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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Dalam penelitian ini, kajian pustaka berisi uraian tentang teori 
pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan Islam 
(madrasah). Pada bagian ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai madrasah 
sebagai institusi pendidikan  Islam, konsep manajemen pendidikan di madrasah, 
pengembangan sumber daya manusia di madrasah. 
 Kajian teori memiliki peranan penting dalam penelitian dan penulisan, 
serta sebagai pisau pembedah masalah maupun bahan pengayaan. Kajian ini juga 
digunakan untuk pembahasan dan acuan pembanding dalam memaknai temuan 
penelitian. 
A. Madrasah Sebagai Institusi Pendidikan Islam. 

1. Konsep Tentang Madrasah 

Kata “madrasah” diambil dari kata “darasa” yang berarti belajar. 
Madrasah adalah ism makân dari kata ini sehingga berarti tempat untuk belajar.1 
Istilah madrasah sering diidentikkan dengan sekolah atau instusi umat Islam.2 
Sebagai tempat belajar, maka madrasah berfungsi sebagai wahana atau tempat 
untuk mengembangkan kepekaan intelektual dan informasi, memperbaharui 
pengetahuan, serta membentuk sikap dan ketrampilan yang berkelanjutan agar 
tetap up to date dan tidak cepat usang.3 Malik Fadjar juga menjelaskan bahwa 
                                                             

1 Mahmud Yunus, Kamus Arab- Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal. 126 2 Zaki Badawi, Dictionary or Education, (Kairo: Dar al- fikr al-Arabi, 1980), hal. 229 3 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah 
dan di Perguruan Tinggi. (Bandung: Rosda karya 2005), hal. 183-184. 



34 
 

madrasah berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, kata ini berarti atau setara 
maknanya dengan kata Indonesia “sekolah”, yang nota bene juga bukan kata asli 
dari bahasa kita, “sekolah” dialihkan dari bahasa asing, misalnya school ataupun 
scola. 4 

 Madrasah mengandung arti tempat atau wahana seseorang mengenyam 
proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah siswa menjalani proses 
belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis 
madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda 
dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi 
spesifik. Di lembaga ini siswa mempelajari hal ihwal ilmu dan tradisi keagamaan, 
dan ilmu-ilmu lain yang diperlukan oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun pada awalnya madrasah 
dikenal hanya sebagai wahana tempat mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, namun 
dalam perkembangannya madrasah telah menampilkan diri sebagai lembaga 
pendidikan yang mempelajari berbagai ilmu yang berkembang di dunia 
persekolahan pada umumnya.  

2. Madrasah Sebagai Institusi Pendidikan Islam. 
 Mengembangkan pendidikan Islam berarti mendidik atau 

menginternalisasikan ajaran Islam kepada manusia dengan tidak ada batasan 
selesainya dan agar sesuai dengan konteks zaman. Ajaran Islam tidak hanya 
membicarakan aspek ubudiyyah melainkan juga aspek-aspek mu’amalah yang apa 
bila dipetakan dalam kajian keilmuan sangatlah luas. Aspek-aspek ubudiyah 

                                                             
4 Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas. (Bandung: Mizan 1998), hal. 111 
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biasanya dibahas dalam kajian ilmu-ilmu agama (Islam), sedangkan aspek 
muamalah biasanya dibahas dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan kealaman. Namun 
demikian, secara luas ilmu-ilmu keislaman itu pada hakikatnya adalah mencakup 
didalamnya ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan oleh manusia guna keperluan 
kehidupanya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu 
yang diperlukan manusia tersebut, haruslah melalui sebuah proses pendidikan, 
dan proses pendidikan itu bisa diselenggarakan atau dilaksanakan melalui sebuah 
lembaga pendidikan.  

 Keberadaan lembaga pendidikan berdasarkan realitas yang berkembang di 
masyarakat Indonesia justru yang paling banyak adalah model pendidikan 
pesantren dan madrasah. Kata “madrsah”, yang secara harfiah identik dengan  
sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa, diakui telah 
mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna 
asal; sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam. Kehadiran madrasah di 
Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberlakukan secara 
berimbang antar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam kegiatan 
pendidikan di kalangan umat Islam.5 Atau dengan kata lain madrasah merupakan 
perpaduan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan kolonial. 

 Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam khas milik umat Islam, 
dan lahir dari proses sejarah umat Islam yang panjang. Pendidikan madrasah 
tersebut telah digunakan oleh umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu untuk 

                                                             5 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 
hal. 66 
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pengembangan kehidupan umat Islam sepanjang sejarah, baik yang berkembang 
di dunia Islam, terutama di wilayah Nusantara. 

 Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, mulai dirintis dan 
berkembang sekitar abad V H atau abad XI M. Model pendidikan madrasah 
pertama kali dikenal di dunia Islam adalah pendidikan madrasah Bagdad. 
Madrasah ini dibangun oleh Nidzam Al Mulk ketika ia menjadi salah seorang 
menteri Sultan Malik Syah dari Bani Saljuk. Untuk itu madrasah ini lebih dikenal 
dengan sebutan madrasah Nidzamiyah. Komitmennya kepada keilmuan dan 
keinginnya mencerdaskan umat Islam pada masa itu, ia juga mendirikan madrasah 
yang sejenis di Naisabur dengan nama yang sama yaitu “Madrasah Nidzamiyah”.6 

 Meskipun madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikenal pada abad 
V H tidak berarti bahwa sejak awal perkembangannya, Islam tidak mempunyai 
lembaga pendidikan. Penyebaran Islam selalu dibarengi dengan kelahiran 
lembaga-lembaga pendidikan meski dalam bentuk yang paling sederhana, seperti 
halaqah-halaqah sebagai forum pendidikan warisan tradisi masyarakat Arab pra 
Islam. Jadi selain madrasah, dalam sejarah pendidikan Islam juga dikenal berbagai 
lembaga pendidikan Islam, seperti masjid, kuttab, zawiyah, maristan dan al-
jami’ah.7 Dari konteks historis ini, model pendidikan seperti madrasah kemudian 
menyebar ke berbagai wilayah di negara-negara yang penduduknya berbasis 
Muslim seperti di wilayah Indonesia. 

                                                             
6 Muhammad ‘Atiyah Al Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Terjemah 

Bustami A. Ghani. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 92. 7 Lihat, Imam Nafi’a, Modernisasi Kurikulum Madrasah. Tesis, (Jakarta: IAIN Syarif, 
1998), hal. 26. 
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 Keberadaan madrasah sebagaimana wujudnya sekarang ini, merupakan 
hasil dari sebuah proses pemikiran tentang model pendidikan yang dilakukan 
dalam waktu yang relatif lama. Madrasah pertama yang didirikan oleh Syekh 
Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Pada mulanya madrasah Adabiyah ini 
bercorak agama semata-mata, baru kemudian pada tahun 1915 berubah menjadi 
HIS (Holland Inlandsche School) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah 
pertama yang memasukkan pelajaran umum  ke dalamnya.8 

 Sampai sekarang ini, dalam pergulatannya dengan dinamika internal umat 
Islam, madrasah yang tersebar di Nusantara ini mengambil beberapa pola/variasi. 
Antara lain: 1) madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan pola layaknya 
sekolah modern namun tetap berciri Islam, 2) madrasah sebagai lembaga 
pendidikan dengan pola terpadu; dimana pelajaran agama dan pelajaran umum 
diintegrasikan secara berimbang dalam kurikulum, 3) madrasah yang sepenuhnya 
bersifat keagamaan (diniyah); dimana mata pelajaran umum hanya menjadi 
suplemen (pelengkap) saja.9 

 Pada awal perjalanannya, madrasah memang menghadapi beberapa 
rintangan, selain menyangkut pengintegrasian pelajaran agama vis a vis pelajaran 
umum, juga menyangkut persoalan kelembagaan dan peningkatan kualitas. 
Menyadari hal ini, sebagai institusi pemerintah yang otoritatif, Departemen 
Agama (Depag) membuat trobosan-trobosan baru. Pada tahun 1973 Depag 
mengambil kebijakan-kebijakan penting, di antaranya membenahi kurikulum dan 
struktur kelembagaan madrasah. Signifikansi kebijakan ini adalah (1) Madrasah 
                                                             

8 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), hal. 99. 9Ibid., hal. 100. 



38 
 

memiliki standar pendidikan berjenjang yang berlaku di setiap madrasah; (2) 
Madrasah memiliki acuan yang detail soal mata pelajaran yang menjadi pedoman 
dalam proses pembelajaran di madrasah; (3) Mata pelajaran umum dan kejujuran 
di madrasah mendapat landasan formal.10 

 Kemudian, dengan lahirnya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UUSPN), pemerintah Indonesia mengintegrasikan madrasah ke dalam 
sistem pendidikan nasional. Konsekuensi ketentuan UUSPN 1989 ini adalah, 
madrasah dituntut mengadopsi dan menerapkan kurikulum pendidikan umum 
yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud)- 
sekarang menjadi Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Konsekuensi 
berikutnya adalah madrasah pada ketiga jenjangnya, mulai Ibtidaiyah hingga 
Aliyah, secara substansial berubah wajah yaitu menjadi sekolah umum berciri 
khas Islam. Bahkan pada tingkat Aliyah, madrasah ini tidak hanya membuka 
jurusan agama tetapi juga jurusan umum, seperti IPA, IPS dan Bahasa. 

