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ABSTRAK 

Ifadatul Jannah, 2022. Implementasi Manajemen Sumber Daya Tenga Pendidik 

di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

 

Kata kunci: Implementasi, Manajemen Sumber Daya Tenga Pendidik di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

 

Manajemen sumber daya tenaga Pendidik pada hakaktikatnya adalah aktivitas 

untuk mencapai keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya serta 

kemampuan menghadapi tantangan melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta 

sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pendidik yang berada 

dalam organisasi. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Perencanaan Sumber 

Daya Tenaga Pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember?  2) 

Bagaimana Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Tenaga Pendidik di SMK Madinatul 

Ulum Cangkring Jenggawah Jember? 3) Bagaimana Pengembangan Sumber Daya 

Tenaga Pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk Mendeskripsikan Bagaimana 

Perencanaan Sumber Daya Tenaga Pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember. 2) Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Rekrutmen dan Seleksi 

Sumber Daya Tenaga Pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember. 

3) Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Pengembangan Tenaga Pendidik di SMK 

Madinatul Ulum Jenggawah Jember. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

kualitatif deskriptif dan penentuan informan mengunakan purporsive. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara/interview dan 

dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan model 

interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah kondendasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode keabsahan data menggunakan 

metode triangulasi sumber dan metode triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Perencanaan sumber daya tenaga pendidik  di 

SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember dilaksanakan dengan kepala 

sekolah mengadakan rapat bersama wakil kepala sekolah, waka kurikulum, guru dan 

pihak yayasan yang membahas tentang hasil analisis kebutuhan pendidik yang 

dibutuhkan di lembaga. 2). Rekrutmen dan Seleksi sumber daya tenaga pendidik  di 

SMK Madinatul Ulum  Cangkring Jenggawah Jember dilakukan dengan dua metode 

yaitu rekrutmen secara internal (lisan ke lisan, alumni) dan rekrutmen secara eksternal 

(Instagram dan whatsapp). Sedangkan untuk seleksi di SMK Madinatul ulum adalah 

pelamar dipanggil untuk interview atau wawancara dengan kepala sekolah, langkah 

selanjutnya setelah wawancara adalah menentukan keputusan diterima atau ditolak.3). 

Pengembangan sumber daya tenaga pendidik  di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember kepala sekolah memberikan kesempatan kepada semua guru untuk 

mengikuti pelatihan-pelatiahn seperti workshop, seminar. Selain itu juga diberikan 

kesempatan mengikuti MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sptitual, keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keteramplan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
2
 Pendidikan secara sederhana juga 

dapat diartikan sebagai usaha maausia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.
3
Tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama 

dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembanagn kepribadian 

dan nilai-nilai yang inginkan. Dipandang dari demensi pembelajaran, peranan 

pendidik (guru, dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor, widyaiswara) dalam 

masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembnag amat cepat. Hal ini 

disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus 

lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh pendidik yang tidak dapat 

digantikan oloeh teknologi. Fungsi mereka tidak akan bisa seluruhnya 

dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya. Begitu pun 

dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, 

                                                           
2
 UU No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3 

3
 St. Rodliyah, Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 21 
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tenaga administrasi) mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pngawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan.
4
Banyak sumber daya manusia manajemen 

yang terlibat dalam organsiasi atau lembaga-lembaga temasuk lembaga 

pendidikaan, antara lain; manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, dan 

informasi. Namun demikian sumber daya yang paling penting dalam 

pendidikan adalah sumber daya manusia. Bagaimana manajer menyediakan 

tenaga, bakat kreativitas, dan semangatnya bagi organsisasi. Karena itu tugas 

terpenting dari seorang manajer adalah menyeleksi, menempatkan, melatih 

dan mengembangkan sumber daya manusia. Persoalannya pengembangan 

sumber daya manusia mempunyai hubungan yang positif dengan produktivitas 

dan pertumbuhan organisasi, kepuasan kerja, kekuatan dan keprofesionalitas 

manajer.
5
 

Pegawai atau personalia, terutama tenaga pendidik, merupakan ujung 

tombak dalam pelaksanaan pendidikan. proses pendidikan tidak akan berhasil 

dengan baik tanpa peran seorang guru. secara instusional, kemajuan suatu 

lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh pemimpin lembaga tersebut dari 

dari pada oleh pihak lain. Akan tetapi dalam proses pembelajaranseorang guru 

berperan paling menentukan melebihi metode atau materi. 

Urgensi guru dalam proses pembelajaran ini terlukis A. Malik Fadjar, 

“al-hariqah ahammu min al-maddah wakinna al-mudarris ahammu min al-

                                                           
4
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta), 229 

5
 Drs Nanang Fatah,  Landasan Manajemen Pendidikan,  (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 2008), 
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thariqah” yang artinya metode lebih penting dari pada materi, tetapi guru lebih 

penting dari pada metode.
6
 

Faktor kualitas sumber daya manusia menjadi amat penting karena 

hanya dengan sentuhan manusia-manusia yang memiliki kemampuan 

intelektual tinggi, keterampilan yang handal dan sikap moral yang tinggi, 

maka berbagai persoialan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya 

era globalisasi dan era otonomi daerah sangat diyakini bias terjawab. Oleh 

karena itu, gerakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

hendanya menjadi komitmen seluruh komponen bangsa. Melalui usaha 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat tercipta 

manusia-manusia yang dapat diandalkan untuk menjadi motor penggerak 

pembangunan di daerah. Sekaligus pula, dapat diandalkan untuk mampu 

berkiprah dalam percaturan global.
7
 

Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini memaksa 

organisasi untuk memiliki sebuah kekuatan yang didasarkan pada keunggulan 

kompetitif. Keunggulan kompetitif ini  di dasarkan pada kompetensi ini (core 

competence) dengan cara menciptakan nilai yang tinggi yang membedakan 

sebuah organisasi dengan organisasi pesaing. Salah satu kompetensi yang 

penting ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada organisasi 

tersebut. SDM inilah nantinya yang akan membantu terjadinya  peningkatan 

produktivitas organisasi sehingga menjadi berbeda dengan organisasi 

pesaingnya.  

                                                           
6
 Mujammil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya:Penerbit Erlangga, 2010), 129. 

7
 Dr. Alben Ambarita, M.Pd. Kepemimpinan Kepala Sekolah , (Yogyakarta: Graha Ilu, 2015) Cet. 

Pertama, 169. 
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Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, 

baik organisasi publik maupun swasta, sumber daya manusia lah yang paling 

penting dan sangat menentukan. Sumber daya manusia merupakan satu-

satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, 

keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Satu-satunya sumber 

daya yang memiliki rasio, rasa dan karsa. Semua potensi, semua potensi 

sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi 

dalam pencapaian tujuannya. Betapa pun manjunya teknologi, berkembangnya 

informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika tanpa 

sumber daya manusia maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Betapa pun bagusnya perumusan tujuan dan rencana organisasi, 

agaknya hanya akan sia-sia belaka jika unsur sumber daya manusianya tidak 

diperhatikan, apalagi kalau ditelantarkan.
8
 

Peranan guru yang sangat penting tersebut bisa menjadi potensi besar 

dalam memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan, atau sebaliknya, bisa 

jua menghancurkannya.ketika guru banar-benar berlaku profesioanl dan dapat 

mengelola dengan baik, tentunya mereka akan semakin bersemangat dalam 

menjalankan tugsanya bahkan rela melakukan inovasi-inovasi pembelajaran 

mewujudkan kesuksesan pembelajaran peserta didik. Namun, jika mereka 

terlantar akibat tindakan pimpinan, mereka justru bisa  menjadi penghambat 

paling serius terhadap proses pendidikan. Sikap guru ini sangat tergantung 

pada kulaitas manajemen personalia. hal ini terkait dengan yang pelayanan.
9
 

                                                           
8
 Dr. Faustino Cordoso Gomes, M.Si. Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Cv Andi 

Offset, 2003), 2 
9
St. Rodliyah, Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan., 45-46  
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Tenaga pendidik dalam suatu organisasi merupakan komponen utama 

bagi kesinambungan usaha organisasi. Faktor sarana dan prasarana, system, 

serta bahan merupakan komponen pelengkap terhadap SDM. Seluruh fasilitas, 

asset, dan prasarana lainnya tidak dapat berfungsi optimal jika tidak tersedia 

SDM sebagai “penggerak” dari suatu system, disamping komponen lainnya 

(kurikulum, sarana, dan prasarana). 

Kualitas SDM dalam penyelenggara pendidikan merupakan “roh” dari 

sekolah. Soft property ini menggerakkan system kurikulum serta sarana dan 

prasarana lainnya (hard property) sehingga layanan pendidikan dapat 

terselenggara. Guru dalam proses pembelajaran merupakan motivator dan 

fasilitator bagi siswa untuk mengembangkan potensinya secara optimal 

dengan mendayagunakan semua sarana pembelajaran  yang tersedia dan 

system pembelajaran yang kondusif. Upgrade kemampuan professional guru 

menjadi suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan.
10

 

Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional republik 

Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang standar kulaifikasi dan kompetensi guru 

bahwa pendidik harus memiliki kulaifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan 

pendidikan nasional.
11

 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 kompetensi guru meliputi 

                                                           
10

 David Wijaya , S.E.,M.M. Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Media Pengetahuan, 2017), 1-

2  
11

 Secretariat Negara RI, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan 

Nasional 
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  

Telah ditegaskan oleh Allah dalam  Al-Qur’an surah Al-Jasiyah ayat 13: 

                             

        

 
Artinya: “dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 

Allah) bagi kamu yang berpikir”
12

 

 

Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar 

karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya 

kelak. Untuk mendapat pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan 

untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang 

ada.
13

 

Manajemen personalia adalah sebagai suatu proses pengembangan, 

menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-

metode, dan program-program yang berhubungan dengan individu atau 

karyawan dalam organisasi.
14

  

Sedangkan Menurut E B. Flippo dalam bukunya Mukhtar Latif & 

Suryawahyuni Latief yang berjudul Teori Manajemen Pendidikan 

mendefinisikan manajemen personalia adalah perencanaan , pengorganisasian, 

                                                           
12

 Departemen Agama RI Al- Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta Timur: Maghfiah Pustaka, 2006),  

surah Al-Jatsiyah ayat 13 
13

 Dr. H. Arman Paramansyah, S.E., M.M. & Ade Irvi Nurul Husna, S,Sos, M.Ab. Manajemen 

Sumber Daya Manusi Dalam Persepektif Islam. (Bekasi  Jawa Barat: Pustaka Al Muqsith, 2021), 

47 
14

 Malayu. S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 10-11 
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pengarahan, dan penegndalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengagn 

maksud terwujudnya perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat.
15

 

Ruang lingkup manajemen sumber daya tenaga pendidik meliputi 

perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pengembangan, 

penilaian prestasi, pemberian kompensasi, pemeliharaan dan 

pemberhentrian.
16

 

Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning 

disingkat PSDM merupakan fungsi pertama dan utama dari Manajemen 

Sumber Daya Manusia. PSDM di proses oleh perencanaan (planner) dan 

hasilnya menjadi rencana (plan). Perencanaan merupakan masalah  memilih, 

yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari 

beberapa alternative yag ada,tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada.
17

 

Menurut Werther dan Davis dalam Bukunya Edy Sutrisno yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan perencanaan sumber daya 

manusia adalah sutu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan 

dan pengadaan  tentang pegawai. Perencanaan sumber daya manusia 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, 

dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi 

tersebut.
18

 

                                                           
15

 Mukhtar Latif & Suryawahyuni Latief,  Teori Manajemen Pendidikan, Jakarta: kencana, 2018), 

17-18. 
16

 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (bandung: pustaka setia, 2015), 45. 
17

 Drs. H.malayu S.P. Hasibuan, Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  (Jakarta PT  Bumi Aksara). 

248. 
18

Prof Dr.H. Edy Sutrisno, M.SI. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), 

33. 
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Menurut Randall s. schuler dan Susane. Jackson  dalam bukunya 

Sofyan Tsauri  yang  berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia rekrutmen 

antara lain meliputi upaya  pencarian sejumlah calon karyawan yang 

memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan 

dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada.
19

 Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat 

penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar.hal ini karena 

kualitas sumber daya manusia yang akan digunakajn perusahaan sangat 

bergantung pada prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan.
20

 

Sedangkan Menurut Umi Sukamti dalam bukunya Sofyan Tsauri yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan suatu proses 

penentuan  pelamar yang mana diantara mereka direkrut dengan melalui 

pertimbangan persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan 

pekerjaan dengan baik.
21

 Proses seleksi merupakan salah satu bagian yang 

terpenting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. 

Pernyataan ini di dasarkan pada suatu alasan  bahwa suatu organisasi ataupun 

perusahaan akan mendapatkan sejumlah pegawai yang tergantung pada cermat 

tidaknya proses seleksi ini dilakukan. Dan proses seleksi ini merupakan 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan rekrutmen.
22

 

                                                           
19

 Dr. H. Sofyan Tsauri, Mm, Manajemen Sumber Daya Manusia (STAIN Press Jember, 2013), 

60. 
20

 Dr.H. Burhanuddin Yusuf, M.M.,M.A. Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 109-112 
21

 Dr. H. Sofyan Tsauri Manajemen Sumber Daya Manusia, 61 
22

 Dr. H. Sofyan Tsauri Manajemen Sumber Daya Manusia, 61 
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Menurut Sinamora dalam bukunya Sofyan Tsauri yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia  mengemukakan pengertian 

pengembangan (development) adalah penyiapan individu-individu untuk 

memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam 

organisasi.
23

 Pengembangan karyawan baru atau lama  dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan. Untuk dapat melaksanakan pengembangan 

dengan baik, terlebih dahulu harus ditetapkan suatu  program pengejmbangan 

karyawan. Program pengembangan karyawan ini hendaknya di susun secara 

cjermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada 

keterampilan jyang dibutuhkan perusahaan saat ini amupun untuk masa depan. 

Pengembangan ini bertujjuan untuk meningkatkan kemmapuan teknis, teoritis, 

konseptual, moral karyawan supaya prjjestasi kerjanya baik. Dan mencapai 

hasil yang optimal. Pengembangan karyajwan dianggap semakin penting 

manfaatnya, karna tujuan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibjat kemajuan 

teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan sejenis.
24

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Impementasi 

Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik. Penelitian dilakukan di  SMK 

Madinatul Ulum Cangkrinmg Jenggawah yang beralamatkan Jln. KH. Ahmad 

Said 20-24 letaknya tepat dipinggir jalan. Lembaga ini merupakan lembaga 

yang berada di bawah naungan yayasan pondok pesantren Madinatul Ulum 

yang diasuh Oleh K.H. Lutfi Ahmad, merupakan Kyai yang cukup terkenal 

atau popular dikalangan masyarakat karena dakwahnya yang cukup menyetuh 

                                                           
23

 Dr. H. Sofyan Tsauri Manajemen Sumber Daya Manusia, 98 
24

 I Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, Dan I Wayjan Mudiartha Utama, Manajemen Sumber 

Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 91j 
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hati para pendengarnya, sehingga banyak para orang tua ingin memondokkan 

dan menyekolahkan anaknya di yayasan pondok pesantren Madinatul Ulum. 

