozali Masduqi (Putra Pertama KH. Masduqi). Di masa ini mulai

diterapkan penerapan sistem madrasi (klasikal) dengan mendirikan Madrasah

Diniyah Manba’ul Ulum yang mana di madin ini Sistem pengajaran disajikan

secara berjenjang dalam dua tingkat, yakni Ibtidaiyah (6 Kelas) dan Tsanawiy

( 2 kelas).

Seiring Berjalannya waktu, Dengan berpegang teguh pada kaidah “Al-

Muhafadhotu Alal Qodimis Sholeh Wal Akhdu Bil Jadidil Ashlah” (memelihara

budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya yang baru yang

konstruktif), maka Pondok Pesantren Al Amien dalam perjalanannya senantiasa

melakukan upaya-upaya perbaikan dan kontektualisasi dalam merekonstruksi

sistem pendidikan dan manajemen. Hingga pada tahun 1995 KH. Abdul Haq

Syamsul Arifin, S.Sos, M. Si ( Putra Bungsu KH. Masduqi) mendirikan

Pendidikan Formal yang di mulai dari jenjang MTs, dan diteruskan pada jenjang

Madrasah Aliyah di tahun 2000, SMP Plus di tahun 2005, dan SMK di tahun

2014.

Usaha-usaha ke arah pembaharuan dan modernisasi memang sebuah

konsekwensi dari sebuah dunia yang modern. Namun Pondok Pesantren Al

Amien dalam hal ini mempunyai batasan-batasan yang kongkrit, yakni

pembaharuan dan modernisasi tidak boleh mengubah atau mereduksi orientasi

dan idealisme pesantren salaf. Sehingga dengan demikian Pondok Pesantren Al

Amien tidak sampai terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi, namun

justru sebaliknya dapat menempatkan diri dalam posisi yang strategis, dan



bahkan dianggap sebagai alternatif oleh masyarakat sekitar yang sering

menyebutnya sebagai solusi pendidikan masa depan.

Pendiri: KH. Masduqi Musthofa

KH. Amanu Musthofa

1. ALM. KH. MOH. IMAM GHOZALIE MASDUQIE

Khodim Thoriqoh An-naqsyabandiyyah Al Kholidiyyah wal Qodiriyyah

Pengasuh I Pon. Pes. Al – Amien

2. K. YUSUF MASDUQIE,

Pengasuh II Pon. Pes. AL – Amien

3. ALM. KH. ABDUL HAQ SYAMSUL ARIFIN S.Sos.MSi

Perintis Lembaga formal (SMP Plus, MTs, MA , SMK Al Amien)

Pengasuh Pondok Modern Al – Amien

4. K. MOH. JAZULIE AMANU S.Pd.I,

Pengasuh Pon. Pes. Al Amien 3

Kepala TPQ & MADIN Al – Amien

5. AGUS MUHAMMAD YASIN,

Pengasuh Ma'had Tahfidz Al - Amien

UNIT TARBIYAH AS-SALAFIYYAH

1. Pondok Pesantren salafiyah Putra

2. Pondok pesantren salafiyah putri

3. Pondok Huffadz Al-Amien

4. TPQ Al- Amien/ Pasca TPQ / Amtsilati

5. Madrasah Diniyyah Manba'ul 'Ulum

6. Pasulukan Thoriqoh Naqsabandiyah Al kholidiyah



UNIT TARBIYYAH AL-ASHRIYAH

1.Pondok Modern Al-Amien

2.SMP Plus Al-Amien

3.MTs Al-Amien

4.MA Al- Amien

5.SMK Al Amien

EXTRA KULIKULER

1. Jam'iyyah Sholawat nabi Al-Amien

2. Bahtsul Masa'il

3. Al Barzanji / Dibaiyah

4. Seni Baca Al Qur'an

5. Khithobah (LKD)

6. Kajian Tasawuf AMANU

(Sumber data: Facebook Pon. Pes Al-Amien Sabrang Ambulu Jember)

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

“Unggul dalam Prestasi, Kompetitif, dan Berkarakter Islami”

2. Misi

a. Mendorong, membantu dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan

kemampuan sesuai bakat dan minatnya.

b. Menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat seluruh warga madrasah,

baik prestasi akademik maupun non akademik.

c. Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku islami di dalam dan di luar

madrasah.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatnya prestasi madrasah dalam berbagai cabang olahraga dan seni,

baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.