 Masih dalam kontek historis pula, madrasah merupakan akumulasi 
berbagai macam budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di masyarakat 
Indonesia. Mulai tradisi pra sejarah atau tradisi asli, tradisi Hindu Budha, tradisi 
Islam, dan tradisi Barat atau modern.11 Oleh sebab itu madrasah telah menjadi 
salah satu wujud entitas budaya bangsa Indonesia yang telah menjalani proses 
sosialisasi yang relatif intensif, dan dalam waktu yang cukup panjang itu telah 
memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban bangsa. 

                                                             
10Ibid. 11 A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam, (Jakarta: Lembaga Pengembangan 

dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), hal. 19. 
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 Abdul  Mujib & Djusuf  Muzakkir menjelaskan bahwa kehadiran 
madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai empat latar 
belakang, yaitu: 1) Sebagai manifestasi dan realisasi dari pembaharuan sistem 
pendidikan Islam tradisional; 2) Usaha penyempurnaan seperti pesantren supaya 
mutu lulusanya memiliki kesempatan yang sama dengan model pendidikan formal 
lain seperti sekolah umum; 3) Sebagai upaya menjembatani antara sistem 
pendidikan model barat yang dianggap moden dengan model pendidikan Islam 
tradisional, yang dalam kontek sejarahnya terjadi dualisme sistem pendidikan.12 

 Penyelenggaraan manajemen sistem pendidikan di madrasah pada 
hakikatnya juga sama dengan sekolah formal lainnya, yang di dalamnya terdapat 
lima komponen pokok, yakni tenaga kependidikan (SDM), sarana dan prasarana, 
manajemen pengelolaan, proses pembelajaran dan anggaran pendanaan, yang 
semuanya tersebut dianggap sebagai faktor dalam menentukan keberlangsungan 
proses kependidikan. Apabila dilihat dari tolak ukur lima komponren tersebut, 
dalam kenyataanya lembaga pendidikan madrasah masih belum bisa diharapkan 
atau dengan kata lain masih jauh dari harapan yang dicita-citakan dibanding 
dengan sekolah-sekolah lain. Bahkan alasan yang paling menonjol sering 
dilontarkan adalah persoalan anggaran/dana yang sangat minim dari pemerintah. 
Namun demikian meskipun anggaran dana cukup memadai, jika unsur atau 
komponen pokok dalam sistem pendidikan madrasah tersebut tidak dibangun 
dengan sistem yang kokoh dan sinergi, maka sangat dimungkinkan 
penyelenggaraan pendidikan di madrasah akan tetap sama dengan sebelumnya, 
                                                             12 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2006), hal. 241. 
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atau dengan kata lain akan berjalan ditempat, dan sulit untuk berkembang kearah 
yang lebih baik. 

 Meskipun banyak persoalan yang muncul dari penyelenggaraan sistem 
pendidikan Islam di madrasah  sebagaimana tersebut diatas, Malik Fadjar 
menjelaskan bahwa, dewasa ini ada beberapa lembaga pendidikan madrasah yang 
ternyata dapat dianggap unggul dan mampu bersaing dengan lembaga sekolah 
maju lainnya, bahkan beberapa madrasah tersebut banyak diminati oleh kalangan 
elit. Ini menunjukan bahwa lembaga pendidikan madrasah jelas memiliki sesuatu 
yang bisa dijual kepada masyarakat, dengan bukti masyarakat berbondong-
bondong memilih lembaga tersebut untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan 
anak-anaknya.13 

 Jika ada sebuah kasus lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang 
benar-benar memiliki keunggulan, atau dianggap unggul, dan diminati oleh 
masyarakat, maka tentunya di lembaga pendidikan madrasah tersebut pasti 
memiliki keunikan-keunikan tersendiri, dan pola pengembangan sistem 
pendidikanya relavan dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat.  

 Pada era sekarang ini, perkembangan madrasah semakin pesat, sehingga 
madrasah juga bisa sejajar dengan sekolah-sekolah umum: SD, SMP, dan SMA. 
Sejajar dan kesamaan itu dapat dilihat dari kurikulum, proses pembelajaran, 
tenaga kependidikan, fasilitas, standar lulusan (sama-sama mengacu ke standar 
nasional pendidikan) dan lain sebagainya, semua hampir ada dan diusahakan 
untuk dilaksanakan di madrasah. Namun dalam realitasnya sistem pendidikan 
                                                             

13Malik Fadjar, Op.cit., hal. 36 
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madrasah,umumnya memiliki ciri khas yang tidak sama dengan apa yang 
dikembangkan oleh sekolah umum, hal ini bisa dilihat dari tiga aspek;14 
1) Aspek substansi materi kajian atau kurikulumnya. Di madrasah materi kajian 

keagamaan atau mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang 
terstruktur dalam kurikulum dipisah berdiri sendiri, seperti Al-Qura’n Hadits, 
Akidah Akhlak, Tarikh (SKI), Fiqih dan Bahasa Arab. Sedangkan disekolah 
umum itu disatukan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dan 
muatan jamnya hanya 2 jam pelajaran.  

2) Aspek tradisi-simbolik. Di madrasah nuansa kehidupan agamis sangat 
menonjol, seperti membiasakan mengucap salam ketika berjumpa sesama, 
suara-suara spiritual sering didengungkan, siswi dan ibu gurunya 
mengenakan jilbab, peringatan hari besar Islam sering dilaksanakan dengan 
berbagai aktivitas yang beragam dan islami, para guru dalam memulai 
pembelajaran umumnya secara serentak membaca ayat-ayat Al-Qur’an, 
pengajian-pengajian keagamaan sering dilaksanakan di luar jam pelajaran, 
dan lain sebagainya. Sedangkan di sekolah umum umumnya tidak demikian, 
meskipun ada satu dua sekolah umum yang melakukan seperti di madrasah. 

3) Aspek misi dan visi kelembagaan. Pendirian dan penyelenggaraan sistem 
pendidikan di madrasah umumnya didorong oleh semangat dan cita-cita 
untuk mengejewatahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam lembaga 
maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Di sini kata Islam ditempelkan 
sebagai sumber nilai yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas. Sedangkan di 

                                                             14 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di 
Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 239. 
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lembaga non-madrasah (sekolah umum) semangat penyelenggaraan hanya 
menjadikan Islam sebagai bahan studi atau bahan kajian. 

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam mempunyai peran penting 
dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam. Madrasah diharapakan mampu menciptakan peserta didiknya 
memiliki intelektualaitas tinggi, mampu menguasai Ilmu Teknologi (IPTEK) dan 
dibarengi dengan Iman dan Taqwa (IMTAQ), sehingga akan memiliki peran 
signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kalau sudah demikian, maka madrasah 
sebagai institusi pendidikan Islam tidak selalu dikucilkan atau dinomor-duakan 
oleh semua kalangan, utamanya dari sekolah umum. Oleh karena itulah madrasah 
perlu dikelola secara profesional dengan menggunakan manajeman yang baik. 

 
B. Sumber Daya Manuusia 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aspek sumber daya manusia (SDM) atau ketenangan dalam madrasah 
adalah pelaku dan penggerak semua unsur kegiatan di madrasah. Sumber daya 
manusia di lembaga pendidikan madrasah meliputi tenaga pendidik (guru) dan 
tenaga kependidikan nonguru yang meliputi pegawai administrasi (tatausaha), 
laboran, pustakawan, teknisi dan pembantu pelaksana (tanaga kebersihan). 

Sumber Daya Manusia juga  merupakan bagian dari sistem organisasi 
dalam pendidikan yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya. Masing-masing 
unsur tersebut memiliki fungsi, dan saling terkait satu sama lainnya. Sebagai 
bagian  sistem, maka yang dimaksud dengan manajeman ini  adalah tindakan 
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perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai 
tujuan diselenggarakannya pendidikan di madrasah. 

 Memperhatikan konsep manajeman sebagaimana tersebut diatas, nampak 
jelas bahwa proses manajeman itu di dalamnya harus menampilkan fungsi-fungsi 
pokok yang dilakuakan oleh seorang pemimpin, yaitu; perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan 
(controlling). Oleh sebab itu, manajeman diartikan sebagai proses merencanakan, 
mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 
aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.15 Masing-
masing fungsi manajeman tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Perencanaan (Planning) 
Mulyasa mengemukakan bahwa “perencanaan merupakan proses 

yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan 
dilakukan pada waktu yang akan datang.”16 

Sedangkan menurut G.R Terry, sebagaiman dijelaskan oleh Sukarna, 
perencanaan ialah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta 
perbuatan dan penggunaan perkiraan-perkiaraan/asumsi-asumsi untuk 
masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumusakan 
kegitan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.17 

                                                             
15 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004). hal. 1 16 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Madrasah; Konsep, Strategi, Dan Implementasi, 
(Bandung: Rosda Karya, 2001), hal. 20. 

17 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992),hal. 10. 
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Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa 
yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus 
dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga 
disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara 
keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang 
akan datang. Meskipun keadaan masa depan yang tepat itu sukar 
diperkirakan, karena banyak faktor luar penguasaan manusia yang 
berpengaruh terhadap rencana, tetapi tanpa perencanaan kita akan 
menyerahkan keadaan pada masa yang akan datang itu kepada 
kebetulan-kebetulan. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perencanaan 
pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan 
selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar 
penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif  dan efisien, 
serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan 
kebutuhan pembangunan. 