Yayasan pondok pesantren Madinatul ulum ini memisahkan anatara pondok 

putra dan putri, memisahkan antara kelas putra dan putri, juga menerapkan  

system pendidikan dengan program Full Time (24 jam) belajar yang di 

dampingi oleh pendidik yang ada Madinatul Ulum, yang bertujuan supaya 

para santri dan santriwati bersungguh-sungguh dalam belajar, mengingat 

orang tua dirumah yang berusaha memondokkan dan menyekolahkan 

anaknya. Yang terjadi di lembaga SMK Madinatul Ulum ini dalam 

pengrekrutan sumber daya tenaga pendiidik nya ternyata kurang lancar dilihat 

dari kurangnya pelamar yang melamar tidak sesuai dengan kebutuhan yang 

ada di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember, akan tetapi 

memberdayakan sumber daya yang ada, guru yang beban mengajarnya 

dianggap kurang dipanggil untuk musyawarah kiranya guru tersebut sanggup 

menaggung tambahan mengajar, yang juga nantinya diikutkan dalam 

pelatihan-pelatihan, juga kepala sekolah mengevaluasi guru tersebut, jika guru 

tersebut mampu mengajar dengan yang dibutuhkan siswanya maka nanti akan 

ada Reward dari kepala sekolah berupa uang dan umrah.
25

 Selain itu juga 

meskipun gurunya kurang linear tetapi di SMK Madinatul Ulum mempunyai 

cara dengan bekerja sama dengan SMK 5 Jember untuk jurusan peternakan 

sedangkan untuk tata boga SMK Madinatul Ulum juga bekerjasama dengan 

SMK 3 Jember yaitu dengan  mendatangkan rutin Guru luar (guru dari SMK 5 

                                                           
25

 Observasi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah pada tanggal 19 Januari 
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Jember dan dari SMK 3 Jember) yang ahli, guru yang sesuai linearnya, 

Sedangkan untuk pengembangan sumber daya tenaga pendidiknya diikutkan 

dalam pelatihan-pelatihan, juga kepala sekolah mendukung penuh untuk 

tenaga pendidik mengikuti program MGMP (musyawajrah guru mata 

pelajaran).
26

  

Berdasarkan konteks persoalan tersebut, peneliti tertarik dan 

termotivasi untuk melakukan penelitian di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember tentang “ Implementasi Manajemen Sumber Daya Tenaga 

Pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember”. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istlah 

fokus penelitian. Bagian ini mencamtumkan semua fokus permasalahan yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat Tanya.
27

 

berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan sumber daya tenaga pendidik di SMK Madinatul 

Ulum Cangkring Jenggawah Jember? 

2. Bagaimana rekrutmen dan seleksi sumber daya tenaga pendidik di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember? 

                                                           
26

Wawancara dengan Ahmad Afandi selaku waka kurikulum SMK Madinatul Ulum, Rabu 19 

Januari 2022 
27

 Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 

2020), 45.   



 

 

12 

3. Bagaimana pengembangan sumber daya tenaga pendidik di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukanpenelitian.tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
28

 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan sumber daya tenaga 

pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana rekrutmen dan seleksi sumber daya 

tenaga pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan sumber daya tenaga 

pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah 

selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis 

dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi,masyarakat secara 

keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam 

wawasan serta khazanah keilmuan, khususnya terkait implementasi 

Manajemen Sumber Daya Manusia, serrta dajpat digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian selanjutnya. 

                                                           
28

 Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 

2020), 45. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

1) Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starata S1 Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Kejuruan Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam di UIN Khas Jember.  

2) Menambah pengalaman lebih luas tentang Manajemen Sumber 

Daya Tenaga Pendidik 

b. Bagi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

Hasil penelitian ini sebagai bahan acauan dalam manajemen 

sumber daya tenaga pendidik mengenai perencanaan, rekrutmen dan 

seleksi serta pengembangan. 

c. Bagi UIN Khas Jember 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

pemikiran sebagai informasi dan  refrensi bagi seluruh civitas 

akademik dalam menerapkan manajemen sumber daya tenaga 

pendidik. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 

kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
29

 

  

                                                           
29

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 

2020), 45. 
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1. Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik 

Manajemen sumber daya tenaga pendidik proses pemanfaatan SDM 

secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan dan 

pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai 

tujuan. Dan sebutan lain dengan kekhususannya yang bertanggung jawab 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani 

dan rohani, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

2. SMK Madinatul  Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

SMK Madinatul Ulum merupakan lembaga formal swata, lembaga 

yang berada di bawah naungan yayasan pondok pesantren Madinatul 

Ulum. Dengan menerapkan sistem pendidikan formal dan non formal. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, 

bukan seperti daftar isi. 

Bab Satu, Pendahuluan, Memuat komponen dasar penelitian yaitu latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab Dua, Kajian Pustaka, Pada bagian ini berisi tentang kajian 

ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang 

akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori. 

Bab Tiga, Metode Penelitian, Dalam bab ini membahas tentang 

metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 
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lokasi peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data yang 

terakhir tahap-tahap penelitian. 

Bab Empat, Hasil Penelitian, Pada bagian ini berisi tentang data atau 

hasil penelitian, yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, 

analisis dan pembahasan temuan. 

Bab Lima, Kesimpulan dan Saran, Merupakan bab terakhir yang berisi 

kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari 

peneliti/penulis dan diakhiri dengan penutup 
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BAB II  

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Kaharuddin Irawan, “Manajemen Sumber Daya Manusia di MA Negeri 2 

Jember 2016/2017”. Penelitian ini memfokuskan pada: pemberian 

kompensasi di MA Negeri 2 Jember, pengembangan karir di MA Negeri 2 

Jember,  kinerja karyawan di MA Negeri 2 Jember. 

Hasil dari penelitian adalah pemberian kompensasi yang 

dilaksanakan oleh MA Negeri 2 Jember kepada pegawai telah 

melaksanakan dengan standard prosedur yang ada. Dalam mengembangan 

karir di MA Negeri 2 Jember tidak lepas dari bimbingan karir yang 

dilakukan oleh atasan maupun pegawai yang telah berpengalaman, dilihat 

dari perencanaan awal tahun hingga penilaian kinerja atau evaluasi yang 

dilakukan oleh atasan dalajm pelaksanaan funhgsi-fungsi manajemen yang 

dilakukan di MA Negeri 2 Jember dapat dinilai telah sesuai  dengan 

pelaksanaan dalam menunjang tujuan organisasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti tentang manajmen sumber daya manusia,  serta sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif. Perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi penelitian, tahun ajaran, dan 

fokus penelitian.
30

 

 

                                                           
30

 Kaharuddin, Manajemjen Sumber Daya Manusia Di Madrasah Aliyah Negeri  2 Jember  

2016/2017. 
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2. Abdurrahman, “Manajemen Personalia di SMP Negeri 2 Ajung Jember 

2016/2017”.  Penelitian ini mjemfokuskan pada: penarikan personalia di 

SMP Negeri 2 Ajung Jember, seleksi personalia di SMP Negeri 2 Ajung 

Jember, pengembangan personalia di SMP Negeri 2 Ajung Jember, 

penggunaan personalia di SMP Negeri 2 Ajung Jember, pemeliharaan 

personalia di SMP Negeri 2 Ajung Jember 

Hasil dari penelitian ini adalah secara umum manajemen di SMP 

Negeri 2 Ajung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketua lembaga dan 

masih dalam proses penataan. 

 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti tentang manajmen sumber daya tenaga pendidik, serta 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi penelitian, tahun ajaran, dan 

fokus penelitian.
31

 

3. Evi Nurfaidah, “Manajemen Tenaga Pendidik di MA Unggulan Nuris 

Jember 2016/2017”. Penelitian ini memfokuskan pada: Bagaimana analisis 

job di MA Unggulan Nuris Jember, rekrutmen di MA Unggulan Nuris 

Jember, seleksi di MA Unggulan Nuris Jember, penempatan di MA 

Unggulan Nuris Jember, penilaian kinerja di MA Unggulan Nuris Jember. 

Hasil dari penelitian ini adalah  analisis job tenaga pendidik di MA 

Unggulan Nuris Jember dilaksanakan dengan delapan analisis, 

pengrekrutan tenaga pendidik di MA Unggulan Nuris Jember dengan 

                                                           
31

 Abdurrahman, Manajejmen Personalia di SMP Negeri 2  Ajung 2016/2017. 
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prosedur  melalui pengiklanan, S1, IPK minimal 3.00., domisili Jemjber 

serta latar belakang pendidikan, seleksi tenaga pendidik meliputi micro 

teaching, wawancara, penempatan tenaga pendidik disesuaikan oleh 

kebutuhan madrasah, dan penilaian kinerja tenaga pendidik secara umum, 

penilaian yayasan, check absensi, evaluasi peserta didik. 

 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti tentang manajmen sumber daya tenaga pendidik, serta 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif. Sedangkan 

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi penelitian, 

tahun ajaran, dan fokus penelitian.
32

 

4. Siti Roisatu Fatimah, “Manajemen Sumber Daya Pendidik di Hidayatul 

Murid Elemntary School Full Day Excellent Class Ampel Wuluhan 

Jember 2017/2018” 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kulaitatif deskriptif dengan 

jenis penelitina studi kasus. pada penelitian ini fokus pembahasannya pada 

manajemen SDM mengenai kegiatan rekrutmen, seleksi dan 

penegembangan pendidik. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang manajmen sumber 

daya tenaga pendidik, serta sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif  deskriptif. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah 

pada lokasi penelitian, tahun ajaran, dan fokus penelitian.
33

 

                                                           
32

 Evi nurvaidah, Manajemen Tenaga Pendidik di MA Unggulan Nuris Jember 2016/2017 
33

 Siti Roisatu Fatimah,  Manajemen Sumber Daya Pendidik di Hidayatul Murid Elemntary School 

Full Day Excellent Class Ampel Wuluhan Jember 2017/2018 
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5. Ermawati, “Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di PAUD Islam Makarimah Singapuran Kartasuran  Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

Hasil dari penelitian ini ini menujukkan 1). dalam manajemen 

tanaga pendidik PAUD Islam Makarimah Singapuran Kartasuran 

Sukoharjo ini mencakup pengelolaan personil, mulai dari pengrekrutan, 

penempatan, pembinaan, sampai dengan pemberhentian personil. 2). upaya 

dalam peningkatan mutu pendidikan berupaya semaksimal mungkin untuk 

mewujudkan standarisasi pembinaan rutin yang bisa dilakukan dengan 

cara breafing. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti tentang manajmen sumber daya tenaga pendidik, serta 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif. Perbedaan 

pada penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi penelitian, tahun 

ajarajn, dan fokus penelitian.
34

 

Tabel 2.1 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu  

Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan 

 

No Judul Persamaan   Perbedaan 

1 Kaharudin Irawan, 

2016/2017. 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

1. Penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan metode  

penelitian kualitatif 

2. Metode pengumpulan 

data sama-sama  

menggunakan : 

1. Lokasi penelitian dan 

tahun pelajaran   

2. Fokus penelitian 

                                                           
34

 Ermawati, Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di PAUD Islam 

Makarimah Singapuran Kartasuran  Tahun Pelajaran 2016/2017”. 
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Observasi 

Wawancara  

Dokumentasi  

2 

 

 

 

 

 

 

Abdurrahman, 

2016/2017 

Manajemen 

Personalia di SMP 

Negeri 2 Ajung 

Jember 

1. Penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan metode  

penelitian kualitatif 

2. Metode pengumpulan 

data sama-sama  

menggunakan : 

Observasi 

      Wawancara  

      Dokumentasi 

1. Lokasi penelitian dan 

tahun pelajaran   

2. Fokus penelitian 

3 Evi nurvaidah, 

2016/2017 

Manajemen tenaga 

pendidik di MA 

Unggulan Nuris 

Jember 

 

 

 

 

1. Penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan metode  

penelitian kualitatif 

2. Metode pengumpulan 

data sama-sama  

menggunakan : 

Observasi Wawancara 

Dokumentasi 

1. Lokasi penelitian dan 

tahun pelajaran   

2. Fokus penelitian 

4 Siti Roisatu 

Fatimah, 

2017/2018. 

 Manajemen 

sumber daya 

pendidik di 

Hidayatul Murid 

Elemntary School 

Full Day Excellent 

Class Ampel 

Wuluhan Jember “manajemen sumber daya pendidik di Hidayatul Murid Elemntary School Full Day Excellent Class Ampel Wuluhan Jember 2017/2018” 

1. Penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan metode  

penelitian kualitatif 

2. Metode pengumpulan 

data sama-sama  

menggunakan : 

Observasi Wawancara 

Dokumentasi 

1. Lokasi penelitian dan tahun 

pelajaran   

2. Fokus penelitian 

5 Ermawati, 

2016/2017. 

Manajemen Tenaga 

Pendidik Dalam 

Meningkatkan 

Mutu Pendidikan 

Di PAUD Islam 

Makarimah 

Singapuran 

Kartasuran.   

1. Penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan metode  

penelitian kualitatif 

2. Metode pengumpulan 
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B. Kajian Teori 

1.  Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik 

E Mulyasa dalam bukunya Candra Wijaya, Rahmat Hidayat 

Dan Tien Rafida yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  menjelaskan bahwa manajemen 

tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan 

pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pegawai, (4) 

promosi dan mutasi, (5) pembehentian pegawai, (6) kompensasi, dan 

(7) penilaian pegawai. Sedangkan Mujamil Qamar mengemukakan 

bahwa manajemen personalia atau tenaga kependidikan secara efektif 

dan efisien guna mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam 

kondisi yang menyenangkan. 

Dilain pihak, Ruqaiyah dalam bukunya Candra Wijaya, Rahmat 

Hidayat dan Tien Rafida yang berjudul Manajemen Sumber Daya 

Manusia Pendidik Dan Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa 

manajemen tenaga kependidikan adalah kegiatan mengelola personal 

pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesui tugas dan fungsinya 

agar berjalan dengan efektif. Manajemen tenaga kependidikan 

didefinisikan pula sebagai kegiatan mengerakkan orang lain untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
35
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Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah 

suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan 

sumber daya (tenaga kerja) yang dimilki oleh individu secara efisien 

dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai 

tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi 

maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan 

adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya 

bisnis. kajian MSDM menggabungkan beberapa ilmu seperti psikologi, 

sosiologi,dan bidang ilmu lainnya. 

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan 

implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, 

pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, 

kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. maka 

sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek 

manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya 

manusia.
36

 

Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia merupakan proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga 

kerja secarav manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilki 

dapat berfungsi secara maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.
37
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b. Tugas Dan Fungsi Manajemen Tenaga Pendidik 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan 

tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke 

kekhusukannya-nya, serta berpartisipasi dalam dalam 

menyelenggarakan pendidikan.
38

 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan 

memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak 

bangsa melalui pengembanagn kepribadian dan nilai-nilai yang 

inginkan. Dipandang dari demensi pembelajaran, peranan pendidik 

(guru, dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor, widyaiswara) dalam 

masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi  

a) Tenaga pendidik (Guru) 

Di dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

pada bab ll keududkan, fungsi dan tujuan menjelaskan bahwa guru 

memilik kedudukan sebagai tenaga professional disemua jenjang 

pendidikan, baik sekolah dasar, pendidikan menengah maupun 

pendidikan anak usia dini. Di dalam kedudukannya juga memiliki 
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fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain itu 

juga memiliki tujuan untuk melaksanakan system pendidikan 

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi amnesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

mulia mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, amdir, serta menjadi 

warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang system Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga 

kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengemabnagn, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

 Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (guru dan 

dosen) didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2007, yaitu 

sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional, pengemabngan ilmu pengetahhuan, tekhnologi, dan seni, 

serta pengabdi kepada masyarakat. 

Menurut peraturan pemerintah pasa 171 pendidik 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

(1) Guru sebagai pendidik professional mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal. 
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(2) Dosen sebagai pendidik professional dan ilmuwan 

mentranformasikan, mengembangakan, dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni mellaui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada jenjang 

pendidikan tinggi. 

(3) Konselor sebagai pendidik professional memberikan pelayanan 

konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan mennegah, dan 

pendidikan tinggi. 

(4) Guru pembimbing khusus sebagai pendidik professional 

membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan 

pendidikan kejuruan, dan/atau penddikan keagamaan. 