b. Meningkatnya kualitas layanan madrasah kepada siswa dalam upaya

mengembangkan kompetensi siswa di bidang akademik dan non akademik.

c. Terciptanya lingkungan madrasah yang kondusif dalam upaya mendukung

pencapaian kualitas pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan

menyenangkan.

d. Meningkatnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat tehadap bentuk-

bentuk pelayanan madrasah kepada siswa.

e. Meningkatnya budaya membaca yang baik di kalangan siswa melalui

sarana perpustakaan madrasah yang representatif dan pelayanan yang

optimal.

f. Meningkatnya apresiasi dan kegiatan berkesenian yang kondusif dikalangan

siswa melalui penyediaan sarana dan peralatan kesenian yang memadai.

g. Meningkatnya penguasaan siswa dalam mengoperasikan komputer dan

memanfaatkan akses internet dalam upaya mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

h. Meningkatnya kualitas keagamaan melalui bimbingan dan penyediaan

sarana dan prasarana yang representatif dalam upaya

menumbuhkembangkan nilai ibadah, akhlak dan budi pekerti kepada siswa.

i. Memberikan bekal kecakapan hidup untuk mandiri atau bekerja kepada

siswa melalui penyediaan sarana keterampilan yang representatif.

(Sumber data: Dokumentasi peneliti)

C. Data Guru dan Karyawan Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

No. Nama Lengkap Personal

1. Zaenal Arifin, S.Pd.I
2. Moh. Nasir, S. Pd, M. Pd.I
3. Arif Sujarwo, S.Pd
4. Mohammad Asrofi, S.Pd.I
5. Drs. Takeb Irbani
6. Moh. Ali Masud, S.Pd



(Sumber data: Dokumentasi Staf Tata Usaha Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu
Jember)

7. Abdul Halim, S.Ag
8. Muhammad David Akhyar, S.Pd
9. Rio Aldinas, S.Pd
10. Novan Indarto, S.Si
11. Muhammad Zamroni, S. Pd
12. Robit El Muttaqin, S. Pd
13. Abdul Hamid, S.Pd
14. Siti Nurhayati, S.Pd
15. Reni Sulistyani, S.Pd
16. Uswatun Khoiriyah, S.Pd
17. Elifita, SS
18. Wiwin Lutfiani, S.Pd
19. Ratna Juwita, S.Pd
20. Miftahul Ulum, S.Pd.I
21. Siti Khoirun Nisa, A.Ma
22. Zulfa Maghfiroh, S.Pd.I
23. Mukhammad Yasin, S. Pd
24. Siti Alfiah, S. Pd
25. Robith Rifki, S.Pd.I
26. Muhammad Farid Wajdi, S.Pd.I
27. Muhammad Noor Sidiq, S. Pd. I
28. Himatul Aliyah



Peneliti melakukan

membercheck

kepada Informan I

(Kepala Madrasah

Aliyah Al-Amien,

Bapak Zaenal

Arifin, S.Pd.I)

Kantor Tata Usaha

Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu

Jember

Ruang Guru

Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu

Jember

Ruang Guru

Madrasah Aliyah

Al-Amien Ambulu

Jember
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Daftar Penempatan Wali Kelas Madrasah Aliyah Al-Amien Ambulu Jember

Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas Nama Wali Kelas

10 IPA 1 Novan Indarto, S.S

10 IPA 2 Hanif Muqorobin, S.Pd

10 IPS 1 Miftahul Ulum, S.Pd.I

10 IPS 2 Arif Nurdiansyah, S.Pd

11 IPA 1 Wiwin Lutfiani, S.Pd

11 IPA 2 Ratna Juwita, S.Pd, M.Pd

11 IPS 1 Elifita, S.S

11 IPS 2 Irfan Bayu Anggara, S.Pd

12 IPA 1 Rio Aldinas, S.Pd

12 IPA 2 Muhammad Farid Wajdi, S.Pd

12 IPS 1 Siti Nur Hayati, S.Pd

12 IPS 2 Muhammad Zamroni, S.Pd
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Edaran 

Nomor : 045/YPP.A/SK-GTY/VII/2020 

Tentang 

Penerimaan Tenaga Pendidik Baru 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

Lembaga Pendidikan Formal dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al Amien Ambulu 

membutuhkan tenaga pendidik (guru) baru dengan formasi sebagai : 