Dalam kaitan ini cara-cara menyelenggarakan pendidikan baik 
yang bersifat formal, nonformal, maupun informal merupakan kegiatan 
komplementer di dalam suatu sistem pendidikan yang tunggal. 
Pendidkan formal yang dimaksud yaitu sistem yang terlembaga, 
bertingkat dan mempunyai struktur hirarkis yang mencakup jenjang 
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan formal ini, 
merupakan sistem yang dewasa ini masih dianggap sebagai cara 
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penyampaiaan pendidikan paling tinggi. Pendidikan nonformal yaitu 
kegiatan belajar secara sistematis dan teratur yang dilakukan diluar 
madrasah bertujuan memberikan aneka ragam kegiatan belajar yang 
langsung bersangkutan dengan pekerjaaan. Sedangkan pendidikan 
informal merupakan proses pendidikan yang tidak terorganisir dan 
berlangsung seumur hidup.18 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 
struktur dengan bagian-bagian yang terintergrasikan sedemikian rupa, 
sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap 
keseluruhannya.19 

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan 
yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-
bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-
departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. 
Pengorganisasian adalah fungsi manajeman dan merupakan suatu 
proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah 
yang statis. Sebagaimana dikatakan oleh Malayu: 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, 
pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada 
setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, 

                                                             
18 Nanang Fattah, Op.cit, hal. 50 19 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen:  Dasar, Pengertian, dan Masalah. (Jakarta: CV. 

Haji Mas Agung), 1990, hal. 118 
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menempatkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada 
setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.20 

Menurut G.R Terry sebagaimana dijelaskan oleh Malayu SP 
Hasibuan bahwa, pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan 
hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, 
sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian 
memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas 
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 
sasaran.21 

Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell 
sebagaimana dijelaskan oleh Sukarna bahwa, fungsi pengorganisasian 
dari manager meliputi penentuan, penghitungan kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokkan 
kegiatan-kegiatan, penempatan kelompok kegiatan-kegiatan termaksud 
ke dalam suatu bagian yang dikepalai oleh seorang manager, serta 
pelimpahan wewenang untuk melaksanakannya.22 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikemukakan aspek 
yang penting dari pengorganisasian, yaitu: adanya tujuan yang akan 
dicapai, adanya penetapan dan pengelompokkan pekerjaan, adanya 
wewenang dan tanggung jawab, adanya hubungan satu sama lain, dan 
adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. 

                                                             
20Ibid, 119 21Ibid, 120 22 Sukarna, Op.cit, hal. 38-39 
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Sedangakan menurut Ernest Dale sebagaimana dijelaskan oleh 
Nanang Fattah bahwa, “Pengorganisasian merupakan sebuah proses 
yang berlangkah jamak. Proses pengorganisasian itu dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
1.) Pemerincian pekerjaan; menentukan tugas-tugas apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 
2.) Pembagian kerja; membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-

kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau 
pengelompokan. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang 
yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak 
dibebani terlalu berat dan juga terlalu ringan. 

3.) Penyatuan pekerjaan; menggabungkan pekerjaan para anggota 
dengan cara yang rasional, dan efisien. Pengelompokan tugas yang 
saling berkaitan, jika organisasi sudah membesar atau kompleks 
penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi. 

4.) Koordinasi pekerjaan; menetapkan mekanisme kerja untuk 
mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan  yang harmonis.  

5.) Monitoring dan reorganisasi; melakukan monitoring dan 
mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan 
dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan 
suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang 
terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram/berkala, 
untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi 
kebutuhan.23 
 

c. Kepemimpinan (Leading) 

 Pemimpin merupakan salah satu intisari manajeman, 
suberdaya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi 
dalam suatu organisasi. Bagaimana kreatifitas dan dinamikanya seorang 
pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinananya akan 
sangat menentukan apakah tujuan organisasi dapat tercapai atau tidak. 
Pemimpin yang dinamis dan kreatif maka organisasi yang dipimpinnya 
juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan 

                                                             
23 Nanang Fattah, Op.cit, hal. 72-73. 
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akan semakin banyak. Istilah pemimpin adalah terjemahan leader/ head/ 
manager, yang juga disebut manajer/ kepala/ ketua/ direktur/ presiden, 
dan lain sebagainya, tugasnya pemimpin adalah setiap orang yang 
mempunyai bawahan. Pemakaian istilah ini tergantung kepada 
kebiasaan atau kesenangan setiap oraganisasi, jadi tidak perlu 
diperdebatkan. 24 

 Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 
mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan 
organisasi.  

Sutrisno merumuskan kepemimpinan sebagai proses 
mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha kearah 
pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sementara Soepardi 
mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 
menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, 
menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan 
bahkan menghukum (kalau perlu), serta membina dengan maksud agar 
manusia sebagai media manajemen mau berkerja dalam rangka 
mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Hal tersebut 
menunjukan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup tiga hal yang 
saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karekteristiknya, 
adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan 
pengikut berinteraksi.25 

 
 Menurut Gerungan, sebagaimana dikutip oleh Nanang 

Fatah, bahwa setiap pemimpin, sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri, 
yaitu (1) penglihatan sosial, (2) kecakapan berfikir, (3) keseimbangan 
emosional. Sedangkan menurut J. Slikboer, pemimpin hendaknya 
memiliki sifat-sifat (1) dalam hubungan intelektual, (2) berkaitan 
dengan watak, (3) berhubungan dengan tugasnya sebagai pemimpin.26 

 
Menurut Pidarta bahwa: untuk memiliki kemampuan, terutama 

keterampilan konsep, para kepala madrasah diharapkan melakukan 
kegiatan-kegiatan berikut: (1) senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-
hari terutama dari cara kerja para guru dan pegawai madrasah lainnya; 

                                                             
24Malayu S.P Hasibuan, op.cit., hal.42-43. 25 E. Mulyasa, Op.cit, hal.107-108. 26Nanang Fattah, Op.cit.,hal. 89. 
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(2) melakukan observasi kegiatan manajeman secara terencana; (3) 
membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 
sedang dilaksanakan; (4) memanfaatkan  hasil penelitian orang lain; (5) 
berfikir untuk masa yang akan datang, dan (6) merumuskan ide-ide 
yang dapat diuji coba.27 

 
d. Pengawasan (Controlling) 

 Kata control dalam bahasa Indonesia terjemahannya belum 
sama, ada yang menterjemahkannya dengan kata pengawasan ada pula 
dengan kata pengendalian. Pengawasan atau pengendalian dapat 
diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan 
berkesinambungan; merekam; memberi penjelasan, petunjuk, 
pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat; serta 
memperbaiki kesalahan. Pengawasan, merupakan kunci keberhasilan 
dalam keseluruhan proses manajeman, perlu dilihat secara 
komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu.28 

 Menurut G.R Terry sebagaimana dijelaskan oleh Malayu SP 
Hasibuan bahwa, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses 
penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang 
dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu 
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 
rencana yaitu selaras dengan standar.29 

 
Sedangkan menurut Murdick, pengawasan merupakan proses 

dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan 
luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap; (1) 
menetapkan standar pelaksana; (2) pengukuran pelaksanaan pekerjaan 
dibandingkan dengan standar; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) 
antara dengan standar dan rencana.30 

                                                             
27Ibid,hal. 126-127. 28E. Mulyasa, Op.cit. hal. 21. 29 Malayu S.P Hasibuan, Op.cit, 242. 30 Nanang Fattah, Op.cit. hal. 101. 
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Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, 
tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta 
memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengawasan 
dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga 
hasil akhir diketahui. 

Pelaksanaan manajeman madrasah yang efektif dan efisien 
menuntut dilaksanakanya keempat fungsi pokok manajeman tersebut 
secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang 
kegiatan manajeman pendidikan. Melalui manajeman madrasah yang 
efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 

Peningkatan kualitas pendidikan bukan tugas yang ringan, karena 
tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga 
mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan komplek, baik 
yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efesiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan sistem madrasah, peningkatan kualitas 
pendidikan juga menuntut manajeman pendidikan yang baik.31 

 
Di dalam menjalankan berbagai fungsi manajeman sebagaimana 

tersebut di atas, maka pelaksanaan manajeman harus memperhatikan 
berbagai prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran 
pokok yang memberikan petunjuk kepada pemikiran atau tindakan yang 
akan diambil. Prinsip merupakan dasar atau landasan untuk bertindak, 
akan tetapi juga bukan sesuatu yang mutlak. Prinsip utama dari 
manajeman ialah efisiensi (daya guna) dan efektifitas (hasil guna) 
dalam mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan. Untuk mencapai 

                                                             
31 E, Mulyasa, Op.cit. hal.21 
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hasil yang efektif dan efisien, maka dalam proses manajeman ada 
beberapa prinsip sebagaimana dijelaskan oleh Fayol, yang dikutip oleh 
Ulbet Silalahi,yaitu; 

a.) Devision of Work (pembagian kerja sesuai spesialisasinya) 
b.) Authority and Responsibility (menjalankan tugas dan wewenang 

sesuai dengan pembagian masing-masing) 
c.) Discipline (disiplin, ketertiban, dedikasi) 
d.) Unity of Command (kesatuan perintah) 
e.) Unity of Direction (kesatuan arah/tujuan) 
f.) Subordination of Individual to General Interest (lebih 

mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan 
pribadi) 

g.) Ramuneration (pemberian imbalan/kompensasi sesuai dengan hak) 
h.) Centralization (kekuasan tertinggi di tangan manajer) 
i.) Scalar Chain atau Heirarchy (hubungan tingkat kekuasaan, mulai 

dari paling atas sampai paling bawah) 
j.) Order (menempatkan setiap individu sesuai dengan posisinya) 
k.) Equity (bertidak adil dan seimbang terhadap sesuatu) 
l.) Stability of tenure (stabilitas jabatan atau pekerjaan. Setiap orang 

punya pertimbangan sendiri demi kesuksesan pekerjaannya) 
m.) Initiative (bawahan diberi kebebasan berinisiatif tentang 

pekerjaannya) 
n.) Esprit de Corp (munculkan rasa kebanggaan terhadap 

krop/organisasi).32 
 
Dari beberapa prinsip tersebut di atas, bukanlah sesuatu yang mutlak 

untuk dilakukan, namun paling tidak dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi pengelola madrasah untuk menjalankan manajeman guna 
meningkatkan mutu pendidikan madrasah. 