(5) Narasumber teknis sebagai pendidik professional melatih 

keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan 

kesetaraan. 

b) Komite sekolah  

Pasal 1 ayat 25 dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang 

sisdiknas Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, 

serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

Pasal 38 ayat 2 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan sesuai dengan revelansinya oleh setiap kelompok 

atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah 
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kordinasi dan supervise dinas pendidikan atau kantor departemen 

agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 

pendidikan mennegah. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

tugas komite sekolah adalah mengemabnagkan kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan yang ada. 

c) Kepala sekolah 

Dalam mengimbangi berbagai keadaan yang sering kali 

berubah, kepala sekolah tidak hanya dituntut sebagai educator dan 

administrator, melainkan juga harus berperan sebagai manajer dan 

supervisor yang mampu menerapkan manajemen yang bermutu. 

Kepala sekolah memiliki peranna penting untuk pengemangan 

sekolah tersebut. Karena kepala sekolah berperan sebagai 

pemimpin sekolah tersebut. Kepala sekolah bertanggung jawab 

atas jalannya lembaga sekolah dan kegiatan dalam sekolah. 

Adapun kegiatan pokok yang harus diemban kepala sekolah 

itu ada tujuh, yaitu merencanajkan, mengorganisasi, mengadakan 

staf, mengarahkan/orientasi sasaran, mengoordinasi, memantau dan 

menilai/evaluasi. Namun, dalam tugasnya, kepala sekolah di bantu 

oleh beberapawakil. 

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajer 

tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, ia 

tidak hanya  mengusahakan tecapainya tujuan sekolah, tetapi juga 

tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai administrasi) secara 



 

 

27 

pribadi. Karena itulah kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan 

instrument pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, 

daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat 

pekerjaan, dan kondite pegawai.
39

 

2. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik 

Adapun ruang lingkup dari manajemen sumber daya Tenaga 

Pendidik adalah perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan 

penempatan, pengembangan, penilaian prestasi, pemberian kompensasi, 

pemeliharaan dan pemberhentrian.
40

 

Akan tetapi dalam dalam penelitian ini hanya dibatasi tiga fokus 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Pengertian Perencanaan  

Perencanaan dapat diibartakan sebagai inti manajemen, 

karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di 

waktu yang akan datang, dan oleh karena itu memungkinkan para 

pengambil keputusan untuk menggunakan sumberdaya-sumberdaya 

mereka yang terbatas secara paling efisien dan efektif. Demikian 

juga perencanaan sumber daya manusia (human resources 

planning) adalah esensi bagi penarikan, seleksi, latihan dan 

pengembangan, dan kegiatan-kegiatan personalia lainnya dalam 

organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan 
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serangkaian kegitan yang dilakukan  untuk mengantisipasi 

permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di 

waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut.
41

 

Allah telah, meciptakan alam ini dengan sebaik-baiknya 

rencana dan tujuan yang pasti sebaik mungkin. Hal ini dapat 

dipahami dari Al-Qur‟an  surat Shad:27. 

                      

                   

Artinya :“dan kami tidak mencipatakan langit danj bumi dan apa 

yang ada diantara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian 

itu adalahj anggapan orang-orang kafir, maka celakalah 

orang-orang kafir itu karena mereka ajkan masuk neraka" 

 

Menurut Hafidhuddin dalam bukunya Abdus Sjalam yang 

berjudul Manajemen Insani Dalam Pendidikan, kata “bathil” dalam 

ayat di atas menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan 

tanpa perencanaan dan tujuan pasti kehilangan arti dan akan 

mengalami kegagalan. Allah menjadikan perencanaan sebagai 

langkah mendasar. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa adanya 

perencanaan lebih dahulu. Bagi segala Sesutu pasti harus dibuat 

rencana secara spesifik. Jika Allah sendiri membuat rencana dalam 

setiap ciptaan yang ada Dia lakukan, maka manusia juga harus 

membuat rencana dalam setiap aktivitas, termasuk aktivitas kerja  

                                                           
41
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Selaras dengan ayat di atas, Allah menganjurkan manusia 

gara melakukan persiapan perencanaan secara matang atau 

komprehensif untuk masa depan atau hari esok. Perencanaan 

mengandung subtansi menyusun berbagai tindakan yang yang akan 

dilakukan di masa yang akan datang
42

.  

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Hasyr ayat 18: Allah berfirman: 

                      

                

Artinya: “hai orang-orang yang berimaan, bertawakalah  kjepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 

telah diperjbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 

bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang ka,mu kerjakan” 

 

Menurut Hasibuan. Perencanaan sumber daya manusia 

adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujud  nya 

tujuan.
43

 

Menurut Werther dan Davis dalam Bukunya Edy Sutrisno, 

yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan 

perencanaan sumber daya manusia adalah sutu perencanaan yang 

sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan  tentang 

pegawai. Perencanaan sumber daya manusia merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 
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permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang 

akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

ditimbulkan oleh kondisi tersebut.
44

 

Menurut Safarudin Alwi dalam Bukunya Arman 

Paramansyah dan Ade Irvi nurul husna yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia Dalam Persepktif Islam  dikatakan bahwa 

perencanaan SDM adalah prencanaan yang disusun pada tingkat 

Operasional yang diajukan untuk memenhi permintaan SDM 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Semenatara menurut Graham 

dan Benet dikatakan bahwa perencanaan SDM sebagai upaya 

memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang 

dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Kebutuhan tenaga 

kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi, maka proses 

perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup 

kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas.
45

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Tim 

Dosen Adminitrasi pendidikan yang berjudul Manajemen 

Pendidikan perencanaan adalah proses peramalan, pengembangan, 

pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin lembaga 

mempunyai kesesuian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara 

benar, waktu yang tepat secara ekonomis.
46
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Pandangan lain mengenai definisi perencanaan sumber daya 

manusia dikemukakan oleh Mangkunegara dalam bukunya Sofyan 

Tsauri yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses 

menentykan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan 

pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan 

tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisaasi agar 

tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan  

bermanfaat secara ekonomis.
47

 

2) Tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia 

Rivai menjelaskan bahwa perencanaan tenaga kerja secara 

umum mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a) untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan ynag akan 

mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 

b) Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja  di masa sekarang 

maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerjaan 

yang tidak diisi oleh karyawan. 

c) Untuk emnghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 

d) Untuk menghindari mis manajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

e) Untuk mempermudah kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

sehingga produktivitas kerja meningkat. 
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f) Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program 

pengadaan, penyeleksian, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian 

karyawan. 

g) Untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertical 

dan horizontal) dan pension karyawan. 

h) Untuk menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja 

karyawan.
48

 

3) Manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia 

a) Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada  

Dengan perencanaan sumber daya manusia, perusahaan 

dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang secara lebih 

baik. Akan tetapi, perencanaan sumber daya manusiapun 

perludiawali dengan kegiatan inventarisasi  tentang sumber 

daya manusia yang ada. Inventarisasi tersebut meliputi (1)  

jumlah karyawan yang ada, (2) berbagai kulaifikasinya, (3) 

masa kerja tiap-tiap  karyawan, (4) pengetahuan dan 

keterampilan yangdimiliki, baikpendidikan formal maupun 

program pelatihan kerja yang pernah diikuti, (5) bakat yang 

masih perludi kembangkan, (6) minat karyawan, terutama  

yang berkaitan dengan kegiatan diluar tugas pekerjaan.  
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Hasil inventarisasi tersebut sangat penting, bukan hanya 

untuk pemanfaatan sumber daya manusia dalam melaksanakan 

tugas sekarang, melainkan juga berhubungan dengan empat  

kepentingan masa depan,yaitu  (1) promosikaryawan tertentu  

untuk mengisi lowongan jabatan yang lebih tinggi apabila 

terjadi kekosongan, (2) peningkatan kemampuan  

melaksanakan tugas yang sama, (3) dalam hal terjadinya ahli 

wilayah kerja yang berarti seseorang ditugaskan ke lokasi 

baru,sifat tugas  jabatannya tidak mengalami  perubahan.  

b) Peningkatan efektivitas kerja 

Melalui prencanaan sumberdaya manusia yang matang,  

efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan dengan syarat 

sumber daya  manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Dengan demikian, standard operating prosedure 

(SOP) sebagai pedoman kerja yang meliputi suasana keerja 

kondusif, perangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing 

sumber daya manusiayang telah tersedia, adanya 

jaminankeselamatan kerja,dapat diterapkan secara baik. Fungsi 

organisasi serta penempatan sumber daya manusia telah 

dihitung berdasarkan kebutuhan  dan beban kerja. 

c) Produktivitas lebih ditingkatkan 

Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki 

data tentang pengetahuan,pekerjaan,pelatihan yang telah diikuti 
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oleh sumber daya manusia.dengan mengikutsertakan karyawan 

dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, karyawan akan 

tergerak untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.  

d) Penentuan kebutuhan tenaga kerja pada masa depan 

Perencanaan sumber daya manusiaberkaitan dengan 

penentuan kebutuhan tenaga kerja pada masa depan,  baik 

dalam arti  jumlah  maupun kualifikasinya untuk mengisi 

berbagai jabatab maupun menyelenggarakan berbagai aktivitas 

baru kelak. 

e) Penanganan informasi  

Salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang 

penting adalah penanganan informasi  ketenaga kerjaan.  

Adanya informasi ini akan memudahkan manajemen 

melakukan perencanaan sumber daya manusia. Informasi yang 

cepat dan akurat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan 

yang memiliki sumber daya manusia yang banyak dengan 

cabang yang terbesar di berbagai tempat (baikdalam negeri 

maupun di luar negeri). 

f) Penelitian  

Seperti telah dimaklumi  salah satu kegiatan 

pendahuluan dalam melakukan  perencanaan termasuk 

perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. 
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Berdasarkan bahan yang diperoleh danpenelitian yang 

dilakukan untuk  kepentingan perencanaan sumber daya 

manusia, timbul pemahaman yang  tepat tentangsituasi pasa 

kerja dalam arti (a) permintaan pemakaian tenaga kerja dilihat  

dan segi jumla, jenis, kualifikasi dan lokasinya, (b) jumlah 

pencari pekerjaan serta bidang keahlian,  keterampilan, latar 

belakang profesi,tingkat upah dan gaji, dan sebagainya  

g) Dasar bagi penyusun program kerja  

Rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi 

penyusunan program kerja bagi satuan kerja dalam perusahaan. 

Salah satu aspek program kerja tersebut adalah pengadaan 

karyawan baru untuk memperkuat tenaga kerja yang sudah ada 

demi peningkatan kemmapuan perusahaan mencapaitujuan dan 

berbagai sasarannya. Tanpa  perencanaan sumber daya 

manusia, program kerja  yang realistis sulit diperoleh. 

h) Mengetahui  pasar tenaga kerja 

Pasar kerja merupakan sumber untuk mencari calon-

calon sumber daya manusia  yang potensial untukditerima 

(recruiting) diperusahaan. Dengan adanya data perencanaan 

sumber daya manusia,  di  samping mempermudah mencari 

calon yang cocok denagn kebutuhan, dapat pula 

digunakanuntuk membantu perusahaan lain yang memerlukan 

sumber daya manusia.  
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i) Acuan dalam menyusun  program pengembangan sumber daya 

manusia 

Perencanaan sumber daya manusiadapat dijadikan 

sebagai acuan yang mempermudah  penyusunan program yang 

lebih matang dan lebih dapat dipertanggung jawabkan. 

j) Pentingan perencanaan sumber daya manusia 

Ada tiga kepentingan dalam  perencanaan sumber daya 

manusia, yaitu: (1) kepentingan individu, (2) kepentingan 

organisasi, (3) kepentingan nasional.
49

 

4) Tahapan-tahapan Perencanaan 

a) Menteapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan di 

mulai dengan keputusan-kputusan tentang keinginan atau 

kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan 

tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan semuber daya 

nya secara tidak efektif. 

b) Merumuskan kedaan saat ini. Pemahaman akan posisi 

perusahaan sekarang, tujuan yang hendak dicapai, ketersediaan 

sumber daya saat ini adalah sangat penting diketahui, karena 

tujuan dan rencana akan dibuat menyangkut waktu yang akan 

datang. Hanya setelah keadaan perusahaan nsaat ini dianalisa, 

rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana 
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kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi 

terutama keuanagan dan data statistik dalam organisasi. 

c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala 

kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu 

di identifikasi untuk mengukur kemmapuan organisasi dalam 

mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui factor-faktor 

lingkungan intenal dan eksternal yang dapat membantu 

organisasi mencapai tujuan. 

d)  Mengembangan rencana atau serangkaian kegiatan untuk 

pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan 

meliputi pengembangan berbagai alternative terbaik (paling 

memuaskan) di antara berbagai alternative yang ada.
50

 

b. Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidik 

1) Pengertian  Rekrutmen 

Dalam Al-Qur‟an Allah mengisahkan: 

                   

                           

     

Artinya: “dan raja bekata. “ bawalah Yusuf padakau, agar aku 

memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku”. Maka 

tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia 

berkata:”sesungguhnya kamu (mulia) hari ini menjadi 

seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada 

sisi kami. (54) berkata Yusuf: “jadikanlah aku 
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bendaharawan Negara (Mesir); Sesungguhnya aku 

adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan. (QS. Yusuf: 54-55) 

 

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa setelah Raja Mesir 

mengetahui kemmapuan yang dimiliki oleh Yusuf, maka raja 

bermaksud merekrutnya untuk menjadi pegawai dekatnya. 

Sebagai tindak lanjut dari penafsiran yang dilakukan oleh 

Yusuf terhadap mimpi yang dilihat oleh Raja, maka 

teridentifikasi adanya lowongan pekerjaan, yaitu jabatan 

manajer pendidikan pangan. Menurut sebagian ahli tafsir, 

jabatan yang akan diduduki Yusuf adalah bendahara keuangtan 

Negara.
51

 

Menurut Singodimedjo (2000), dalam bukunya Edy 

Sutrisno Mengatakan rekrutmen merupakan proses mencari, 

menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan 

dalam suatu organisasi.
52

 

Menurut E. Mulyasa rekrutmen  yaitu suatu upaya 

untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga 

kependidikan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk 

kemudian dipilih calon terbaik dan cakap.
53

 

Menurut Randall s. schuler dan Susane. Jackson 1997 

dalam bukunya Sofyan Tsauri yang berjudul Manajemen 
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Sumber Daya Manusia rekrutmen antara lain meliputi upaya  

pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat 

dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat 

menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi 

lowongan pekerjaan yang ada.54 

Menurut Veithzal dalam bukunya Abdus Salam yang 

berjudul Manajemen Insani Dalam Pendidikan mengemukakan 

bahwa pada hakikatnya perekrutan merupakan proses 

menentukan dan menarik pelamar  yang mampu bekerja dalam 

suatu perusahaan.
55

 

2) Proses Rekrutmen Tenaga Kerja 

Proses rekutmen sumber daya manusia tidak boleh 

diabaikan, hal ini disebabkan untuk menjaga supaya tidak terjadi 

ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang didapat. 

Artinya, organisasi tersebut tidak memperoleh karyawan yang 

tepat, dalam arti baik kulaitas maupun kuantitasnya. Apabila tidak 

terjadi sesuai yang diharapkan oleh organisasi tersebut dapat 

dikatakan kemungkinan aktivitas kerja kurang efektif dan efesien, 

maka organisasi tersebut akan mengalami kegagalan. Agar dapat 

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dengan 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan suatu metode 
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rekrutmen yang dapat digunakan dalam proses penarikan dengan 

dilandasi suatu perencanaan  yang benar-benar matang.
56

 

Tujuan utama  dari proses rekrutmen adalah mendapatkan 

tenaga kerja yang tepat bagi suatu jabatan tertentu  sehingga orang 

tersebut mampu bekerja  secara optimal dan dapat bertahan 

diperusahaan untuk  waktuyang lama. Meskipun tujuannya 

terdengar sangat sederhana,proses tersebut sangat kompleks, 

memakan waktu cukup  lama dan biaya yang tidak sedikit, dan 

sangat terbuka  peluang untuk melakukan kesalahan dalam 

menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih orang 

yang tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau 

organisasi. 

Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat 

penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar.hal 

ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan 

perusahaan sangat bergantung pada prosedur rekrutmen dan seleksi 

yang dilaksanakan. Proses  pelaksanaan rekrutmen biasanya terdiri 

dari beberapa langkah atau tahapan. Berikut ini langkah-langkah 

yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen.  

a) Mengidentifikasi jabatan yang lowong 

Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan 

baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan 
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keposisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, 

adanya PHK, atau karena pension yang direncanakan. Dengan 

melihat dinamikatersebut dan mencocokkannya dengan 

perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun (jika 

ada), maka akan diketahui jabatan yang sedang lowong dan 

jumlah tenaga  kerja yang dibutuhkan. 

b) Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan 

Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan 

untuk memperoleh  uraian jabatan (job description) dan 

spesifikasijabatan (job specification) sebagai landasan dalam 

membuat persyaratan jabatan.  

c) Menentukan calon yang tepat  

Jika persyaratan jabatan telah selesai, maka langkah 

berikutnya adalah menentukan „tempat‟ kandidat yeng tepat 

harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari 

dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. 

d) Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat 

Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipiliholeh 

perisahaan dalam melakukan rekrutemn seperti iklan, employee 

referrals, walk ins and write-ins, Depnakertrans, perusahaan 

pencari tenaga kerja,lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan 

sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu 

metode, bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi.  
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e) Memanggil calon yang dianggap memenuhi jabatan 

Memanggil kandidat yang dianggap  memenuhi 

persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas lamaran mereka, 

dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang 

telah disediakan untuk selanjutnya proses  dalam tahap seleksi 

f) Menyaring dan menyeleksi kandidat 

Prosedur seleksi yang perlu dilakukan jika 1) 

pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan 

ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimilikisetiap 

orang, 2) ada lebih babnyak kandidat yang tersedia 

dibandingkanjumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak 

teknik atau metode seleksi  yang dapat digunakan oleh 

perusahaan. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan 

adalah formulir lamaran, data biografi, refrensi dan 

rekomendasi,wawancara, teskemampuan dan kepribadian, tes 

fisik/psikologis, tes simulasi pekerjaan,dan assessment center. 

g) Membuat penawaran kerja 

Setelah proses dianggap cukup dan petugas rekrutmen 

sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk jabatan 

tertentu, selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah  

penawaran kerja. Termasuk disini adalah mempersiapkan 

perjanjian kerja (KKB), memperkenalkan secara lebih 

mendalam tentang peraturan dan kondisikerja di peruahaan, 
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dan memastikan kandidat akan mulai bekerja. Hal ini  

terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutemn harus 

menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga kalau 

kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal tak 

terduga.   

h) Mulai bekerja   

Proses rekrutmen tidak berhenti begitu saja  setelah 

kandidat menerima penawaran kerja. Ketika kandidat sudah 

menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu 

agar ia dapat bekerja secara optimal  dan bertahan untuk waktu 

yang lama. Pegawaiyang bersangkutan harus dimonitor dan 

dinilai kinerjanya secara teratur,serta diberikan pelatihan dan 

pengalaman.
57

 

3) Tujuan Rekrutmen  

Menurut Henry Simamora (1997:214) proses rekrutmen 

memiliki beberapa tujuan antara lain : 

a) Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga 

organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang 

dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. 

b) Tujuan pasca pengakatan (post-hiring goals) adalah 

penghasilan karyawan-karyawan yangmerupakan pelaksana-
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pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan 

perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. 

c) Upaya-upaya pengrekrutan hendaknya mempunyai efek 

luberan (spillover effects) yakni citra umum organisasi 

harusalah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamaryang gagal 

haruslah  mempunyai kesan-kesan positif terhadap 

perusahaan.
58

 

4) Sumber-sumber Rekrutemen 

Ada sejumlah cara atau tekhnik yang dapat kita gunakan 

untuk mencari calon-calon tersebut. Cara-cara tersebut, akan 

diuraikan di bawah ini.
59

 

a) Mencari dari dalam/internal  

Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi 

jabatan yang kosonbg dengan mengambil individu dari dalam 

organisasi atau poerusahaan itu sendiri. Pengrekrutan dari 

sumber internal ini memeiliki beberapa kelebihan, yaitu 

organisasi atau perusahaan pasti telah mengetahui  individu 

yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengisi posisi kosong. 

Akan tetapi peengrekrutan ini pun memiliki kekurangan, yaitu 

kemungkinan peserta tidak memberikan perspektif baru, 
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sehingga organisasi atau pesrusahaan menjadi tidak 

berkembang.
60

 

1) Meminta bantuan karyawan lama 

Salah satu cara umum yang sering digunakan oleh 

perusahaan untuk mencari calon pegawai adalah dengan 

meminta bantuan dari karyawan lama,yaitu mereka yang 

sudah ada di dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan atau 

bagian sumber daya manusia secara informal menanyakan 

kepada karyawan yang sudah ada bila mereka mengenal 

orang yang berminat untuk pindah kerja atau mencari 

peluang di tempat baru.  

2) Mencari dari arsip (bank data) pelamar 

Hampir setiap saat perusahaan selalu menerima 

lamaran dari orang  yang mencari pekerjaan. Biasanya 

hamper 99% dariorang yang muda yang belum pernah 

bekerja karena baru lulus sekolah atau universitas.setiap  

direktur dan manajer SDM biasanya memiliki kebiasaan 

untuk menyimpan lamaran yang diterima tersebut untuk 

paling sedikit selama biasanya 12 bulan. tujuannya adalah 

apabila selama masa itu  harus dilaksanakan rekrutmen, 

maka sebelum mencari calon ke luar sana kemaritidak ada 

salahnya untuk mencari dalam bank data pelamar. 
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3) Mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan 

Bila perusahaan telah mempunyai kebijakan dan 

aturan bahwa setiap ada lowongan akan diberikan 

kesempatan lebih dulu kepada karyawan yang sudah ada 

untuk melamarnya,hal ini harus dilakukan. Secara politis 

dan psikologis,  tentunya kebijakan ini bagus sekali. 

Walaupun demikian, semua persyaratan harus diumumkan 

secara terbuka demikian juga tes-tes dan proses seleksi lain 

yang harus diikuti karyawan.kekurangan transparan akan 

mengakibatkan kecurigaan dan sangkanya bahwa telah 

terjadi permainan dan bahwa pengumuman atau iklan 

internal tersebut hanyalah untuk komsumsi politik.
61

 

4) Mencari dari luar/eksternal 

Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakuakn 

dengan cara menari calon pegawai yang berasal dariu luar 

organisasi. Pada sumber ini, tentu saja calon pegawai harus 

memenuhi persyartan sesuai dengan ketentuan. Kelebihan dari 

dari rekrutmen eksternal ini, yaitu calon pegawai memiliki 

gagasan ataupun pemikiran baru untuk organisasi perusahaan, 

sedangkan kelemahan rekrutmen ini adalah pegawai baru 

membutuhkan waktu yang relative lama untuk menyesuiakan 

diri dengan organisasi perusahaan. Secara teknis, sumber SDM 

eksternal perusahaan dijaring berdasarkan cara berikut: 
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(a) Pelamar/melamar langsung 

Para pencari pekerjaan dating sendirinke suatu 

organisasi untuk melamar. Terkadang para pelamar tidak 

mengetahui secara pasti apakah ada atau tidak lowongan 

kerja pada organisasi yang ditujunya itu.  

(b) Surat lamaran tertulis  

Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis 

melengkapi surat lamarannya dengan berbagai bahan 

tertulis mengenaidirinya,sepertisurat keterangan berbadan 

sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari instansi 

pemerintah yang berwenang,salinan atau foto kopi ijazah 

dan sertifikat keterapilan yang dimiliki, surat refrensi,serta 

dokumen lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh 

perekrut tenaga kerja baru yang akan menerima dan 

meneliti surat lamaran tersebut. 

(c) Lamaran berdasarkan informasi orang dalam organisasi 

perusahaan. Anggota organisasi perusahaan mengetahui 

kantornya sedang membutuhkan karyawan baru, sehingga 

mereka  mengabarkan informasi ini kepada berbagai pihak, 

seperti saudara, kawan,atau tetangganya.  

(d) Informasi Iklan 

Pemasangan iklan merupakan  salah satu jalur 

rekrutmen yang paling sering dan paling banyak digunaka. 
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Ikllan dapat dipasang diberbagai tempat dan menggunakan 

berbagai media, baik visual, audio, maupun bersifat audio 

visual. 

(e) Instansi pemerintah   

Setiap  pemerintah Negara dapat dipastikan adanya 

instansi yang tugas fungsionalnya mengurus 

ketenagakerjaan secara nasional, seperti departeman tenaga 

kerja,departemen pembutuhan, departemen  sumber daya 

manusia, atau  instansi pemerintah yang cakupan tugasnya 

sejenis. 

(f) Perusahaan penempatan tenaga kerja  

Salah satu perkemabangan baru dalam dunia 

ketenagakerjaan,  yaitu tumbuh dan beroperasinya 

perusahaan swasta yang kegiatan utamanya mencari atau 

menyalurkan tenaga kerja. 

(g) Perusahaan pencari tenaga kerja professional 

Perusahaan ini mengkhususkan diri pada tenaga 

kerja tertentu saja,misalnya tenaga ekskutif atau tenaga 

professional lainnya yang memiliki  pengetahuan atau 

tenaga khusus. 

(h) Lembaga pendidikan 

Lembaga pendidikan sebagai sumber rekrutmen 

tenaga kerja baru adalah yang menyelenggarakan 
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pendidikan tingkat sekolah menengah tingkat atas dan 

pendidikan tinggi. Pembatasan ini didasarkan pada 

pemeikiran bahwa lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan  kegiatan belajar mengajar pada tingkat 

sekolahdasar meluluskan siswa yang belum layak 

diperlakukan sebagai pencarilapangan kerja. 

(i) Organisasi profesi 

Semakin maju suatu masyarakat, semakin banyak 

pulaorganisasi profesiyang dibentuk,seperti bidang 

kedokteran,teknik,ahli ekonomi, ahliadministrasi, ahli 

hokum, ahli pekerja sosial, ahli statistik, ahli matematika, 

ahli komunikasi,dan ahli pertanian. 

(j) Serikat pekerja 

Banyak Negara serikat  pekerja tidak  hanya 

terbentuk di organisasi atau perusahaan tempat semua 

pekerja, telepas darijenis pekerjaan dan jenjang 

pangakatnya, menjadi anggota, tetapi ada juga serikat 

pekerja yang keanggotaannya didasarkan pada profesi atau 

bidang keterampilan, seperti serikat pekerja 

bangunan,serikat pekerja instalasi listrik,dan serikat 

perawat. 

(k) Balai  latihan kerja  milik pemerintah 

Salah satu maksud dan tujuan didirikannya balai 

latihan ini adalah mengurangi tingkat pengangguran. 
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Pengangguran dapat digolongkan pada dua jenis uatama, 

yaitu pengangguran stuktural dan pengangguran non 

structural. Peranna berbagai latihan itu akan semakin 

penting jika para penyelenggara memiliki informasiu yang 

lengkap dan mutakhir  tentang permintaan akan tenaga 

teknis tertentu di pasaran kerja, sehingga program pelatihan 

yang diselenggarakan benar-benar tertuju pada pemenuhan 

permintaan di pasar kerja.
62

 

c. Pengertian seleksi  

Proses seleksi merupakan salah satu bagian yang terpenting 

dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. 

Pernyataan ini di dasarkan pada suatu alasan  bahwa suatu organisasi 

ataupun perusahaan akan mendapatkan sejumlah pegawai yang 

tergantung pada cermat tidaknya proses seleksi ini dilakukan. Dan 

proses seleksi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan 

rekrutmen.
63

 

Dalam QS. Al-Baqarah/2:249, Allah mengisahkan tentang 

Thalut, seorang raja yang diberikan amanah kepadanya untuk 

membunuh seorang raja yang dzalim saat itu, yaitu Jalut. Agar tercapai 

tujuannya tersebut, maka Thalut melakkan ujian seleksi terhadap para 

tentaranya yang benar-benar mampu menjalankan misinya. 
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           ... 

Artinya: ”maka tatkala thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata. 

“sesungguhnya Allah akan menguju kamu dengan sutu sungai. 

Maka siapa dinatara kamu meminum airnya, bukanlah ia 

pengikutku dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali 

menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. (Al- 

Baqarah 2;249). 

 

Ujuan seleksi tesebut didasarkan pada kekuatan untuk menahan 

dahaga sekaligus untuk melihat ketaatan dan kesetiaan. Firman Allah: 

“Maka barang siapa yang tiada meminumnya, kecuali menceduk 

seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku”.  Ujian yang dilakukan 

tersebut sebenarnya masih dalam batas kemampuan. Artinya, mereka 

tetap diberikan kesempatan untuk menghilangkan dahaga, meskipun 

hanya sekedarnya, yakni seceduk air. Namun demikian, ternyata yang 

berhasil lulus melewati ujian seeksi tersebut hanya sedikit saja, mereka 

adalah yang beriman bersama Thalut. Dalam lanjutan ayat tersebut, 

Allah berfirman: 
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Artinya: “maka tatkala Thalut dan orang-oramg yang beriman bersama 

dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telsah 

meminum brkata “ Taka da kesanggupan kami pada hari ini 

untuk melawan Jalut dan tentaranya”. (QS. Al-Baqarah/2:249). 

 

Demikianlah, mereka yang tidak kuat menahan dahaga dan 

meminum air sungai akhirnya kehilangan kekuatan untuk menghadapi 

Jalut dan tentaranya. Sementara, mereka yang beriman dan meyakini 

bahwa Allah brsama mereka yang bersabar, berkata: 

                       

               

Artinya : “berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 

mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. 

Dan Allah beserta dengan orang-orang yang sabar”. (QS 

Al-Baqarah/2: 249) 

 

Mereka berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan 

pertolongan kepada mereka, sehingga meskipun jumlah mereka 

sedikit, tetapi akan mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh 

lebih banyak. Keyakian bahwa  Allah akan selalu memberikan 

pertolongan kepada orang-oramg sabar itu harus dimiliki oleh setiap 

tenaga kependidikan muslim.
64

  

Menurut Umi Sukamti  dalam bukunya Sofyan Tsauri yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan suatu proses 

penentuan  pelamar yang mana diantara mereka direkrut dengan 

melalui pertimbangan persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima 

dalam melakukan pekerjaan dengan baik.  
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Menurut S. Schuler dan Susan E. Jackson dalam bukunya 

Sofyan Tsauri yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

bahwa seleksi adalah proses mendapatkan dan mempergunakan 

informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yangs 

seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka 

panjang.
65

 

Manurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Mila Badriyah 

yang berjudul  Manajemen Sumber Daya Manusia  seleksi adalah 

suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau 

ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi didasarkan pada 

spesifikasi tertentu dari perusahaan bersangkutan.
66

 

d. Proses Seleksi Tenaga Kerja 

Proses atau langkah-langkah pelaksanaan seleksi perlu 

ditetapkan dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk 

memperoleh karyawan yang qualified  dengan penempatan yang tepat. 

Langkah-langkah seleksi meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1) Seleksi  surat-surat lamaran 

Menyeleksi  surat-surat lamaran artinya memilih surat-surat 

lamaran dan mengelompokkan atas surat lamaran yang memenuhi 

syarat dan surat lamaran yang tidak memenuhi syarat. Lamaran 

yang tidak memenuhi syarat berarti gugur, sedang lamaran yang 

memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti seleksi berikutnya. 
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Dan surat panggilan harus dicantumkan waktu, tempat, dan alat-

alat yang diperlukan untuk mengikuti seleksi  tersebut. 

2) Pengisian balnko lamaran 

Pelamar  yang  dipanggil diharuskan  mengisi blanko 

lamaran (formulir)  lamaran yang telah  disediakan. Formulir ini 

memuat rincian data yang komplet dari pelamar, seperti orang 

tuanya, pengalaman kerjanya, dangaji  yang dimintakan.formulir 

lamaran akan digunakan sebagai salah satu alat refrensi pelamar 

bersangkutan. 