No Formasi Pendidikan Jumlah Formasi 

1. B. Inggris 
S1 Pendidikan Bahasa 

Inggris 
1 

2. Pendidikan Agama Islam S1 Pendidikan Agama Islam 2 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Persyaratan Umum 

a) Lamaran Kerja 

b) CV (Curriculum Vitae) 

c) Fc legalisir Ijazah S1 

d) Fc legalisir Akta 4(jika ada) 

e) Fc daftar Hasil Studi/transkrip 

f) Fc KTP 

g) Pas Foto Ukuran 4x6  2 Lembar 

2. Syarat Khusus 

Bahasa Inggris Pendidikan Agama Islam 

a) Pria muslim  Pria muslim 

b) Usia Maksimal 30 tahun / fresh 

graduade 

Usia Maksimal 30 tahun / fresh graduade 

c) Lulusan Pendidikan B. Inggris Lulusan Pendidikan Agama Islam 

d) Belum menikah Belum menikah 

e) Menguasai Bahasa Inggris Aktif 

lisan maupun tulis 

Menguasai Bahasa arab 

f) Mampu mengoprasikan komputer Mampu mengoprasikan komputer 

g) Bisa membaca Al Qur’an Menguasai Nahwu dan shorof 
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3. Waktu Dan Tempat Pendaftaran 

a) waktu pendaftaran 27 Juli  sampai 30 Juli 2020 Jam Kerja 

b) tempat pendaftaran Gedung Timur Lembaga pendidikan Al Amien 

 

 

4. Jadwal Seleksi : 3 Agustus 2020 

a) Administrasi 

b) Tulis 

c) Micro Teaching 

d) kemampuan Komputer 

e) Baca Alqur’an (pelamar B. Inggris) , Nahwu Shorof(pelamar PAI) 

f) Wawancara 

5. Pengumuman : 4 Agustus 2020 

 

6. Lain – lain  

a) Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapat surat pemberitahuan hasil seleksi 

b) Keputusan hasil seleksi tidak bisa diganggu gugat. 

Demikian edaran ini, mohon maklum adanya . 

 

 

Ambulu, 25 Juli 2020 

Ketua Yayasan 

 

 

K. Mohammad Yusuf Masduqi 

  



Lampiran Edaran 

Nomor : 045/YPP.A/SK-GTY/VII/2020 

 

 

Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Pendidik Baru 

Ketua   : Zaenal Arifin 

Sekretaris : 1. Rio Aldinas 

    2. M. David Akhyar 

Bendahara : Dra. Muyassaroh 

Penguji: 

a) Seleksi Administrasi:   -      Miftahul Ulum 

-  Siti  Nurhayati 

b) Seleksi Tulis dan Praktik :  

i. Bahasa Inggris :  -      Uswatun Khoiriyah 

-  Arif Nurdiansyah 

ii. Pendidikan Agama Islam : 

- Slamet Eko Sahroni 

- Robith Rifqi 

c) Seleksi Penguasaan computer: Mukhamad Yasin 

d) Seleksi Membaca Al Qur’an (pelamar B. Inggris ): M. Noor Sidiq 

Seleksi  Nahwu dan Shorof(pelamar PAI): Muhammad Yazid Ma’sum 

e) Wawancara: Moh. Nasir 



RIWAYAT HIDUP

Nahdliyatus Sholihah dilahirkan di Jember, Jawa Timur tanggal 23 Juni

1996, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Sholihin dan Ibu

Suwaibatun Nahdiyah. Beralamat di Dusun Cangkring Baru Desa Cangkring

Kecamatan Jenggawah Jember Jawa Timur, e-mail:

nahdliyatussholihah96@gmail.com.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN Cangkring 02 tamat tahun 2008,

pendidikan menengah di SMPN 1 Jenggawah tamat tahun 2011, MA Al-Amien

tamat tahun 2014, dan melanjutkan menimba ilmu di IAIN Jember pada Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

dan selesai pada tahun 2018. Pendidikan nonformal dimulai pada tahun 2011,

dengan menimba ilmu di PP Al-Amien Ambulu Jember, dan pada tahun 2014

dilanjutkan di PP Ainul Yaqin Ajung Jember.

Pada tahun 2018, penulis menikah dengan suami tercintanya Fauzan Al

Fauri, dan pada tahun 2021 telah diberikan amanah seorang putri cantik dan

sholihah oleh Allah SWT, yang bernama Haza Zakiya Tasbiha.
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