 Dari pengertian diatas, aspek sumber daya manusia (SDM) atau 
ketenangan di madrasah yang dimaksud adalah tenaga kependidikan yang 

                                                             32 Ulbert Silalahi. Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. 
(Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 159-161. 
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dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu; 1) Tenaga kependidikan berupa 
pendidik dan 2) Tenaga kependidikan non-pendidik. 

a) Tenaga kependidikan berupa pendidik (Guru) 

Dimensi pendidik merupakan faktor penting dalam kegiatan 
pendidikan. Kegiatan pendidikan pada dasarnya selalu terkait dengan 
pendidik dan peserta didik. Keterlibatan kedunya (pendidik dan 
peserta didik) tersebut merupakan keterlibatan hubungan antar 
manusia (human interaction). Hubungan itu akan serasi jika masing-
masing pihak secara profesional diposisikan sebagai subyek 
pendidikan. 

Pendidikan yang dalam praktiknya dilaksanakan melalui proses 
kegiatan belajar mengajar, telah melibatkan empat pihak yang 
berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: (i) Pihak 
yang berusaha melaksanakan kegiatan pendidikan (belajar mengajar), 
(ii) Pihak yang berusaha belajar, (iii) Pihak yang merupakan sumber 
belajar, dan (iv) Pihak yang berkepentingan atas hasil (out come) 
proses belajar mengajar.33 

Dalam proses pendidikan (belajar mengajar), pendidik memiliki 
peran kunci dalam menentukan kualitas pembelajaran. Yakni 
menunjukkan cara mendapatkan pengetahuan (cognitive), sikap dan 
nilai (affective) dan keterampilan (psikomotor). Dengan kata lain tugas 
dan peran pendidik yang utama terletak aspek pembelajaran. 
Pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh 

                                                             33 Talizduhu Ndraha, Manajemen Perguruan Tinggi, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hal. 
43. 
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karena itu secara singkat dapat dikatakan bahwa, kualitas pendidikan 
sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidiknya. 

Terjadinya kesalahpahaman seorang pendidik terhadap dirinya, 
memungkinkan pendidik tidak mampu secara baik memerankan diri 
sebagai pendidik. Pendidik, yang dalam bahasa keseharian disebut 
guru seharusnya dapat dijadikan sebagai figur manusia yang dapat 
digugu dan ditiru. Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat banyak 
kita temukan berkaitan dengan menurunnya citra seorang pendidik, 
yang mestinya tidak boleh terjadi jika memperhatikan posisi dan peran 
yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik, hal ini akan 
berdampak pada kegiatan pendidikan selanjutnya. 

Dari segi bahasa, seperti yang dikutip Abudin Nata dari WJS, 
Poerwadarminta, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. 
Pengertian ini memberikan kesan bahwa, pendidik adalah orang yang 
melakukan kegiatan dalam bidang mendidik.34 

Jika dari segi bahasa, pendidik dikatakan sebagai orang yang 
mendidik maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik 
adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan 
pengaruh terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh 
dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan.  

                                                             
34 Abudin Nata,  Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.61. 
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Wiji Suarno menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang 
dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk 
mencapai tingkat kesempurnaan (kemanusiaan) yang lebih tinggi. 
Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana 
saja, dan kapan saja.35 

Dalam konteks pendidikan sebagai aktivitas fenomenal yang 
dilakukan oleh orang dengan orang lain dan dapat memberikan 
pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri 
manusia yang terjadi dimasyarakat, dan dilaksanakan kegiatanya 
melalui jalur luar sekolah, maka yang dinamakan pendidik bisa 
dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, seperti orang 
tua menjadi pendidik anak-anaknya, pemimpin menjadi pendidik 
terhadap yang dipimpinnya, seorang pejabat bisa menjadi pendidik 
terhadap bawahannya, presiden bisa menjadi pendidik terhadap 
rakyatnya, direktur perusahaan bisa menjadi pendidik karyawan, 
tokoh masyarakat bisa menjadi pendidik terhadap pengikutnya, kepala 
desa/ketua RW/RT bisa menjadi pendidik terhadap warganya, dan lain 
sebagainya. 

Dalam konteks pendidikan sebagai usaha sadar yang dengan 
sengaja dirancang atau didesain dan dilakukan oleh seorang pendidik 
kepada peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju 
arah yang lebih sempurna (dewasa), dilaksanakan melalui jalur 
sekolah formal. Oleh karena itu, yang disebut pendidik dapat 
disederhanakan atau dipersempit maknanya yakni, pendidik adalah 

                                                             35 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hal. 
37. 
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orang-orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk menjadi 
pendidik secara profesional. Artinya pekerjaan seorang pendidik 
merupakan pekerjaan profesi. Muhaimin, juga menjelaskan : 

Suatu pekerjaan dipandang sebagai profesi manakala mentaati 
beberapa ketentuan, yaitu; 1) Setiap profesi dikembangkan untuk 
memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat; 2) Profesi bukan 
sekedar mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian, pengabdian 
kepada masyarakat; 3) Profesi mempunyai kewajiban untuk 
menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdianya terus-
menerus dan tidak mandek (berhenti).36 

 
Menjelaskan pengertian pendidik dikaitkan dengan tugas dan 

pekerjaan, maka variabel yang melekat adalah kegiatan yang ada di 
lembaga pendidikan, walaupun secara luas pengertian pendidik tidak 
terkait dengan lembaga pendidikan. Ini menunjukan bahwa pada 
akhirnya pekerjaan seorang pendidik merupakan suatu jabatan atau 
profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada seseorang yang 
tugasnya berkaitan dengan kegiatan pendidikan dilembaga-lembaga 
pendidikan. Muchtar Buchori dan Muhaimin juga menjelaskan, agar 
suatu profesi dapat menghasilkan mutu produk yang baik, maka ia 
perlu dibarengi dengan etos kerja yang mantap.  

Ada tiga ciri  dasar yang selalu dapat dilihat pada setiap profesional 
yang baik mengenai etos kerjanya, yaitu (1) Keinginan untuk 
menjunjung tinggi mutu pekerjaan (job quality); (2) Menjaga harga 
diri dalam melaksanakan pekerjaan; dan (3) Keinginan untuk 
memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya 
profesionalnya.37 

                                                             
36Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam; Peberdayaan, Pengembangan 

Kurikulum, Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2003), hal. 
64-65. 37Ibid. 



56 
 

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa, suatu pekerjaan 
dikatakan profesi dan harus dikerjakan secara profesional, antara lain 
memiliki ciri; (a) Pekerjaan tersebut memiliki landasan teoritik dan 
keilmuan yang jelas. (b) Pekerjaan tersebut dipersiapkan melalui 
proses pendidikan dan pelatihan secara formal. (c) Pekerjaan tersebut 
mendapatkan pengakuan dari masyarakat. (d) pekerjaan tersebut 
dilaksanakan dengan mengacu pada kode etik yang telah disepakati 
(e) Pekerjaan tersebut memiliki standar upah atau gaji. (f) Pekerjaan 
tersebut biasanya memiliki wadah yang terorganisasi secara rapi, dan 
lain sebagainya.  

Kareana pendidik sebagai tenaga yang dipersiapkan untuk 
mendidik peserta didik secara resmi, maka dalam konteks sistem 
pendidikan nasional, seorang pendidik harus memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agar bisa 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut seorang pendidik 
dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kamampuan, 
yang antara lain menurut Idris dan Jamal terdiri dari: 

 (a) Kemampuan dalam mengembangkan kepribadian, (b) 
Menguasai bahan bidang studi dan mengelola program belajar-
mengajar, (c) Mengelola kelas menggunakan media dan sumber 
belajar, (d) Menguasai landasan kependidikan, (e) Mengelola interaksi 
belajar-mengajar, (f) Menilai prestasi peserta didik, (g) Mengenal 
fungsi dan menyelenggarakan administrasi, (h) Mengenal dan 
menyelenggarakanadministrasi, (i) Memahami prinsip-prinsip dan 
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penafsiran hasil penelitian, (j) Interaksi dengan sejawat dan 
masyarakat.38 

Sedangkan menurut UU Sisdiknas, seorang pendidik dianggap 
mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional manakala memiliki 
syaarat, yang antara lain: 

a. Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi 
sesuai dengan jenjang kewenangan  mengajar. 

b. Sehat jasmani dan rohani.39 
c. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 
d. Memiliki kulifikasi akademik, yakni tinggkat pendidikan minimal 

harus dipenuhi dengan memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian 
yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik, yaitu memiliki 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 
kepribadian, dan kompetensi sosial.40 

Seorang pendidik dipersyaratkan untuk memiliki jasmani (fisik) 
yang sehat, karena dimungkinkan dengan jasmani yang tidak sehat 
akan mengganggu pekerjaan dan keberlangsungan kegiatan 
pendidikan (belajar) peserta didik. Dipersyaratkan pula seorang 
pendidik untuk memiliki ijazah/sertifikat keahlian, karena bisa 

                                                             
38Idris dan Jamal, Pengantar Pendidikan. (Jakarta : Grasindo, (1992), 55-59. 39Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42  40 PP No. 29 Tahun 2005, Pasal 28. 
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dimungkinkan dengan tanpa bukti ijazah/setifikat keahlian, seorang 
pendidik akan dipertanyakan dan bahkan diragukan oleh masyarakat 
akan status profesi pekerjaannya. 