3) Pemeriksaan refrensi 

Memeriksa refrensi adalah  meneliti siapa refrensi pelamar,  

dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi menganai sifat,  

perilaku, pengalaman kerja, dan hal-hal yang dianggap penting  

dari pelamar. Refrensi pada dasarnya adalah seseorang yang dapat 

memberikan informasi dan jaminan mengenai sifat, perilaku, 

danhal-hallain yang bersangkutan.  

4) Wawancara pendahuluan  

Dalam  wawancara pendahuluan, pimpinan atau tim 

penyeleksi perusahaan mengadakan wawancara fomal dan 

mendalam dengan pelamar. Dengan demikian  akan didapatkan 

data yang lebih komplet  dan lebih terinci  

  



 

 

55 

5)  Tes penerimaan  

Tes penerimaan adalah prosesunrukmencaridata calon 

karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau 

pekerjaan yang akan dijabat. Jenis tes penerimaan calon karyawan 

iniadalah wawancara dan tertulis.  

6) Tes psikologi (phsycologicaltest) 

Tes psikologi adalah proses  menguji atau mengetes 

kemampuan mental pelamar untuk  mengukur apakah mentalnya 

sesuai dengan yang diinginkannya.  Jenis-jenis psikologi yaitu tes 

kecerdasan, tes kepribadian, tes  bakat, tes minat, tes prestasi.
67

   

e. Tujuan seleksi   

1) Karyawan yang qualified dan potensial 

2) Karyawan yang jujurdan berdisiplin 

3) Karyawan yang cakapdenagn penempatan yang tepat 

4) Karyawan yang terampil dan bersemangat dalam  bekerja 

5) Karyawan yang memenuhi syarat Undang-Undang perburuhan   

6) Karyawan yang dapat bekerja sama 

7) Karyawan yang dinamis dan keatif 

8) Karyawan yang inovatifdan bertanggung jawab 

9) Karyawan yang royaldan berdedikasi tinggi  

10) Karyawan yang mudah dikembangkan dimasa akan datang  

11) Karyawan yang bekerja secara mandiri 
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12) Karyawan yang mempunyai budaya dan perilakumalumengurangi  

tingkat absensi dan turn over karyawan.
68

 

f. Kriteria-kriteria seleksi 

Manajer SDM perlu menetapkan kriteria-kriteria seleksi untuk 

mengevaluasi pelamar-pelamar. Kriteria seleksi adalah karakteristik-

karakteristik yang berasal dari deskripsi pekerjaan dan  spesifikasi 

pekerjaan. 

Kriteris-kriteria seleksi biasanya dapat diringkas dalam 

beberapa katagori, yaitu:  

1) Pendidikan formal. 

Perusahaan cenderung menetapkan syarat  minimal 

pendidikan formal dan jenis pendidikan. Misal untuk  jabatan 

akuntan, kriteria pendidikannyaadalah sarjana akuntansi. 

2) Pengalaman / kinerja masa lalu 

Perusahaan sering menaggap pengalaman sebagai indikator 

yang baik untuk mengukur kemampuan dan sikapyangterkait 

dengan pekerjaan. 

3) Karakteristik fisik 

Pertimbangan fisik tidaklah mengacu pada tindakan yang 

diskriminatif dan illegal, yaitu dengan membuktikan bahwa 

penampilan fisik berhubungan secara langsung dengan efektivitas 

kerja. Misal  ketajaman penglihatan sebagai kriteria seorang pilot 

pesawat. 
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4) Karakteristik kepribadian dan tipe kepribadian 

Karakteristik pribadi meliputi status  perkawinan, jenis 

kelamin dan usia. Tipe kepribadian merujuk pada sikap yang 

dimiliki seseorang dalamhal berkomunikasi, bersosialisasi, 

bekerjasama, ketekunan terhadap tugas, kemandirian dan 

penyesuaian diri. 
69

 

g. Pengembangan Sumber Daya Tenaga Pendidik 

1) Pengertian Pengembangan  

Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu 

untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di 

dalam organisasi. Pengembanagn biasanya berhubungan denagn 

peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan 

untuk menunaikan pekerjaan yang llebih baik. Pengembanagn berpijak 

pada fakta bahwa seorang karyawan membutuhkan pengetahuan, 

keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan 

baik dalam sukesi posisi yang dijalani selama kariernya. Melalui 

pengembangan SDM, departemen SDM mengurangi ketergantungan 

perusahaan pada rekrutmen SDM baru. Bila SDM dikembangkan 

secara tepat, maka risiko persaingan dan ketidakpastian bisnis di masa 

depan bisa diantisipasi dengan baik.
70

 

Pengembangan karyawan baru atau lama  dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan. Untuk dapat melaksanakan 

pengembangan dengan baik, terlebih dahulu harus ditetapkan suatu  
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program pengembangan karyawan. Program pengembangan karyawan 

ini hendaknya di susun secara cermat dan didasarkan kepada metode-

metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan 

perusahaan saat ini amupun untuk masa depan. Pengembangan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, 

moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik. Dan emncapai hasil 

yang optimal. Pengembangan karyawan dianggap semakin penting 

manfaatnya, karna tujuan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat 

kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara 

perusahaan sejenis. Setiap personel perusahaan dituntut agar dapat 

bekerja efektif, efisien, kualitas, dan kuantitas pekerjaannya baik 

sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini 

dilakukan baik bertujuan non karier maupun karier bagi para karyawan 

baru atau lama melalui latihan dan penidikan. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral karyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

Pendidikan  meningaktkan keahlianteoritis, konseptual dan moral 

karyawan, sedangkan latihan bertuan untuk meningkatkan 

keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.
71
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Dalam QS. Ibrahim/14:24-26. 

                                

                             

                             

           

Artinya: “tidakah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 

akhirnya teguh dan cabangnya (menjulang) kelangit. (24) 

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim denagn 

seizing Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-

perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka  selalu ingat. 

(25) Dan perumpamaan-kalimat yang buruk  seperti pohon 

yang buruk, yang telah dicabut dengan  akar-akarnya dari 

permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun.  

 

Kepercayaan dan keyakinan  yang teguh akan membentuk 

pribadi yang berperilaku baik, jujur, mampu untuk melaksanakan 

amant sebaik mungkin. Pribadi-pribadi semacam itu  perlu diwjudkan 

dalam  

Organisasi untuk mengontrol arah proses perubahan dan 

perbaikan sehingga mencapai tujuan utama yang diharapkan. Dari 

pribadi-pribadi semacam itu, maka akan terbetuk organisasi yang kuat. 

Organisasi kuat karena didukung oleh para pegawai yang kuat, akan 

siap menghadapi segala macam perubahan. 

Implikasi lebih lanjut  dari perubahan lingkungan, baik 

eksternal maupun internal oragnisasi adalah diperlakukannya upaya 

perbaikan atau inovasi kreatif suatu organisasi secara terus-menerus. 

Dalam tataran implmentasi, maka dapat dimulai dengan menyusun 
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strategi organisasi yang selaras denan tuntunan perubahan yang terjadi. 

Dianatar strategi yang perlu dilaksanakan adalah mempersipakan  

tenaga-tenaga kepndidikan yang handal dan terampil yang memilki 

daya komptitif tinggi melalui program pelatihan dan pengembanagn  

tenga kependidikan yang berelanjutan.
72

 

Menurut Musaazi, J.C.S dalam bukunya Abdus Salam Dz, 

M.M, Manajemen insani dalam pendidikan, Pengembangan ssumber 

daya manusia kerangka kerja untuk membantu karyawan 

mengembangkan keterampilan mereka pribadi maupun organisasi, 

pengetahuan, dan kemampuan. Pengembanagn sumber daya manusia 

termasuk kesempatan seperti pelatihan karyawan, pengembanagn karir 

karyawan, manajemen kinerja dan pengembangan, pelatihan, 

mentoring, perencanaan suksesi, identifikasi karyawan kunci, bantuan 

uang sekolah, dan pengembangan organisasi. 

Pengembangan sumber daya dapat dilakukan secara formal 

seperti dalam pelatihan kelas, kursus, atau upaya perubahan terencana 

organisasi, atau bisa bersifat informal dalam pembinaan karyawan 

dengan manajer. Organisasi yang sehat percaya dalam pengembanagn 

sumber daya manusia dan mencakup semua basis-basis ini.
73

 

Menurut Mathis dalam bukunya Sri Lestari yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa pengemabnagn 

adalah segala upaya peningkatan kerja manajemen saat ini atau masa 
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depan dengan memberikan pengetahuan, perubahan sikap, atau 

npeningkatan kemampuan.
74

 

Menurut Harrish and Desimone dalam bukunya Sofyan Tsauri 

yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Pengembangan 

sumber daya manuisa dapat di definisikan sebagai seperangkat aktvitas 

yang sistematis dan terncana yang dirancang dalam memfasilitasi para 

pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi 

tuntunan pekerjaan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. 

Menurut Mondy an Noe dalam bukunya Sofyan Tsauri yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Pengembangan sumber 

daya manusia adalah suatu uasaha terencana dan berkelanjutan yang 

dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai 

dan kinerja organisasi melaui program-program pelatihan, pendidikan 

dan pengembangan.
75

 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai 

dengan bidang  kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.
76

 

Menurut Soekidjo Notoatmadjo dalam bukunya Asnawan, yang 

berjudul Manajemen Mutu Terpadu Sebagai Upaya Pengembangan 

SDM menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengembanagn 

sumber daya manusia atau human resources development (HRD) 
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secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau 

kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu proses penikatan 

kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu 

tujuan pembangunan bangsa. Dan secara mikro, dalam arti di 

lingkungan suatu unit kerja (depertemenatau lembaga-lembaga lain), 

maka maka sumber daya dimaksud adalah tenaga kerja, pegawai, atau 

karyawan (employe). Maka yang dimaksud dengan pengembangan 

sumber daya manusia adalah suatu perencanaan pendidikan, pelatihan 

dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil 

yang optimal.
77

 

2) Proses Pengembangan  

Proses atau langkah-langkah pengembangan hendaknya  

dilakukan sebagai berikut: 

a) Sasaran 

Setiap  pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan 

secara jelas sasaran yang ingin dicapai. Apakah sasaran 

pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

teknis mengerjakan pekerjaan (technical skills) ataukah untuk 

meningkatan kecakapa memimpin (managerial skills) 

danconceptual skills. 

Penetapan sasaran harus didasarkan  kepada kebutuhan 

jabatan atau pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. 
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b) Kurikulum 

Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus 

mendukung tercapainya sasaran dari pengembangan itu. 

Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam 

pertemuan  , metode pengajaran, dan system evaluasinya harus 

jelas agar sasaran dari pengembangan itu optimal. 

c) Sarana 

Mempersiapkan tempat alat-alat yang akan digunakan 

dalam pelaksanaan pengembangan.
78

 

3) Tujuan Pengembangan 

Secara umum tujuan pengembangan SDM adalah untuk 

memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang  

berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan 

kinerja dan pertumbuhan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan 

memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai 

pengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. 

Tujuan diselenggarakan pengembangan kerja menurut 

(Simamora, 2006: 267) diaehkan untuk membekali meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, 

produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuanannya sebagai 

berikut: 
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a) Memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara 

tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan maupun calon 

utama pelatihan, kendatipun tidak dsapat memecahkan semua 

masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan 

pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan 

masalah ini. 

b) Memuktakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan 

dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Perubahan 

teknologi pada gilirannya, berarti bahwa pekerjaan senatiasa 

berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah 

dimuktakhirkan melalui pelatihan. Sehingga kemajuan teknologi 

dapat diintegrasikan dalam organiasi secara sukses. 

c) Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar 

kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak 

menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

menjadi “job cometent” yaitu mencapai output dan standar mutu 

yang diharapkan. 

d) Membantu mmecakan masalah  orpwrsional. Para manajer harus 

mencapai tujuan merekan dengan kelangkaan dan kelimpahan 

sumber daya; kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya 

teknologis manusia (human tecnilogical re sourse ), dan 

kelimpahan masalah keuangan , manusia dan teknologis. 
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e) Mempersiapkan karyawan untuk promosi satu cara untuk menarik, 

menahan, dan memotivasi  karyawan adah mellaui  program 

pengembangan karir yang sistematis, pengembangan kemampuan 

promosional kayawan knsisten dengan kebijakan sumber daya  

manusia untuk promosi dari dalam pelatihan adalah unsur kunci 

dalam system pengembangan karir. Dengan secara 

berkesinambungan mengembangkan dan mempromosikan sumber 

daya manusianya melalui peltihan, manajer dapat menikmati 

karyawan yang berbobot, termotivasi dan memuaskan. 

f) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, karena alasan 

inilah, beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama 

dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap 

organisasi dan bekerja secara benar. 

g) Memenuhi pertumbuhan pribadi. Misalnya sebagian  besar manajer 

adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru 

dipekerjakannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan 

peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang 

menghasilakan efektivitas organisasional yang lebih besar dan 

meningkatkan pertumbuhan  pribadi bagi semua karyawan.
79

 

4) Strategi pengembangan  

Pelaksanaan pengembangan harus didasarkan pada metode-

metode yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan, maupun 
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oleh konsultan perusahaan. Metode yang paling penting dalam 

pengembangan SDM diantaranya ialah: 

a) Metode penidikan (Education) 

Metode pendidikan sebagai suatu metode pengembangan 

untuk karyawan manajerial. Tenaga manajerial adalah mereka 

yang mempunyai wewenang terhadap orang lain. Metode-metode 

yang digunakan berbeda denagn metode-metode untuk karyawan 

operasional. Hal ini disebabkan oleh karakteristk kepribadian 

untuk para manajer berbeda dengan karyawan operasional. Metode 

pendidikan natara lain: 

(1) Metode kuliah atau ceramah 

(2) Metode diskusi 

(3) Metode studi kasus 

(4) Permainan bisnis 

b) Metode latihan (training) 

Kebutuhan pelatihan harus berdasarkan pada kebutuhan 

pekerjaan dan ergantung pada berbagai factor, diantaranya waktu, 

biaya, jumlah, peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar 

belakang peserta, dan sebagainya. pelatihan menjadi tanggung 

jawab yang penting daripada manajemen. Pelatihan pada dasarnya 

dipandang sebagai penerapan kecakapan dan keterampilan 

pekerjaan, oelh karenanya pelatihan terfokus pada mempelajari 

bagaimana melaksanakan tugas-tugas khusus. Oleh sebab itu, 
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pelatihan merupakan suatu fungsi yang terus menerus dilakukan, 

sesuai denan ruang lingkup pekerjaan yang diemban karyawan. 

Apabila karyawan sering dirotasi, maka npelatihan bagi karyawan 

tersebut menjadi penting untuk selalu dilakukan. Beberapa metode 

pelatihan menutut Andrew F. Sikula natara lain: 

(1) On the job training 

(2) Vestibule 

(3) Apprenticeship 

(4) Specialist course.
80
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang 

bersifat kulaitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan atau penyebaran suatu 

gejala dalam masyarakat. penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metpode 

penelitian ilmu-ilmu sosial yanh mengumpulkan dan menganalisis data berupa 

kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta 

peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif 

yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.
81

 

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif 

(qualitative research) adalah suatu penlitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan (menggamnbarkan) dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara 

individual atau kelompok. beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk 

menentukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.
82

 

Alasan penliti megambil pendekatan ini karena penelitian ini berupa 

data deskriptif, seperti pernyataan dari narasumber sehingga dengan data-data 

tersebut tidak dapat dan tidak mungkin menggunkan pendekatan kuantitatif. 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Jenis penlitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah field 

research atau penelitian lapangan. jenis penlitian ini dipilih karena dinilai 

sesuai dengan fokus kajian. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian  tersebut hendak 

dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, 

peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. 

Adapun penelitian ini dilaksanakan di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember Jln. K.H Ahmad Said 20-24 lembaga swasta 

yang berada di bawah naunganYayasan pondok pesantren Madinatul Ulum.  