Di samping syarat fisik dan bukti administratif berupa 
ijazah/setifikat, seorang pendidik juga masih diwajibkan untuk 
memiliki kompetensi adalah serangkaian tindakan dengan rasa 
tanggung jawab yang harus dipunyai seseorang sebagai persyaratan 
untuk dapat dikatakan berhasil dalam dikatakan berhasil dalam 
melaksanakan tugasnya.41 

Kompetensi seorang pendidik (guru) sebagaimana diamanatkan 
dalan UU Sisdiknas tahun 2003 bahwa pendidik (guru) profesional itu 
sekurang-kurangnya memiliki 4 kompetensi, yakni; kompetensi 
pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 
kompetensi sosial. Masing-masing kompetensi tersebut akan 
dijabarkan sebagai berikut;42 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik 
dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi; 

Pertama, Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan 
indikator antara lain; (a). Memahami karakteristik perkembangan 
peserta didik, seperti memahami tingkat kognisi peserta didik sesuai 
dengan usianya. (b). Memahami prinsip-prinsip perkembangan 

                                                             
41 Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Smester (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), hal. 26. 42 PP No. 29 Tahun 2005. 
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kepribadian peserta didik, seperti mengenai tipe-tipe kepribadian 
peserta didik, mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian 
peserta didik, lainnya. (c). Mampu mengidentifikasi bekal  ajar awal 
peserta didik, seperti mengukur potensi awal peserta didik, mengenali 
perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik, dan lain sebagainya. 

Kedua, Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, 
dengan indikator antara lain; (a) Mampu merencanakan 
pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti mampu menelaah dan 
menjabarkan materi yang tercantum dalam kurikulum, mampu 
memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi, mampu menggunakan 
sumber belajar yang memadai, dan lainnya. (b) Mampu merencanakan 
pengelolaan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, 
memilih jenis strategi/metode pembelajaran yang cocok, menentukan 
langkah-langkah pembelajaran, menentukan cara yang dapat 
digunakan untuk memotivasi peserta didik, menentukan bentuk-
bentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik, dan 
lainnya. (c) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti penataan 
ruang tempat duduk peserta didik, mengalokasikan waktu, dan 
lainnya. (d) Mampu merencanakan penggunaan media dan sasaran 
yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi, 
dan lainnya. (e) Mampu merencanakan model penilaian proses 
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pembelajaran, seperti menentukan bentuk, prosedur, dan alat 
penilaian. 

Ketiga, Kemampuan melaksanakan pembelajaran, dengan 
indikator antara lain; (a) Mampu menerapakan keterampilan dasar 
mengajar, seperti membuka pelajaran, menjelaskan, pola variasi, 
bertanya, memberi penguat, dan menutup pelajaran. (b) Mampu 
menerapkan berbagai jenis model pendekatan, strategi/model 
pembelajaran, seperti aktif learning, pembelajaran, pembelajaran 
portofolio, pembelajaran kontekstual dan lainnya. (c) Mampu 
menguasai kelas, seperti mengaktifkan peserta didik dalam bertanya, 
mampu menjawab dan mengarahkan siswa, kerja kelompok, kerja 
mandiri, dan lainnya. (d) Mampu mengukur tingkat ketercapaian 
kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

Keempat, Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan 
indikator antar lain; (a) Mampu merancang dan melaksanakan 
assesment, seperti memahami prinsip-prinsip assesment, mampu 
menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan 
evaluasi, dan lainnya. (b) Mampu menganalisis hasil assesment, 
seperti mampu mengolah hasil evaluasi pembelajaran, mampu 
mengenali karakteristik instrumen evaluasi. (c) Mampu menanfaatkan 
hasil asesment untuk perbaikan kualitas pembelajaran selanjutunya, 
seperti memanfaatkan hasil analisis instrumen evaluasi dalam proses 
perbaikan instrumen evaluasi, dan mampu memberikan umpan balik 
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terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
pembelajaran. 

Kelima, Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan 
indikator antara lain; (a) Memfasilitasi peserta didik untuk 
mengembangkan potensi akademik, seperti menyalurkan potensi 
akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu 
mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik peserta didik. 
(b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 
non-akademik, seperti menyalurkan potensi non-akademik peserta 
didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan 
mengembangkan potensi non-akademik pesert didik. 

Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik terhadap 
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang 
memungkinkannya membimbing peserta didik sehingga dapat 
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional 
pendidikan. Kompetensi profesioanal pendidik ini meliputi, antara 
lain: 1) Penguasaan  terhadap keilmuan bidang studi, dengan indikator 
menguasai substansi materi pembelajaran yang tercantum dalam 
kurikulum, seperti memahami konsep, struktur, dan isi materi, serta 
mampu mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan. 2) Mampu menguasai langkah-langkah dengan kajian 
kritis pendalaman isi untuk pangayaan bidang studi, dengan indikator; 



62 
 

mampu menguasai metode pengembangan ilmu sesuai bidang studi, 
mampu menelah materi secara kritis, analisis, inovatif terhadap bidang 
studi dengan materi bidang studi lain yang serumpun maupun yang 
tidak sempurna. 

Kompetensi Kepribadian (personality) adalah kemampuan yang 
melekat dalam diri pendidik secara mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 
Kompetensi ini dapat disederhanakan menjadi 3 cakupan, yakni;  

1) Kompetensi yang berkaiatan dengan penampilan sikap positif 
terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan 
situasi pendidikan. 2) Kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman, 
penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki 
guru. 3) Kompetensi yang berkaiatan dengan upaya untuk menjadikan 
dirinya sebagai panutan dan teladan bagi peserta didiknya.43 

 
Dari cakupan kompetensi kepribadian tersebut di atas, sebenarnya 

dapat dijabarkan lagi dalam berbagai indikator, yakni seorang 
pendidik dalam dirinya harus melekat sifat, sikap dan perilaku yang 
antara lain; 

a) Merasa senang dan bangga terhadap pekerjaannya sebagai 
pendidik. 

b) Selalu konsisten dan komitmen terhadap perkataan dan 
perbuatannya. 

c) Selalu berkata benar terhadap siapa saja termasuk kepada 
peserta didiknya. 

d) Jujur, adil dan demokratis dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan peserta didiknya. 

e) Menghargai dan menghormati pendapat orang lain, termasuk 
dengan peserta didiknya. 

f) Selalu menjunjung tinggi aturan dan norma yang berlaku di 
masyarakat. 

                                                             43 Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2000), hal.192. 
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g) Berkerja dengan semangat yang tinggi. 
h) Disiplin dalam mengerjakan tugas sehari-hari. 
i) Selalu memberi contoh yang dapat diteladani dan ditiru oleh 

siapa saja terutama bagi peserta didiknya. 
j) Berpenampilan yang sederhana (bersih, rapi dan sopan). 
k) Memiliki ketenangan batin tersendiri meskipun dengan gaji 

yang minim. 
l) Memiliki sikap yang sabar dalam menjalankan tugas mendidik. 
m) Taat dalam menjalankan ajaran agama. 
n) Tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah 

dan yang berlaku di masyarakat. 
o) Selalu menunjukkan sikap yang dewasa dalam segala hal. 
p) Bersikap arif dan bijaksana terhadap berbagai masalah yang 

muncul dilingkungan pekerjaannya. 
q) Tidak merasa berat apabila diminta membuat, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugasnya. 
r) Selalu berusaha keras untuk meningkatkan prestasi kerja agar 

lebih baik. 
s) Amanah dan bertanggungjawab dalam menerima tugas dan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. 
t) Selalu siap menerima kritik dan saran dari siapapun berkaitan 

dengan pekerjaannya. 
u) Selalu akomodatif dan menjalin kerjasama dengan siapapun 

demi kelancaran dan kesuksesan tugasnya. 
v) Memiliki perasaan puas dengan pekerjaan mengajar dan 

mendidik. 
w) Selalu melakukan tindakan dengan menggunakan pertimbangan 

yang matang. 
x) Mandiri dan tidak menggantungkan orang lain, dalam 

melaksanakan tugasnya. 
y) Selalu peduli dan responsif terhadap berbagai peristiwa aktual 

yang terjadi dimasyarakat. 
z) Berusaha untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Dan lain sebagainya.44 
 

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah 
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 
berkomunikasi, bergaul dan berkerjasama secara efektif dengan 
peserta didik, sesama pendidik, sesama tenaga kependidikan, dengan 

                                                             44 Ahmad Fatah Yasin, Dimensi- Dimensi Pendidikan Islam,( Malang UIN Press, 2008), 
hal. 77-78 
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orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi  ini 
jika dijabarkan dalam indikator, antara lain terdiri dari: 

1) Selalu berkonsultasi dan berkerja sama dengan pimpinan 
atasnya (kepala sekolah). 

2) Selalu berkonsultasi dan berkerjasama dengan sesama pendidik 
dalam bidang studi yang sama di sekolahnya dengan sekolah 
lain.  

3) Selalu berkonsultasi dan berkerjasama dengan sesama pendidik 
dalam bidang studi yang berbeda di sekolahnya dan dengan 
sekolah lain. 

4) Selalu berkonsultasi dan berkerjasama dengan sesama karyawan 
di sekolahnya. 

5) Selalu berkomunikasi dan berkerjasama dengan siswanya dalam 
pelaksanaan pembelajaran. 

6) Menjalin hubungan kerjasam dengan orang tua siswa. 
7) Menjalin hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama di 

masyarakat sekitar lingkungan sekolah. 
8) Menjalin hubungan kerjasama dengan para pejabat disekitar 

lingkungan sekolah. 
9) Menjalin hubungan kerjasama dengan para tokoh masyarakat, 
10) Dan lain sebagainya.45 

 
 

b) Tenaga Kependidikan  

 Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan non-guru 
dalam konteks ini adalah semua sumber daya manusia atau 
ketenangan yang membantu terlaksanannya kegiatan belajar mengajar 
di madrasah selain guru, seperti tenaga laboran, tenaga pustakawan, 
tenaga administrasi, dan termasuk pula tenaga kebersihan yang ada di 
lembaga pendidikan Islam (madrasah). 

                                                             45 Suharsimi Arkunto, Manajemen Pengajaran Manusiawi. (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), 
hal.239. 
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Semua tenaga kependidikan non-guru ini seharusnya memiliki 
kemampuan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing, 
guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan di madrasah, tanpa 
dukungan dari mereka nampaknya proses belajar mengajar di 
madrasah sulit untuk bisa dilaksanankan dengan efektif dan efesien. 

Keterkaitan antara keprofesionalan tenaga kependidikan dengan 
kualitas madrasah, profesionalisme guru dan tenaga pendidik non-
guru perlu ditingkatkan, masalah pembinaan tenaga pendidik 
menempati kedudukan yang penting.  

Program manajemen pengelolaan atau pembinaan tenaga 
pendidikan meliputi peningkatan pendidikan tenaga pendidik dengan 
jalan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, 
mengikuti pelatihan dan seminar-seminar pendidikan, peningkatan 
kemampuan kerjanya, peningkatan dedikasi, moral dan disiplin 
kerja.46 

Dengan adanya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga 
kependidikan diharapkan upaya pengembangan madrasah dapat 
dilaksanakan dengan baik. Karena dengan dukungan tenaga pendidik 
yang profesional kualitas pendidikan madrasah dapat meningkat. Oleh 
karena itu didalam manajeman sumber daya manusia, aspek tenaga 
guru dan tenaga kependidikan lainnya di lembaga pendidikan 
madrasah, seyogyanya dikelola dengan menggunakan perspektif 
manajeman pengembangan SDM yang handal, mulai dari proses 

                                                             
46 Handari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1983), hal. 67. 
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rekrutmen, melatih, pembinaan karir, dan orientasi pengembangannya 
dalam pelaksanaan tugas mendidik di madrasah. 

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa, manajemen madrasah 
mencakup manajemen di bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang 
sarana prasarana pendidikan, keuangan dan ketenagaan/SDM harus 
dikelola dengan menggunakan perspektif teori-teori manajemen, 
terutama sekali aspek manajemen pengembangan sumber daya 
manusia (SDM). Hal ini mengingat bahwa kunci keberhasilan sebuah 
lembaga atau organisasi tergantung siapa manusia pengelolanya. Dari 
beberapa aspek manajemen madrasah sebagaimana dijelaskan di atas, 
dalam  kajian ini akan diambil satu aspek saja, yakni aspek 
manajemen pengembangan sumber daya manusia (SDM) di madrasah. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
a. Teori-teori Perkembangan SDM  

Dalam perspektif teori manajemen pengembangan mutu 
sumber daya manusia terdapat dua pendekatan/strategi, yaitu; a) 
Pendekatan”buy“ yaitu pendekatan yang berorientasi pada penarikan 
(rekruitmen) sumber daya manusia. b) Pendekatan ”make” yakni 
pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya 
manusia yang ada berupa pendidikan, pelatihan dan bimbingan.47 

 
Kata “pengembangan” (development) menurut Maggin Son 

dan Mathews, adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan 
potensi dan efektifitas.48 Sedangkan yang dimaksud dengan 

                                                             
47Lookcit. Alwi S.hal.88-90 48 Magginson dan Mathews, Pengembangan Sumberdaya Manusia . Alih Bahasa Filicia. 

Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 27. 
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pengembangan sumber daya manusia dalam konteks ini adalah 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Handoko, yakni upaya lebih luas 
dalam memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 
sikap dan sifat-sifat kepribadian.49 Semantara Riadi juga 
mendefinisikan : 

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses yang 
dilakukan secara sadar, terarah, terprogram dan terpadu, bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara fisik 
maupun nonfisik, agar nantinya menjadi manusia-manusia berdaya 
guna bagi SDM, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-
nilai moral dan agama.50 

 
Sekolah sebagai HSO (Human Service Organization) muncul 

sebagai salah satu jawaban akibat permintaan pasar dan keluaran 
untuk menyediakan pelayanan pendidikan. Human Service 
Organization (HSO) sebagaimana organisasi pada umumnya 
mempunyai fungsi manajemen dalam mengoperasionalisasikan 
kegiatan-kegiatanya. Perbedaan HSO dengan organisasi publik dan 
organisasi bisnis yakni memiliki karakteristik khusus sebagai 
organisasi pelayanan kemanusiaan yang bahan mentah dan produknya 
adalah manusia.  

Hal ini sesuai dengan pengertian HSO menurut Frances 
Donovan A.C. Jacson, 1991 yang dikuip oleh Riyadi bahwa HSO 
diartikan sebagai : 

 
                                                             

49 Hani Handoko, Manajemen. Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal.77. 50Rijadi S., “Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia  Menghadapi PJPT II.” Jurnal 
Ilmu Pengetahuan Sosial. Tahun 28, Nomor 3, Juli. (Malang: FPIPS, 1994), hal.24. 
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Suatu organisasi tempat kerja profesional pelayanan manusia 
atau organisasi yang produk utamanya adalah pelayanan yang 
dirancang untuk mengoptimalkan kesejahteraan klien 
(keberfungsian sosial). Banyak lembaga pendidikann formal di 
Indonesia yang dinyatakan berkualitas atau memiliki kualifikasi 
akreditasi “A” (amat baik). Indikator kualifikasi lembaga 
pendidikan formal berkualitas ini ditandai dengan banyaknya 
kelulusan murid, dan banyaknya murid yang melanjutkan jenjang 
pendidikan formal di lembaga pendidikan tinggi (PT) terkemuka, 
atau siap dalam menghadapi dunia kerja. Di satu sisi indikator 
kualifikasi ini tidak bisa disanggah kebenaranya namun dengan 
fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, maka banyak orang tua dan 
masyarakat mempertanyakan mempertahankan kembali akreditasi 
tersebut.51 

 
SDM guru dituntut professional di bidang akademik masing-

masing. Pola ini secara linier memberi harapan akan lahirnya guru-
guru profesional yang menguasai bidangnya, yang memungkinkan 
lahirnya murid-murid berkualitas dalam ilmu dan tekhnologi yang 
ditransfernya. Hasil yang dapat dilihat akibat kemajuan dunia 
pendidikan kita adalah kualitas peserta didik dalam dasa warsa 
terakhir ini, yang menunjukkan kualitas penguasaan sains dan 
tekhnologi cukup membanggakan. Namun di sisi lain, sistem 
pendidikan nasional kita cenderung melahirkan generasi yang 
menghambakan diri terhadap ilmu dan pengetahuan, tanpa diikuti oleh 
“kematangan” jiwa dan pribadi sebagai seseorang yang 
bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, SDM dan 
negara. Kecenderungan terjadinya perilaku negiatif pada remaja di 

                                                             
51Ibid, hal.27. 
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sekolah, dan berbagai permasalahan siswa lainya di sekolah formal 
menurut Ozon, antara lain disebabkan oleh52: 

1. Sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada kemajuan sains 
dan teknologi; sistem pendidikan yang berorientasi pada kemajuan 
sain dan tekhnologi memberikan pembekalan mutlak pada murid 
untuk ‘mampu‘ menguasai ilmu dan teknologi yang ditransfer oleh 
pengajar secara baik dan utuh. Setiap murid diharapkan 
memiliki/menguasai ilmu dan pengetahuan yang diterimanya 
sebagai dasar bagi proses pendidikan kejenjang lebih tinggi serta 
memberi harapan setiap murid mampu mengantisipasi kemajuan 
sain dan teknologi yang muncul. Sistem ini seringkali mengabaikan 
gejala-gejala ketidakmampuan ataukesiapan siswa dalam menerima 
proses transfer sains dan teknologi tersebut. Hal ini menimbulkan 
banyak siswa yang merasa tidak mampu atau tersisih yang 
kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perilaku ‘menyimpang’ 
seperti bolos sekolah, menggabungkan diri dalam geng sekolah 
sebagai upaya mengamankan diri, perilaku anarki, ketidak sopanan, 
egosentris dan sebagainya. 

2. Sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan 
spesialisasi pengajar (guru); Sistem ini secara nyata memotivasi 
para pengajar (guru) untuk berkompetisi dalam mengajar 
akreditasi. Para pengajar termotivasi melakukan pendalaman-
pendalaman materi yang harus dikuasai secara baik. Kontribusi 
terhadapan anak didik secara langsung ataupun tidak memberikan 
kemudahan dalamhal proses transfer penguasaan ilmu. Ekses yang 
terjadi, ketika seorang guru mempunyai spesialisasi yang sangat 
baik dalam hal materi ilmu pengetahuan tertentu maka ia menjadi 
kurang perhatiaan atau penguasaan terhadap ilmu pengetahuan 
lainya. Hal ini menimbulkan kekakuan dalam proses belajar 
mengajar sehingga terjadinya kejenuhan murid dalam mengadopsi 
ilmu yang diberikan gurunya. 