Alasan peneliti memilih SMK Madinatul Ulum sebagai tempat penelitian 

dikarenakan: 

1. Pengasuh yayasan pondok pesantren Madinatul Ulum adalah K.H Lutfi 

Ahmad, merupakan Kyai yang cukup terkenal atau popular di kalangan 

masyarkat karena dakwahnya yang cukup menyentuh para pendengarnya, 

sehingga banyak para orang tua yang ingin memondokkan dan 

menyekolahkan anaknya, bahkan banyak sekali para santri yang dari luar 

kota untuk sekolah dan mondok (bermukim) di Madinatul Ulum. 

2. Menerapkan kelas jenis kelamin sama yang artinya pondok pesantren putra 

dan putri terpisah, kelas putra dan kelas putri terpisah. 
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3. Kepala sekolah sering memberikan Reward berupa uang dan umrah 

kepada guru yang dianggapnya ikut menyukseskan dan memajukan SMK 

Madinatul Ulum.  

C. Subyek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian  tersebut 

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan 

informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan di saring sehingga 

validitasnya dapat dijamin.
83

 

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Maksud pertimbangan 

tertentu itu adalah orang-orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

terjadi dilapangan.
84

 Berdasarkan uraian di atas maka yang akan dijadikan 

subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Imdad Fahmi Azizi, S.H.I Selaku  Kepala Sekolah 

2. Andi Kurniawan, S.Pd.I Selaku Wakil Kepala Sekolah 

3. Ahmad Afandi, S.Pd.I Selaku  Waka Kurikulum 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
83

  Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 

2020),47. 
84

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (Bandung: Penerbit 

ALFABETA, 2017), 299. 



 

 

71 

1. Metode Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa data 

observasi bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan 

pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala 

bertingkat.
85

 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif adalah peneliti 

datang di tempat kegiatan orang yang di observasi, tetapi peneliti tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan atau peneliti berkedudukan sebagai pengamat. 

Adapun data yang diperoleh peneliti dari teknik observasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Kondisi Objektif SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember. 

b. Letak Geografis Penelitian. 

c. Manajemen Sumber Daya Tenaga pendidik di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember. 

d. Data-data lain yang terkait dengan penelitian. 

 

                                                           
85

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rienak Cipta, 

2010), 272 



 

 

72 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yang yaitu pewawancara 

(interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

Dalam teknik ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi 

terstruktur. Dimana yang dimaksud wawancara semi terstruktur disini 

adalah wawancara yang lebih bebas dari pada wawancara terstruktur. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-

idenya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.
86

 Data yang diperoleh dari 

metode wawancara ini adalah:  

a. Perencanaan sumber daya tenaga pendidik di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember 

b. Rekrutmen dan seleksi sumber daya tenaga pendidik di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

c. Pengembangan sumber daya tenaga pendidik di SMK Madinatul 

Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

3. Studi Dokumen 

Selain menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, 

peneliti juga memakai teknik kajian dokumen. Dokumen merupakan 
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catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.
87

 

Data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah: 

a. Sejarah berdirinya SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember  

b. Struktur organisasi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember 

c. Visi dan misi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

d. Data guru dan karyawan SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember 

e. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang 

dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan. 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara. Apabila 

setelah di analisis jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. 

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori 

Miles & Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: 
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kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan 

menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan 

(focusing), penyederhanaan (simplifiyong), peringkasan (abstracting), dan 

transformasi data (transforming). Secara lebih terperinci langkah- langkah 

sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana  akan digambarkan sebagaimana 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Komponen- komponen analisis data: kualitatif/ model interaktif.  

 

1. Pengumpulan Data ( DataColection) 

Merupakan tahap pertama dalam analisis data. Dalam tahap ini, 

dilakukan pengumpulan data. Data itu telah dikumpulkan dalam aneka 

macam cara ( observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman ),  

dan yang biasanya “diproses” kira- kira sebelum siap digunakan ( melalui 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis). Data yang di 

kumpulkan pada penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi hasilpenelitian). 
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2. Kondensasi Data (condensationdata) 

“Data condensation refers to the process ofselecting data, 

focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that 

appear in written-up field notes or transcriptions”
.88 

 

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi 

data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

a. Proses pemilihan(Selecting) 

Pemilihan data pada penelitian ini memfokuskan pada hasil 

wawancara dan observasi yang mengacu pada indikator Manajemen 

Layanan Bimbingan dan Konseling. Hasil dari wawancara dan 

observasi akan dituangkan secara tertulis. 

b. Focusing 

Memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap 

ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus 

penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. 

Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian.  

c. Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul 

dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan 
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data. Jika data yang menunjukkan manajemen layanan bimbingan dan 

konseling sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data 

tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. 

d. Simplifying and Transforming 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan di 

transformasi kedalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, 

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data. 

3. Tampilan Data (Datadisplay) 

Aliran kegiatan analisis arus kedua adalah tampilan data. Secara 

umum, tampilan merupakan kumpulan informasi terkelola, terorganisir 

yang memungkinkan pengambilan gambar dan tindakan. Tampilan data 

dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya 

dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu, mudah diraih, sehingga dapat melihat apa yang sedang 

terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus 

melangkah melakukan analisis menurut saran yang dikiaskan oleh tampilan 

sebagai sesuatu yang mungkin bermanfaat. Peneliti menyajikan data dalam 

bentuk uraian singkat yang menggambarkan tentang proses Manajemen 

Layanan bimbingan dan konseling. 

4. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (conclusion/drawingverivication) 

Penarikan kesimpulan menurut Huberman & Miles (2014) 

merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-
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kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna 

yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, ke kokohannya, dan ke 

cocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.
89

 

F. Keabsahanan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu.
90

 

Keabsahan data dalam penelitian ini mnggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
91

 Data yang diperoleh 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber 

data. 

2. Triangulasi Teknik 

 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
92

 data yang 

diperoleh dari wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian menguraikan rencana pelaksanaan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan 

laporan.
50

 Dalam penelitian kualitatif ini, penelitian menggunakan tiga tahap 

yaitu: 

1. Tahap pra lapangan 

Dalam tahap penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan antara 

lain 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Dalam menyusun rencana ini, peneliti menetapkan beberapa hal 

seperti: judul penelitian, alasan peneliti, fokus peneliti, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian dan metode yang 

digunakan. 

b. Memilih lokasi penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu harus 

memilih lapangan penelitian, lapangan yang dipilih yakni Sekolah 

Menengah Kejuruan Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember  

c. Mengurus perizinan 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus mengurus perizinan 

terlebih dahulu pada pihak kampus UIN KHAS Jember. dengan surat 

pengantar dari ketua program studi, maka peneliti memohon izin 

kepada kepala sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Madinatul 
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Ulum Cangkring Jenggawah Jember untuk melakukan penelitian. 

Dengan demikian peneliti dapat langsung melakukan tahap-tahap 

penelitian setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di 

tempat tersebut. 

d. Melihat keadaan lapangan 

Setelah persiapan administrasi selesai, peneliti mulai 

melakukan penilaian lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang 

obyek penelitian, lingkungan pendidikan dan lingkungan informan. 

e. Memilih informan 

Peneliti memilih informan untuk mendapatkan informasi. 

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, waka kurikulum.  

f. menyiapkan perlengkapan penelitian 

Setelah selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih 

informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan peneliti sebelum 

terjun ke lapangan, seperti kamera dan lain-lain. Dengan tujuan agar 

penelitian yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga membuat pertanyaan- 

pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya, sehingga data 

yang diperoleh lebih sistematis intens dan mendalam. 
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3. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan 

c. Mengumpulkan data 

4. Tahap analisis data 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. 

Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan 

mempertahankan  hasil penelitian.
93
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BAB IV  

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Bab ini mengkaji tentang hasil penlitian yang dilaksanakan di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember yang ditetapkan sebagai objek 

penlitian, yaitu Implementasi Manajemen Sumber Daya Tengaga Pendidik. 

Data-data ini fenemona yang ada di lembaga tersebut, yang diperoleh dari 

perpaduan antara hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya. 

1. Profil Sekolah Menengah Kejuruan Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember 

SMK Madinatul Ulum Cangkrin Jenggawah berdiri atas saran KH. 

Lutfi Ahmad sekaligus sebagai pengurus pondok pesantren Madinatul 

Ulum. Inisiatif ini muncul karena pada waktu tersebut banyak para santri 

yang tidak melanjutkan sekolah, hal ini diakibatkan karena kurang 

sadarnya mereka tentang pendidikan. 

Beliau bersama H. Abdul Salim dan pengurus pesantren yang lain 

mulai mendirikan SMK Madinatul Ulum dengan jumlah siswa dan siswi 

39. SMK Madinatul Ulum berdiri di tengah pondok pesantren  Madinatul 

Ulum berlokasi didaerah pedesaan tepatnya yaitu di desa Cangkring 

Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
94
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Gambar 4.1 

SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember
95

 

 

2. Identitas Sekolah Menengah Kejuruan
96

 

Nama Sekolah  : SMK Madinatul Ulum 

NPSN : 20571086 

Nomor Statistik Sekolah (NSS)  : 342052410298 No. Rekening Sekolah 

Bank : BRI 

Cabang : Jember 

Nomor Rekening Giro : 002-101-000988301 Alamat Sekolah   

Jalan  : KH. Achmad Said  No. 20 – 24  

Desa/Kelurahan  : Cangkring 

Kecamatan  : Jenggawah 

Kab/Kodya  : Jember 

Propinsi  : Jawa Timur 

Kode Pos  : 68171 

Telepon  : (0331) 4328556 SK Pendirian  

Status Pendirian  : Swasta 

Nomor SK  : 421.5/1363/210/2010 
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Tanggal SK  : 30 Juli 2010 Ijin Operasional 

Nomor : P2T/1099/19.08/02/IX/2019 

Tanggal : 12 September 2019 Kepala Sekolah 

Nama  : Imdad Fahmi Azizi, S.H.I 

NIP  : - 

Waktu Penyelenggaraan Belajar  : 8 Jam 

Tempat Praktek PBM  : Ruang Kelas, Laboratorium dan  

Industri 

3. Data Keadaan dan Letak Sekolah
97

 

 Nama Sekolah    : SMK MADINATUL ULUM 

 Propinsi    : Jawa Timur 

a. Lokasi 

1) Letak/Lokasi   : Strategis 

2) Jarak Lokasi ke Kota : 15 Km 

3) Transport Umum  : Bisa Terjangkau (Mudah) 

4) Jarak Jalan raya ke Lokasi : 0 Meter 

b. Kondisi Sekolah  

1) Kondisi Pencapaian Dari Jalan Raya Ke Lokasi : Mudah dan 

Cepat 

2) Sumber Polusi   : Tidak Ada 

3) Jarak Sumber Polusi Dari Lokasi : Tidak Ada 
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c. Utilitas 

1) Ada sarana Listrik  : Ada 

Tegangan   : 220 Volt 

Daya    : 1300 Watt 

2) Jarak Tiang ke Lokasi : 50 Meter 

3) Ada Sarana Telepon  : Ada 

4) Ada Sarana Air  : Ada 

5) Sarana lainnya  : - 

d. Tanah 

a. Status Tanah    

Akta Tanah     

1) SK Nomor  : 284/35/XII/2009 

2) Tanggal   : 10 – 12 – 2009 

3) Nomor   : 192 dan 193  

       Luas Tanah Seluruhnya : 13.107 m2 

b. Kemungkinan Perluasan : Ada 

c. Peruntukan Tanah    

1) Bangunan  : 710 m
2
 

2) Halaman Taman  : 1.120 m
2
 

3) Lahan Kosong  : 11.277 m
2
 

d. Topografi/Countour  : tanah Berpasir, datar 
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e. Infrastruktur 

a. Kondisi Jalan dan Tempat Parkir Dalam Lingkungan Sekolah 

1) Jalan Kendaraan  : Baik 

2) Teempat Parkir  : Belum Ada 

b. Pembuangan Air Limbah Hujan : Saluran Terbuka 

c. Pagar Sekolah   : Panjang 40m, Tinggi  : 2.5m 

4. Visi dan Misi 

a. Visi Sekolah 

Cerdas Intelektual, Cerdas Emosional, dan Cerdas Spritual yang 

Bermutu, Unggul Merata, Terampil, Berkarakter dan Berdaya Saing 

Dalam Dunia Kerja. 

b. Misi Sekolah 

1) Melaksanakan KBM dengan standart kompetensi yang professional 

guna membangkitkan dan mengaktifkan intelektual dan emosional 

peserta didik. 

2) Memberi bimbingan, keterampilan serta pelatihan pelatihan yang 

tepat agar menjadi peserta didik yang bermutu, unggul serta 

berdaya saing 

3) Memberi Pendidikan Agama dengan baik dan benar serta melatih 

penghayatan dan pengamalan agama islam sebagai sumber  

inspirasi kehidupan agar menjadi pribadi yang berkarakter.
98
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5. Tujuan  

a. Siswa – siswi SMK Madinatul Ulum memiliki Ilmu Pengetahuan yang 

luas, skill yang baik, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah 

SWT. 

b. Siswa – siswi SMK Madinatul Ulum mampu menjawab tantangan 

jaman di era globalisasi kedepan. 

c. Siswa- siswi SMK Madinatul Ulum berprestasi sesuai dengan potensi 

dan bakat yang ada pada masing – masing anak.
99

 

6. Kondisi Siswa
100

  

Tabel 4.1 

Kondisi Siswa 

 

NO 
TAHUN 

PELAJARAN 

TINGKAT 

X 

TINGKAT 

XI 

TINGKAT 

XII 
TOTAL 

1 2009/2010 32 - - 32 

2 2010/2011 128 32 - 160 

3 2011/2012 210 102 32 344 

4 2012/2013 203 193 99 495 

5 2013/2014 126 150 176 452 

6 2014/2015 144 102 136 382 

7 2015/2016 152 144 80 376 

8 2016/2017 185 153 105 443 

9 2017/2018 143 185 107 435 
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10 2018/2019 170 140 140 450 

11 2019/2020 135 145 129 409 

12 2020/2021 156 113 138 407 

13 2021/2022 158 140 113 411 

 

7. Kondisi Guru
101

 

Tabel 4.2 

Kondisi Guru 

 

IJAZAH TERAKHIR JUMLAH 

S1 33 

S2 3 

D2/D1/SLTA 4 

JUMLAH 39 

 

8. Sarana dan Prasarana
102

 

Tabel 4.3 

Sarana dan Prasarana 

 

RUANG JUMLAH LUAS (M2) JUDUL 

BUKU 

JUMLAH 

Teori/Kelas 9 576 - - 

Laboratorium 

Komputer 

2 - - - 

Perpustakaan 0 0 0 200ex 

Keterampilan - - - - 

Lain – lain - - - - 
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9. Kondisi Orang Tua Siswa
103

 

Tabel 4.4 

Kondisi Orang Tua Siswa 

 

Pekerjaan Penghasilan/bulan Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah (%) 

Tani/Buruh - SD/Lebih Rendah 90% 

Kuli Bangunan Rp. 500.000 - 

Rp. 800.000 

SD/Lebih Rendah 5% 

Nelayan Rp. 600.000 –  

Rp. 1.000.000 

SLTA 1% 

Pedagang >Rp. 600.00 SLTA 2% 

Karyawan 

Swasta 

Rp. 400.000-  

Rp. 600.000 

SLTA 2% 

Jenggawah,  

Kepala SMK Madinatul 

Ulum 

 

Imdad Fahmi Azizi, S.H.I 

Tabel 4.5 

PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SEMESTER GASAL
104

 

 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SEMESTER GASAL 

 

   1 Kepala Sekolah : Imdad Fahmi Azizi, S.H.I 

2 Waka. Kurikulum : Ahmad Afandi, S.Pd.I 

3 Waka. Kesiswaan 

 
 