3. Sistem pendidikan yang kurang diimbangi dengan penanaman 
nilai-nilai sosial budaya; kurangnya penanaman nilai-nilai sosial 
budaya menyebabkan siswa sulit untuk menyesuaikan perilakunya 
dalam kehidupan sehari-hari dan sulit untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan yang diperolehnya dengan kondisi umum di 
Indonesia. Hal ini bertendensi pada pola fikir guru dan anak didik 
yang terlalu diwarnai oleh falsafah negara asal ilmu pengetahuan 
tersebut. Kondisi ini secara tidak disadari telah mengikis kekuatan 
dan ketahanaan sosial remaja. Perilaku yang muncul sebagai akibat 
lemahnya nilai-nilai sosial budaya pada remaja, antara lain: 

                                                             
52Ozon, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di SMU, 28 November 2014 

(www. Ozon, Blogspot.com, 2008), hal. 1. 
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hedonisme, mengagungkan hak-hak asasi pribadi, ‘demokrasi’ 
yang salah kaprah dan sebagainya. 

4. Sistem pendidikan yang ‘menyampingkan’ aspek sosial 
psikoMadrasah guru dan murid; masa remaja merupakan masa 
perkembangan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Pada tahap 
ini manusia dihadapkan pada berbagai kondisi harapan yang tidak 
sesuai dengan kenyataan. Masa remaja juga merupakan masa 
pencarian identitas diri. Kondisi inipun sangat rentan terhadap 
stimulus-stimulus dari luar sehingga memerlukan kesiapan 
lingkungan untuk memberikan stimulus yang positif untuk 
membentuk kematangan kepribadian seseorang. Kondisi objektif 
mengindikasikan bahwa banyak proses belajar mengajar di sekolah 
formal kurang memperhatikan kerentanan tahap perkembangan 
remaja sehingga banyak siswa yang mencari “stimulus negatif” 
tanpa sepengetahuan guru atau kepala sekolah yang kemudian 
menimbulkan berbagai permasalahan baru. 
 

Dari uraian di atas, dapat dirasakan bahwa penyelenggaraan 
pendidikan sedang menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang 
cukup berat. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas SDM 
generasi muda kita, yang selain diharapkan menguasai ilmu dan 
teknologi, juga memiliki keunggulan kepribadian yang utuh. 

Fokus utama manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 
adalah memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi. Kunci 
untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan 
aktivitas SDM mendukung usaha organisasi yang terfokus pada; (a) 
Produktifitas, yakni diukur dari jumlah output dari jumlah per-tenaga 
kerja, peningkatan tanpa henti pada produktivitas telah menjadi 
kompetisi global. Produktifitas tenaga kerja di sebuah organisasi 
sangat dipengaruhi oleh usaha, program dan sistem manajemen, dalam 
hal ini sekolah. (b) kualitas, yakni suatu barang atau jasa akan sangat 
mempengaruhi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Bila suatu 
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organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang/jasa yang 
kualitasnya buruk, perkembangan dan kinerja organisasi tersebut akan 
berkurang. (c) Pelayanan, yakni sumber daya manusia sering kali 
terlibat pada proses produksi barang dan jasa. Manajemen sumber 
daya manusia harus disertakan pada saat merancang proses tersenbut. 
Pemecahan masalah harus melibatkan semua karyawan, tidak hanya 
manajer, karena sering kali membutuhkan perubahan pada budaya 
perusahaan, gaya kepemimpinan dan kebijakan sumber daya manusia 
(SDM). untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen SDM haruslah 
terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan.53 Aktivitas 
sumber daya manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Perencanaan dan Analisis SDM 

Aktivitas perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi 
kekuatan yang akan mempengaruhi pasokan dan permintaan akan 
tenaga kerja. Sedangkan, aktivitas analisis dan penilaian selektivitas 
SDM juga penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga daya saing 
organisasi. Dukungan informasi yang akurat dan tepat waktu, 
didapatkan dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) 
yang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ini. 

 

                                                             
53Robert L. Mathis & John H. Jackson, Human Resource Management. Terj. Diana 

Angelica. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 43 
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2) Kesetaraan Kesempatan Berkerja 

Kepatuhan pada hukum dan peraturan kesetaraan kesempatan 
berkerja (Equal Employment Opportunity- EEO ) mempengaruhi 
aktifitas SDM lainya, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
manajemen SDM. Contohnya, perencanaan SDM harus memastikan 
sumber tenaga kerja yang bervariasi umtuk memenuhi jumlah tenaga 
kerja yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Selain itu, pada saat 
perekrutan, seleksi dan pelatihan, semua manajer harus mengerti 
peraturan ini. 

3) Perekrutan/staffing 

Sasaran perekrutanadalah untuk menyediakan pasokan tenaga 
kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan 
mengerti apa yang dilakukan oleh tenaga kerja, analisis pekerjaan (job 
analiysis) adalah dasar dari fungsi perekrutan. Dari sini, uraian 
pekerjaan (job spesification) dapat dipersiapkan untuk proses 
perekrutan. Proses seleksi sangatlah menekankan pada pemilihan 
orang yang memenuhi kriteria persyaratan (qualified) untuk mengisi 
lowongan pekerjaan. 

4) Pelatihan SDM 

Pekerjaan pasti akan berevolusi dan berubah, karena itu 
diperlukan pelatihan yang berkesinambungan untuk tanggap pada 
perubahan teknologi. Pengembangan semua tenaga kerja, termasuk 
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pengawas (supervisor) dan manajer, diperlukan untuk menyiapkan 
organisasi menghadapi tantangan kedepan. Perencanaan Karir 
(career planning) mengidentifikasi jalur dan aktivitas setiap individu 
yang berkembang di suatu organisasi. 

5) Kompensasi dan Keuntungan 

Kompensasi diberikan pada tenga kerja yang melakukan 
kerja organisasi seperti pembayaran (pay), insensif (incentive), dan 
keuntungan (benefits). Perusahaan harus mengembangkan dan 
selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. Program insentif seperti 
pembagian keuntungan dan penghargaan atas produktivitas 
semakin banyak dilakukan. Peningkatan biaya pada keuntungan, 
contohnya pada keuntungan pemeliharaan kesehatan, selalu 
menjadi isu penting. 

6) Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja 

Kesehatan dan keselamatan fisik serta mental tenaga kerja 
adalah hal yang utama. Occupational Safety and Health Act 
(OSHA) atau undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja 
telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan dan 
keselamatan tersebut. Pertimbangan tradisional atas keselamatan 
kerja terfokus pada mengurangi atau menghapuskan kecelakaan 
kerja. Pertimbangan lain adalah  pada isu kesehatan yang timbul 
pada lingkungan kerja yang berbahaya seperti resiko terkena bahan 
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kimia atau teknologi baru. Keamanan tempat kerja juga semakin 
penting karena kekerasan tidak jarang terjadi di sini. 

7) Hubungan Tenaga Kerja dan Buruh/ Manajemen 

Hak-hak tenaga kerja harus diperhatikan, tidak peduli 
apakah ada atau tidak ada serikat tenaga kerja. Komunikasi dan 
pembaharuan kebijakan dan peraturan sumber daya  manusia 
sangat penting untuk dikembangkan sehingga manajer dan tenaga 
kerja mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 

b. Teori Pengembangan Mutu Sumber Daya Guru 
Pengembangan sumber daya guru adalah nilai yang diciptakan 

oleh fungsi manajemen sumber daya manusia (SDM) dan menentukan 
bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh manajer bersama yang 
lainya menambah nilai terhadap organisasi yang dijalankan. Dengan 
demikian pengembangan SDM menetukan prioritas apa yang 
diperlukan untuk menciptakan nilai tersebut.54 Secara umum dapat 
dijelaskan bahwa implementasi pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) harus sejalan dengan arah strategiknya (strategic direction) 
seperti visi, misi, nilai dan tujuan, sistem perencanaan manajemen, 
rencana strategik yang akan dilakukan. Hal ini sebagaimana terlihat 
dalam bagan berikut: 

 
                                                             54 Alwi. S. Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif 
(Jogjakarta: BPFE Jogjakarta; 2001), hal. 91. 
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Gambar 2.1 
Keterkaitan SDM dengan Kebutuhan Lembaga 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya pengembangan ketenagaan (SDM) menurut Hanafiah, 
mencakup dua segi yaitu; kualitas dan kuantitas. Pengembangan sumber 
daya guru identik dengan istilah  “pendekatan, tipologi, teknik dan bentuk “. 
Untuk itu ada beberapa pendekatan, tipologi, tenik dan bentuk strategi 
pembangunan mutu sumber daya guru.55 

Dalam kontek ini, pengembangan sumber daya guru menurut Alwi, 
dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni; 1) Pendekatan yang dikenal dengan 
“buy” yaitu pendekatan yang berorientasi penarikan rekrutmen SDM. 2) 
Pendekatan yang dikenal “make”. Yaitu pendekatan yang berorientasi pada 
pengembangan sumber daya manusia yang ada berupa pendidikan, pelatihan 
dan bimbingan.56 

Sonnenfeld dan Maury Peipert, mengemukakan ada empat tipologi 
pengembangan mutu SDM, yaitu; 1) Tipe club, 2) tipe baseball team, 3) tipe 

                                                             
55 Hanafiah Y, Pengelolaan Mutu Total Perguruan Tinggi, (Jakarta: BKS Depdikbud, 

1994), hal. 62. 56Alwi, op.cit.,hal. 88-90. 
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academy, 4) tipe fortress. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing tipe 
tersebut.57 

1) Tipe Club 

 Tipe club adalah tipe pengembangan SDM yang menggunakan 
strategi low cost yang memfokuskan pada cost controlling. Lembaga 
yang menggunakan tipe ini, bersaing melalui peningkatan efiensi biaya 
pemeliharaan kualitas. Kebijakan lembaga menekankan pada pendekatan 
“make approach” yaitu kebijakan pengembangan SDM setelah seorang 
diangkat didalam suatu lembaga, menekankan kegiatan training dan 
development sebagai upaya mengoptimalkan kinerja. Para karyawan 
dikembangkan dalam (promotion from within). Strategi SDM yang 
digunakan berorientasi pada strategi retensi (retention), yang mana 
lembaga berupaya agar tingkat labor turn over rendah dan para guru akan 
berkerja dalam jangka panjang. Penilaian kinerja guru dititikberatkan 
pada komitmen dan loyalitasnya. 