Putra : Achmad Zaenul Ulum, S.Pd 

 
Putri : Supiyanti, S.Pd 

4 Waka. Sarpras : Andi Kurniawan, S.Pd.I 

5 Waka. Humas : Muhammad Husni, S.Pd 

6 Bendahara 

 
 

Putra : Muhammad Yasin, S.Pd.I 

 
Putri : Siti Karimah, S.Pd 

                                                           
103

 Sumber data: Dokumentasi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 
104

 Sumber data: Dokumentasi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 



 

 

89 

7 Ka. Prodi Akuntansi : Wiwin Andrianingsih, S.Pd 

8 Ka. Prodi Agribisnis Ternak Unggas : Endro Kiswantoro, S.Pd 

9 Ka. Prodi Tata Boga : Siti Karimah, S.Pd 

10 Ka. Perpustakaan : Eko Pambudi Rijal Kurnia Adi, S.Pd., M.Si 

11 Ka. Laboratorium : Oky Haerwanto, S.Pd 

12 Ka. Tata Usaha : Muhammad Holil, S.P 

13 Anggota TU Putra : Zainullah 

 
Anggota TU Putri : Suryama, S.Pd 

 
 

: Yessei Alfiana, S.Pd.I 

14 Operator Sekolah : Muhammad Sirul Atok, S.Pd.I 

15 Wali Kelas 

 
 

X A / X AKL 1 : Muhammad Sirul Atok, S.Pd.I 

 
X B / X ATU : Andi Kurniawan, S.Pd.I 

 
X C / X AKL 2 : Sofiatun Hasanah, S.Ak 

 
X D / X TB : Siti Muawinah, S.Pd 

 
XI A / XI AKL 1 : Oky Haerwanto, S.Pd 

 
XI B / XI ATU : Muhammad Husni, S.Pd 

 
XI C/ XI AKL 2 : Faridatul Ghufroniyah, S.Ag 

 
XI D / XI TB : Siti Mutta Arrifah, S.Pd 

 
XII A / XII AKL 1 : Eko Pambudi Rijal Kurnia Adi, S.Pd., M.Si 

 
XII B / XII ATU : Achmad Zaenul Ulum, S.Pd 

 
XII C / XII AKL 2 : Herlinda, S.Pd 

 
XII D / XII TB : Fany Bae Agustina, S.Pd 

16 Pembina OSIS 

 
 

Putra : Muhammad Khoironi 

 
Putri : Isma 

17 BK : Siti Aminatun Nisak, S.Pd 

 
  

 
 

Ditetapkan di Jember 

 
 

Pada tanggal 1 Juli 2021 

 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

IMDAD FAHMI AZIZI S. H.I 
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Pendidikan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah Jember  

terdiri dari pendidikan fomal, non formal, dan extrakurikuler dengan rincian 

sebagai berikut  

1. Pendidikan formal terdiri dari TK/PAUD, SDI (Sekolah Dasar Islam), 

SMPT (Sekolah tahap pertama terpadu), SMK (Sekolah menengah 

kejuruan), MA (Madrasah Aliyah), dan MADIN (Madrasah diniyah). 

2. Pendidikan non formal terdiri dari LPQ (Lembaga pengembagan Al 

Qur’an), B3K (Bimbingan belajar baca kitab), MLA (Markazul Lughah Al 

arobiyah). MDT (Markaz Dirosah Tahfidiyah), TPQ (Taman Pendidikan 

Al-Qur’an), Pengajian Jum’at Pon, Pengajian Sorogan dan Pengajian 

Kitab Kuning. 

3. Pendidikan extra kurikuler terdiri dari Hadrah/ Al-Banjari, Khitobah, 

Musyawaroh, Buletin, Tahlil, Tapak suci, Sepak bola, Volly ball, 

Badminton, Pramuka, Manasik Haji, Kaligrafi, Bahtsul Masail dan lain 

lain.
105

 

B. Penyajian Data Dan Analisis Data 

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat, sebab inilah yang telah dianalisa data yang telah digunakan, sehingga 

dari data yang dianalisa tersebut dihasilkan suatu kesimpulan. Adapun dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, interview, dokumenter dan data 

lapangan sebagai alat untuk meraih tujuan serta mendapatkan data sebanyak 

mungkin, akan tetapi lebih memberikan porsi yang lebih intensif  pada metode 
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observasi dan interview guna mendapatkan data yang kualitatif dan autentik 

yang berimbang, dan dilakukan dengan menggunakan metode dokumenter. 

Dalam penelitian ini peliti berusaha memaparkan gambaran tentang 

Implementasi Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik di SMK Mdinatul 

Ulum Cangkring Jenggawah, dengan fenomena dan data yang telah diperoleh 

dilapangan dan setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai 

metode yang digunakan yakni dari data yang khusus ke data yang umum, pada 

akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah 

dianggap representatif untuk dijadikan sebuah laporan. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi, interview dan dokumenter sebagai alat untuk 

meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dan 

mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian 

ini. Setelah melalui proses pengumpulan data di lapangan, wawancara dengan 

informan  penelitian, beberapa dokumentasi dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, dapat disajikan data sebagai berikut: 

1. Perencanaan sumber daya tenaga pendidik di SMK Madinatul  Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember 

Tahap awal yang harus dilakukan oleh lembaga dalam proses 

manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan. Karena 

perencanaan membantu lembaga untuk mengtahui apa yang harus 

dilakukan Tanpa rencana yang jelas tentang kebutuhan sumber daya 

manusia suatu lembaga akan mengalami kesulitan terutama dalam 
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menentukan arah apabila suatu ketika membutuhkan tambahan pegawai 

baru. 

Sebuah lembaga membuka lowongan kerja dengan beberapa alasan 

seperti perluasan kegiatan lembaga, kebutuhan lembaga yang semakin 

meningkat, pekerja yang pensiun dan lain-lain. Sebelum membuka 

lowongan pekerjaan SMK Madinatul Ulum melakukan beberapa langkah 

yang harus dilakukan.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Imdad Fahmi Azizi 

selaku kepala sekolah SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

“Perencanaan di SMK Madinatul Ulum ini ada kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, waka kurikulum, guru dan pihak yayasan, 

nah, misalkan  kita melakukan perencanaan seperti penarikan guru, 

dari lembaga kita analisa terlebih dahulu kebutuhan guru nya 

berapa, misalkan di mata pelajaran tertentu  mungkin ada 

kekurangan guru jadi kita juga tau dari situ. saya bisa 

mempersipkan posisi yang akan ditinggalkan nantinya”.
106

 

 

Dari hasil wawancara di atas, bahwa di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah dalam melakukan perencanaan tenaga pendidik 

yaitu lembaga mengumplkan data dan analisis pekerjaan dengan 

kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan di lembaga di suatu bidang 

tertentu, setelah analisis tenaga pendidik teridentifikasi dengan kriteria 

tenaga pendidik yang dibutuhkan di lembaga, langkah selanjutnya adalah 

kepala sekolaah mengadakan rapat dengan waka kurikulum, wakil kepala 

sekolah dan pihak yayasan yang membahas tentang hasil analisis 

kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan di lembaga. 
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Hasil wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan selaku wakil 

kepala sekolah SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

“Untuk mengetahui kebutuhan yang ada dilembaga kita 

mengumpulkan data dan menganalisis supaya kita tahu kebutuhan 

yang ada di lembaga. Seperti mendata guru yang akan cuti 

disebabkan hamil itukan harus ada pengganti nya, guru yang akan 

pensiun, guru yang yang mempunyai jam mengajar melebihi 

standar, jadi enak mbak ketika dari guru tersebut sudah pensiun 

atau cuti, lembaga sudah menyiapkan penggantinya”.
107

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Afandi selaku waka 

kurikulum SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

“Perencanaan yang lembaga lakukan selama ini yaitu melihat 

terlebih dahulu kebutuhan yang ada di lembaga, kita analisa dengan 

mendata jumlah kekurangan guru, karna lembaga itu hanya mencari 

yang benar-benar dibutuhkan oleh lembaga”
108

 

 

Dari hasil wawancara di atas analisis kebutuhan tenaga pendidik 

tergantung dengan kebutuhan yang ada dilembaga dibidang mata pelajaran 

apa yang mungkin dibutuhkan di lembaga. 

Sebelum membuka lowongan pengrekrutan guru baru kepala 

sekolah juga melihat berkas-berkas yang ada dilembaga yang diperoleh 

dari sekumpulan pelamar yang datang. Jika berkas tersebut ada yang 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga, jika masih bisa 

dihubungi maka lembaga akan memanggil pelamar tersebut terlebih 

dahulu. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andi Kurniawan 

selaku wakil kepala sekolah 
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“Sebelum membuka lowongan tenaga pendidik lembaga juga 

melihat berkas-berkas yang pernah diantarkan pelamar ke lembaga. 

Jika salah satu dari berkas tersebut memenuhi syarat yang 

dibutuhkan lembaga maka kita akan panggil kelembaga. Jika sudah 

ada yang memenuhi syarat dan ketika masih bisa di hubungi, 

pelamar tersebut bersedia untuk dipanggil kelembaga maka 

lembaga tidak perlu lagi untuk membuka lowongan pengrekrutan 

guru”
109

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan bahwa peneliti menyaksikan kegiatan rapat yang dilakukan 

oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, waka kurikulum, guru dan 

pihak yayasan tentang perencanaan untuk merekrut serta menyeleksi guru-

guru dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan ketika sekolah dalam 

waktu libur.
110

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, 

perencanaan yang ada di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember melalui identifikasi kebutuhan pendidik dengan mendata jumlah 

pendidik yang mempunyai beban jam mengajar lebih dari 24 jam yang 

nantinya kepala sekolah memanggil guru tersbut untuk musyawarah 

mengenai sanggup atau tidak sanggupnya dalam proses mengajar. 

2. Rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember 

a. Rekrutmen   

Rekrutmen merupakan salah satu tindakan dalam pencarian 

sumber daya manusia. Proses rekrutmen  dimulai saat organisasi 
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merasakan kebutuhan tambahan karyawan baru dalam rangka 

mewujudkan tujuan lembaga untuk mengisi formasi yang kosong di 

lembaga. 

Hasil wawancara dengan Bapak Imdad Fahmi Azizi selaku 

kepala sekolah 

“Karena SMK Madinatul Ulum ini lembaga yang ada di bawah 

naungan yayasan pondok pesantren jadi dalam merekrut guru 

baru itu dari kepala sekolah, waka kurikulum dan wakil kepala 

sekolah kita musyawarah dengan pihak yayasan meskipun 

dalam pengrekrutan tetap lembaga yang melaksanakan”
111

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Andi Kurniawan selaku 

wakil kepala sekolah  

“Kalau pengrekrutan di SMK Madinatul Ulum ini tetap 

lembaga yang melakukan pengrekrutan meskipun di bawah 

naungan yayasan karena yayasan sendiri sudah menyerahkan 

sepenuhnya kepada lembaga akan tetapi hasil dari analisis data 

mengenai kekurangan guru tetap ada kordinasi dengan pihak 

yayasan”.
112

 

 

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam merekrut tenaga 

pendidik dilakukan oleh lembaga sendiri, meskipun di bawah naungan 

yayasan, dikarenakan yayasan sudah menyerahkan sepenuhnya pada 

lembaga, tetapi lembaga tetap harus mengkordinasikan juga dengan 

pihak yayasan bahwa lembaga sedang membutuhkan tambahan guru. 

Wawancara dengan Bapak Ahmad Afandi selaku waka kuriklum  
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“dalam pengrekrutan kita menggunakan sosial media mbak 

seperti kita share di whatsapp dan instagram bahwa di SMK 

Madinatul Ulum sedang membutuhkan guru, juga lewat guru-

guru yang bekerja disini mungkin ada saudara atau teman yang 

sedang membutuhkan pekerjaan  yang kualifikasi nya harus 

sesuai dengan yang dibutuhkan lembaga. Terus, apakah akan 

lancar merekrut guru dari yang telah disebutkan tadi ternyata 

tidak, lembaga mengalami kesulitan dalam mencari guru yang 

sesuai dengan linearnya, lalu untuk solusinya bagaimana?, yaitu 

lembaga bekerja sama dengan SMK 5 Jember untuk jurusan 

peternakan dan SMK 3 Jember untuk jurusan tata boga caranya 

kita mendatangkan guru rutin seminggu 2 kali untuk mengajar 

di SMK Madinatul Ulum”.
113

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan 

adalah peneliti menyaksikan ketika petugas melakukan share sosial 

media agar informasi tentang pengrekrutan bisa diterima oleh 

masyarakat luas.
114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Pengumuman Lowongan Tenaga pendidik Melalui Share Whatsapp
115
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Dari gambar diatas diketahui bahwa lowongan yang ada di 

SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember tidak hanya dari 

lisan ke lisan akan tetapi juga bisa share sosial media. 

Hasil observasi yang juga didapatkan dilapangan bahwa proses 

rekrutmen sumber daya manusia di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember ada berkas lamaran di lembaga yang mana di antara 

nya kebanyakan dari alumni, namun berkas lamaran yang datang tidak 

sesuai dengan kebutuhan yang ada dilembaga.
116

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Berkas lamaran masuk di Smk Madinatul Ulum  

Cangkring Jenggawah Jember.
117

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

rekrutmen di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

adalah 1) rekrutmen dilakukan oleh lembaga sendiri dimana yayasan 

sudah menyerahkan sepenuhnya pada lembaga untuk melakukan 

rekrutmen tenaga pendidik namun lembaga tetap harus ada 

musyawarah atau rapat dengan yayasan mengenai kebutuhan guru 

dilembaga. 2) informasi lowongan tenaga pendidik di share melalui 
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lisan ke lisan, share lewat sosial media seperti instagram dan 

wahtasapp. 3) pelamar mengantarkan sendiri berkas lamarannya ke 

lembaga. 

b. Seleksi  

Setelah rekrutmen tahap selanjutnya adalah seleksi. Proses 

seleksi sumber daya manusia di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah bertujuan untuk menemukan sumber daya manusia yang 

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di lembaga, seleksi dimulai 

dengan interview kepada pelamar. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Imdad Fahmi 

Azizi selaku kepala sekolah 

“Kita panggil, kita interview secara non formal, secara 

kekeluargaan, ditanyakan pengalaman apakah sebelumnya 

sudah pernah mengajar, apakah pernah mengikuti pelatihan-

pelatihan, juga domisilinya karena ini sangat penting dan 

biasanya saya juga melihat latar belakang pendidikannya. 

Selain itu saya juga menjelaskan mengenai kedaan di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah bahwa lembaga ini 

adalah lembaga yang berada dibawah naungan pondok 

pesantren atau lembaga yang terintegrasi dengan yayasan 

pondok pesantren yang otomatis SMK Madinatul Ulum ini 

mengikuti kultur yang ada di pondok pesantren”.
118

    

   

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Andi Kurniawan selaku 

wakil kepala sekolah 

“Proses seleksi langsung interview dengan kepala sekolah, 

melalui proses seleksi itulah  nanti nya akan ditentukan diterima 

atau ditolaknya seorang pelamar tersebut”
119
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Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ahmad Afandi selaku 

waka kurikulum 

“Kita lebih cenderung ke interview atau wawancara karena 

disitu kita langsung bisa medapatkan jawaban yang respon 

seperti psikolognya, kemampuan dia brekomunikasi itu 

langsung ketahuan”.
120

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahap seleksi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawaah Jember di 

mulai dari interview yang dilakukan langsung oleh kepala sekolah 

dengan pelamar yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang 

pendidikan, pengalaman, respon langsung dari pelamar, domisili dan 

lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan 

adalah dalam proses seleksi sumber daya tenaga pendidik SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawaah Jember setelah berkas yang 

dikumpulkan pelamar ke lembaga, pelamar yang sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan lembaga akan dipanggil untuk melakukan interview 

langsung dengan kepala sekolah serta juga diperiksa kelengkapan 

berkas pelamar
121

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa dalam 

proses seleksi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawaah Jember 

adalah: pelamar yang sesuai dengan yang dibutuhkan lembaga 

dipanggil untuk melakukan interview langsung dengan kepala sekolah. 
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3. Pengembangan Sumber Tenaga Pendidik di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember Daya Manusia Di Smk Madinatul  

Ulum Cangkring Jenggawah 

Pengembangan sebagai peningkatan kualitas SDM melalui 

program-program pelatihan, pendidikan. Pelatihan membantu karyawan 

dalam memahami suatu pengetahuan  praktis, guna meningkatkan 

keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam 

usaha mencapai tujuan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Imdad Fahmi Azizi 

selaku kepala sekolah 

“Pegembangan guru yang ada di SMK Madinatul Ulum ini di  

ikutkan dalam pelatihan-pelatihan seperti workshop, seminar yang 

harapannya dapat meningkatkan keahlian guru tersebut dalam 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

di SMK Madinatul Ulum dan juga saya sangat mendukung sekali 

untuk guru mengikuti program MGMP yang mana  juga bisa saling 

sharing atau bertukar pengalaman dengan guru lain”.
122

 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa pengembangan 

yang ada di SMK Madinatul Ulum adalah tenaga pendidik diikutsertakan 

dalam pelatihan-pelatihan dan juga dukungan dari kepala sekolah untuk 

pendidik mengikuti program MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan 

wakil kepala sekolah 

“Tenaga pendidik SMK Madinatul Ulum ini pengembangannya 

melalui work shop seperti pembuatan RPP, silabus dan lain 

sebagainya. Seperti pada tahun 2019, guru PAI mengikutri work 
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 Imdad Fahmi Azizi, diwawancarai oleh penulis, SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah, 
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shop pengembangan keprofesian Berkelanjutan yang 

diselenggarakan di KEMENAG materi tersebut mengenai 

pembuatan RPP dan silalabus kurikulum 2013. Selain itu 

 kepala sekolah juga menganjurkan gsuru untuk mengikuti 

MGMP”.
123

 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan bahwa 

pengembangan guru tidak hanya mengikuti seminar dan work shop saja 

akan tetapi kepala sekolah juga menganjurkan untuk mengikuti MGMP 

(musyawarah guru mata pelajaran) dengan mengikuti MGMP guru juga 

bisa bertukar pengalaman.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan 

adalah usaha yang dilakukan oleh SMK Madinatul Ulum supaya tenaga 

pendidiknya mengembangkan kemampuannya adalah mengikuti pelatihan-

pelatihan seperti seminar ataupun work shop serta pendidik di SMK 

Madinatul Ulum sudah memiliki beberapa sertifikat seminar atau work 

shop yang pernah diikuti oleh pendidik SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah.
124

 Berikut dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikat 

pendidik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Kegiatan Work Shop PKB 
125
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Gambar 4.5 

Kegiatan Work Shop Kewirausahaan 
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Gambar 4.6 

Sertifikat Pendidik SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember
127
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

pengembangan yang ada di SMK Madinatul Ulum Cangkrng Jenggawah 

Jember adalah tenaga pendidik diikutsertakan dalam kegiatan work shop 

dan seminar, juga didukung oleh kepala sekolah untuk mengikuti MGMP 

(musyawarah guru mata pelajaran). 

Tabel 4.7 

Temuan Hasil Penelitian  

 
No Fokus penelitian Sub Fokus Temuan 
1 Perencanaan sumber 

daya manusia 
Identifikasi jumlah pendidik 
yang dibutuhkan SMK 
Madinatul ulum Cangkring 
Jenggawah Jember 

1. Perencanaan 
sumber daya 
tenaga pendidik  
di SMK 
Madinatul Ulum 
Cangkring 
Jenggawah 
Jember 
dilaksanakan 
dengan kepala 
sekolah 
mengadakan 
rapat bersama 
wakil kepala 
sekolah, waka 
kurikulum, guru 
dan pihak 
yayasan yang 
membahas 
tentang hasil 
analisis 
kebutuhan 
pendidik yang 
dibutuhkan di 
SMK Madinatul 
Ulum Cangkring 
Jenggawah 
Jember. 

2 Rekrutmen dan 
seleksi 

Pengrekrutan dilakukan secara 
intern dan secara eksternal 

2. Pengrekrutan 
dilaksanakan 
oleh lembaga 
tetapi tetap ada 
kordinasi antara 
yayasan dan 
lembaga  

1. informasi 
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lowongan 
sumber daya 
manusia 
(pendidik)  share 
melalui sosial 
media 
(instagram dan 
whatsapp) juga 
melalui lisan ke 
lisan  

2. Pelamar 
mengantarkan 
sendiri berkas 
lamaran ke 
kantor SMK 
Madinatul Ulum 
Cangkring 
Jenggawah 
Jember 

3. Tahap awal 
dalam seleksi 
adalah interview 
langsung kepala 
sekolah kepada 
pelamar  

4. Menentukan 
keputusan 
diterima atau di 
tolak  

3 Pengembangan 
sumber daya 
manusia 

Mengikuti pelatihan seperti 
workshop dan seminar 
Dukungan penuh dari kepala 
sekolah untuk mengikuti 
MGMP (musyawarah guru  
mata pelajaran) 

1. pendidik 
diikutkan dalam 
pelatihan-
pelatihan seperti 
workshop, 
seminar 

2. Semua pendidik 
dianjurkan dan 
mendapat 
dukungan penuh 
untuk mengikuti 
program 
MGM,P 
(musyawarah 
guru mata 
pelajaran) 
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C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka 

selanjutnya peneliti melakukan pembahasan temuan dalam bentuk 

interprestasi dan diskusi dengan teori-teori  yang ada dan relevan  dengan 

topic  penelitian ini, pembahasan disesuaikan dengan dengan  fokus penelitian.  

Adapun temuannya sebagai  berikut : 

1. Perencanaan sumber daya tenaga pendidik di SMK Madinatul Ulum  

Cangkring Jenggawah Jember  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggwah Jember perencanaan yang ada di 

lembaga ini yaitu  tidak terbentuk struktur panitia secara resmi, ada kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, waka kurikulum dan pihak yayasan, 

pertama mendata pendidik, seperti pendidik yang memiliki beban jam 

mengajar melebihi standar, yang mana nantinya kepala sekolah akan 

memanggil pendidik tersebut untuk musyawarah mengenai kesanggupan 

pendidik tersebut dalam mengajar.  

Hasil temuan di sesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh 

Andrew F  Sikula dalam bukunya personnel Administration and Human 

Resources Management yang dikutip oleh drs. Malayu S.P. Hasibuan 

perencanaan sumber daya atau perencanaan tenaga kerja di definisikan 

sebagai proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara 

memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu 



 

 

106 

organisasi.
128

 Kegiatan perencanaan berkaitan dengan memprediksi atau 

memperkirakan seberapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan 

untuk melakukan tugas-tugas untuk memastikan terpenuhinya sumber 

daya manusia sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan.
129

 

Perencanaan sumber daya tenaga pendidik yang ada di SMK 

Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember ini menyesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada di lembaga. Dalam perencanaan sumber daya manusia 

pihak yayasan menyerahkan kepada lembaga dalam pengelolaan sumber 

daya manusia akan tetapi tetap harus ada kordinasi antara lembaga dan 

pihak yayasan. 

2. Rekrutmen dan seleksi sumber daya tenaga pendidik di SMK 

Madinatul Ulum  Cangkring Jenggawah Jember 

Berdasarkan hasil penelitian  yang ditemukan dilapangan dalam 

pengrekrutan  sumber daya manusia di SMK  Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada 

dilembaga dengan tujuan untuk mendapatakan calon guru yang yang 

dibutuhkan atau diharapkan oleh lembaga. Dalam merekrut karyawan baru 

pihak lembaga mengadakan rapat terlebih dengan pihak yayasan terkait 

dengan analisis kebutuhan guru. Pengrekrutan dilakukan dengan memilih 

calon guru  yang sesuai. Pengrekrutan sumber daya tenaga pendidik yang 

ada di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember ini dengan 

metode internal dan eksternal 
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129
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a. Metode internal yang dilakukan SMK Madinatul Ulum adalah 

menginformasikan melalui lisan ke lisan (melalui guru yang bekerja di 

SMK Madinatul Ulum yang mungkin ada saudaranya yang sesuia 

dengan kebutuhan yang ada di lembaga) dan juga SMK Madinatul 

Ulum melihat alumni yang ada, karena menurut kepala sekolah alumni 

perlu diperhatikan apalagi alumni yang mengabdikan diri di pondok 

pesantren. 

b. Metode ekstrenal yang dilakukan SMK Madinatul Ulum dalam 

pengrekrutan juga share melalui sosial media seperti whatsapp dan 

instagram.  

Hasil temuan di sesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh 

Singodimedjo, dalam bukunya Prof Dr.H. Edy Sutrisno, M.SI. 

Mengatakan rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan 

menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi.
130

 

Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting, krusial, 

dan membutuhkan tanggung jawab yang besar hal ini karena kualitas 

sumber daya manusia yang akan digunakan perusahaan sangat 

bergantung pada prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan
131

 

Sebuah proses rekrutmen dimulai dengan pencarian calon dan 

berakhir sampai lamaran  mereka diterima. Tahapa berikutnya setelah 

diterima persiapan untuk melakukan rekrutmen selesai dikerjakan 

adalah mencari calon sebanyak jumlah yang diperlukan yang akan 
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 Prof Dr.H. Edy Sutrisno, M.SI. Manajemen Sumber Daya Manusia 
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diseleksi mencari orang yang dianggap paling memenuhi syarat untuk 

mengisi lowongan. Ada sejumlah cara atau tekhnik yang dapat kita 

gunakan untuk mencari calon-calon tersebut. Cara-cara tersebut, akan 

diuraikan di bawah ini.
132

 

a. mencari dari dalam/internal  

Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi 

jabatan yang kosonbg dengan mengambil individu dari dalam 

organisasi atau perusahaan itu sendiri. Pengrekrutan dari sumber 

internal ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu organisasi atau 

perusahaan pasti telah mengetahui  individu yang memiliki 

kemampuan tinggi untuk mengisi posisi kosong. Akan tetapi 

peengrekrutan ini pun memiliki kekurangan, yaitu kemungkinan 

peserta tidak memberikan perspektif baru, sehingga organisasi atau 

pesrusahaan menjadi tidak berkembang.
133

 

b. Mencari dari luar/eksternal 

Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakukan dengan 

cara menarik calon pegawai yang berasal dariu luar organisasi. 

Pada sumber ini, tentu saja calon pegawai harus memenuhi 

persyartan sesuai dengan ketentuan. Kelebihan dari dari rekrutmen 

eksternal ini, yaitu calon pegawai memiliki gagasan ataupun 

pemikiran baru untuk organisasi perusahaan, sedangkan kelemahan 

rekrutmen ini adalah pegawai baru membutuhkan waktu yang 
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relative lama untuk menyesuiakan diri dengan organisasi 

perusahaan.
134

 

Seleksi yang ada di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jengggawah Jember ini yaitu pelamar yang memenuhi syarat akan 

dipanggil ke lembaga untuk melakukan interview langsung dengan 

kepala sekolah. Proses seleksi ini bertujuan untuk mendapat respon 

langsung dari pelamar atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan 

oleh kepala sekolah karena dengan interview bisa langsung 

ketahuan respon seperti apa yang diberikan oleh pelamar supaya 

lembaga tidak salah dalam memilih calon guru.  

Sedangkan seleksi menurut Malayu S.P Hasibuan dalam 

bukunya Mila Badriyah yang berjudul Manajemen Sumber Daya 

Manusia seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan 

pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan 

perusahaan. Seleksi didasarkan pada spesifikasi tertentu dari 

perusahaan bersangkutan.
135

 Proses seleksi merupakan salah satu 

bagian yang terpenting dalam keseluruhan proses manajemen 

sumber daya manusia. Pernyataan ini di dasarkan pada suatu alasan  

bahwa suatu organisasi ataupun perusahaan akan mendapatkan 

sejumlah pegawai yang tergantung pada cermat tidaknya proses 
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seleksi ini dilakukan. Dan proses seleksi ini merupakan bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dengan rekrutmen.
136

 

Dari pemaparan diatas seleksi sumber daya tenaga pendidik 

di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember adalah 

dengan cara interview langsung dengan kepala sekolah. 

3. Pengembangan sumber daya tenaga pendidik di SMK Madinatul 

Ulum  Cangkring Jenggawah Jember 

Berdasarkan hasil penelitian yang  ditemukan dilapangan 

pengembangan guru di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

mengikuti pengembangan melalui pelatihan baik pelatihan seperti 

workshop dan seminar salah satunya untuk dapat meningkatkan 

keprofesionalan dan keahlian guru dalam melaksanakan pembalajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember, kepala sekolah juga sangat mendukung 

penuh untuk guru-guru mengikuti MGMP (musyawarah guru mata 

pelajaran). 

Hasil temuan disesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh 

Sinamora dalam bukunya Sofyan Tsauri yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia  mengemukakan pengertian pengembangan 
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(development) adalah penyiapan individu-individu untuk memikul 

tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam organisasi.
137

 

Pengembangan karyawan baru atau lama  dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan. Untuk dapat melaksanakan 

pengembangan dengan baik, terlebih dahulu harus ditetapkan suatu  

program pengembangan karyawan. Program pengembangan karyawan ini 

hendaknya di susun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode 

ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan 

saat ini maupun untuk masa depan. Pengembangan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemmapuan teknis, teoritis, konseptual, moral karyawan 

supaya prestasi kerjanya baik. Dan mencapai hasil yang optimal. 

Pengembangan karyawan dianggap semakin penting manfaatnya, karna 

tujuan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan 

semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan sejenis. Setiap personel 

perusahaan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas, dan 

kuantitas pekerjaannysa baik sehingga daya saing perusahaan semakin 

besar.
138

 

Dari pemaparan diatasa disimpulkan bahwa dalam pengembangan 

sumber daya manusia di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember bertujuan supaya pendidik nya dapat meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuannya terutama dalam melakukan proses 

pembelajaran di kelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis data tentang “Implementasi Manajemen 

Sumber Daya Tenaga Pendidik di SMK Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah” maka dapat diambil  kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Perencanaan sumber daya tenaga pendidik  di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember dilaksanakan dengan kepala sekolah 

mengadakan rapat bersama wakil kepala sekolah, waka kurikulum, guru 

dan pihak yayasan yang membahas tentang hasil analisis kebutuhan 

pendidik yang dibutuhkan di SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember. 

2. Rekrutmen dan Seleksi sumber daya tenaga pendidik  di SMK Madinatul 

Ulum Cangkring Jenggawah Jember dilakukan dengan dua metode yaitu 

rekrutmen secara internal (lisan ke lisan, alumni) dan rekrutmen secara 

eksternal (Instagram dan whatsapp). Sedangkan untuk seleksi di SMK 

Madinatul ulum adalah pelamar dipanggil untuk interview atau wawancara 

dengan kepala sekolah, langkah selanjutnya setelah wawancara adalah 

menentukan keputusan diterima atau ditolak. 

3. Pengembangan sumber daya tenaga pendidik  di SMK Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember kepala sekolah memberikan kesempatan 

kepada semua guru untuk mengikuti pelatihan-pelatiahn seperti workshop, 
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seminar. selain itu juga diberikan kesempatan mengikuti MGMP 

(musyawarah guru mata pelajaran). 

B. Saran 

Beberapa saran dari peneliti: 

1. Bagi SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

Dalam pelaksanakan rekrutmen sebaiknya lebih diperhatikan lagi, 

sehingga mendapatkan guru yang sesuai yang dibutuhkan lembaga supaya 

dalam pembelajaran tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. seperti 

mengadakan rekrutmen setiap tahun untuk mencari guru yang liner (guru 

peternakan dan guru tata boga) 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini bukanlah suatu hal mutlak, 

tentu ada kekurangan dan keterbatasannya. Diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya tertarik meneliti dengan topic yang serupa dengan mengkaji 

tentang manajemen sumber daya tenaga pendidik lebih dalam lagi. 
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