2) Tipe Baseball team. 
Tipe baseball team adalah tipe strategi pengembangan SDM 

dimana lembaga menjalankan strategi inovasi, yaitu strategi yang selalu 
mengutamakan penciptaan produk baru, berani mengambil resiko, 
kreatifitas sangat dihargai. Pendekatan dalam memenuhi kebutuhan SDM 
pada lembaga tipe ini, cenderung “buy approach” artinya pemenuhan 

                                                             57 Greer C. R, Strategy and Human Resources. A. General Managerial Perspective, 
(Prentice Hall, Inc. 1995), hal. 99-111 
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kebutuhan manusia diutamakan yang sudah berkualitas jadi. Kompetensi 
antara tenaga yang ada diciptakan bersifat intalented individuals, yang 
komitmenya pada lembaga biasanya rendah. Berbeda dengan tipe club, 
tipe baseball teamkurang berorientasi pada strategi pegembangan dan 
cenderung lebih menekan pada rekrutmen SDM dari luar. Promosi 
dilakukan hanya melalui dua jalur, yaitu ke atas dan keluar (up or out). 
Dalam kaitan dengan penilaiaan kinerja, sistem penilaian berorientasi 
pada hasil dan kurang berorientasi pada loyalitas, komitmen dan 
sebagainya.  

3) Tipe Academy 
Tipe academy adalah tipe pengembangan SDM dimana orientasi 

lembaga umumnya menggunakan inovasi, strategi yang dijalankan 
terletak antara strstegi tipe baseball team dan tipe club, atau lembaga 
yang mengkombinasikan tipe baseball team dan tipe club, dimana 
lembaga pendidikan dalam mengembangkan SDM-nya dimulai dari 
awal, yakni di mulai dari proses rekrutmen tenaga, sampai dengan 
melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan, serta kegiatan-kegiatan 
lain yang dapat menunjang karir dan mutu tenaga. 

4) Tipe Fortress  

Tipe fortress adalah  tipe SDM yang berorientasi pada tingkat 
persaingan yang tinggi sehingga orientasi strategi ini cenderung bersifat 
retrenchement  (pengurangan) dan hanya memperthankan individu-
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individu tertentuyang menjadi pendukung utama fungsi-fungsi lembaga 
dan penarikan tenaga yang bersifat pasif.  

c. Model-Model Perencanaan Pengembangan SDM  

Di samping beberapa strategi, pendekatan dan bentuk 
pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tersebut di atas, 
ada juga teori model pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
sebagaimana dikemukakan berikut ini, yaitu; a) Model perencanaan 
menurut Andrew E. Sikula, b) Model sosio-ekonomi Battele, c) Model 
perencanaan sumber daya manusia dari Vetter, d) Model perencanaan 
sumber daya manusia dari R. Wayne Mondy dan Robert M. Noe, dan 
e) Model perencanaan sumber daya manusia dari Wayne Casicio.58 
Berikut ini akan dijelaskan masing-masing teori model dari para tokoh 
tersebut; 

1) Model Sistem Prencanaan SDM Andrew E. Sikula 

Model ini terdiri dari lima kompenen, yaitu tujuan sumber 
daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya 
manusia, peramalan sumber daya manusia dan pelaksanaan program 
sumber daya manusia. Aktivitas model ini dapat diperhatikan pada 
bagan berikut ini; 

 
                                                             58 Anwar Prabu Mangkunegara,  Sumber Daya Manusia. (Bandung, Refika Aditama, 
2009) cet. IV, hal. 11-18. 
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Gambar. 2.2. 
Model Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia 59 

 

  

 
 
 
 

2) Model Sosio-Ekonomi Battelle.  
Model berikut digunakan  untuk mempelajari karakteristik 

kekuatan kerja. Model ini bernaanfaat untuk ukuran pasar kerja, area 
geografis, dan sosio-ekonomi yang besar. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
59 Sumber Andre E. Sikula, 1981: 174 dalam Ibid, hal. 12 
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Gambar 2.3. 
Model Sosio-Ekonomi Battle.96 
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3) Model Perencanaan Sumber Daya Manusia dari Vetter 
Model  ini digunakan untuk kebutuhan peramalan dan perencanaan 

kebutuhan sumber daya manusia. Aktivitas model ini dapat dilihat pada 
bagan berikut; 
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Gambar. 2.4. 
Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Dari Vetter  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Model Perencanaan SDM dari R.W. Mondy & Robert M. Noe. 
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organisasi. Perencanaan SDM model ini mencakup antara lain; 
memperhitungkan persyaratan SDM, membandingkan tuntutan persyaratan 
dengan ketersediaan SDM  (Permintaan SDM, kelebihan SDM dan 
kekurangan SDM) , dan perhitungan ketersediaan SDM dalam perusahaan. 
Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut ini. 

Ganbar. 2.5. 
Model Perencanaan SDM R.Wayne Mondy & Robert M, Noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Model perencanaan SDM dari Wayne Cascio 
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bisnis dengan pasar tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan 
pada bagan berikut: 

Gambar. 2.6. 
Model Perencanaan SDM dari Wayne Cascio.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan sumber daya manusia membantu mengatakan ketidak 
pastian di masa yang akan datang. Dengan melakukan perencanaan, maka 
manajer akan didorong untuk menetapkan tujuan-tujuan ataupun target 

                                                             
60 S. Wayne F. Cascio ( 1990: 164) dalam Ibid., hal. 16. 
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sebagai tanggung jawab atas pekerjaannya. Dengan demikian, para 
manajer akan memfokuskan sumber daya/modal pada produk atau 
pelayanan yang sesuai dengan tujuan/target. Manajer yang melakukan 
perencanaan sumber daya manusia akan memiliki kinerja yang lebih baik 
dan tingkat kepuasan kerja lebih tinggi daripada manajer yang tidak 
melakukannya. Ada beberapa jenis perencanaan, strategis, 
operasional/taktikal, dan perencanaan sumber daya manusia. perencanaan 
strategis merupakan proses penetapan tujuan organisasi dalam jangka 
panjang dan menetukan program-program kerja untuk mencapai tujuan 
tersebut. Perencanaan strategis mencakup komponen-komponen di bawah 
ini. 

Gambar. 2.7. 
Perencanaan Strategis 61 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan operasional maupun teknikal digunakan dalam 
pertumbuhan yang berjalan normal, maupun pada masalah-masalah 

                                                             
61Ibid., hal.18 
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tertentu yang mengganggu kelangsungan pertumbuhan normal. Perbedaan 
antara perencanaan strategis dan operasional adalah jangka waktu dan 
tingkat perubahan yang ditimbulkan dan dampaknya pada perencanaan 
sumber daya manusia, sedangkan perencanaan strategis sumber daya 
manusia harus paralel dengan perencanaan bisnis secara keseluruhan. 

d. Faktor-faktor Mempengaruhi Orientasi Pengembangan SDM  

Di antara berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 
pengembangan sumber daya manusia (SDM) antara lain adalah; (1) 
Faktor hukum dan politik, yakni sifat dan stabilitas sistem politik yang 
berbeda antara satu wilayah/negara dengan wilayah/negara lain, akan 
mempengaruhi arah politik kebijakan dalam pendidikan, dampak lebih 
lanjut kebijakan sekolah dan akan mempengaruhi pola manajemen 
lembaga (sekolah/madrasah). Di Indonesia kondisi politik dewasa ini jika 
dinilai tidak stabil, maka jelas akan mempengaruhi pola pengembangan 
SDM di berbagai organisasi/lembaga, termasuk di dunia pendidikan. (2) 
Faktor ekonomi, yakni ekonomi sangat berhubungan dengan 
permasalahan politik, hukum dan budaya. Sistem perekonomian sebuah 
negara akan mempengaruhi budaya konsumsi, sistem sosial dan lain 
sebagainya, termasuk jika kita kaitkan dalamdunia pendidikan, bisa 
mempengaruhi inovasi dunia pendidikan yang hal ini membutuhkan 
biaya. (3) Faktor budaya, yakni pengaruh kebudayaan menimbulkan 
persoalan penting dalam manajemen SDM. Kebudayaan terdiri atas 
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kekuatan sosial yang mempengaruhi nilai-nilai keyakinan dan tindakan-
tindakan seseorang maupun kelompok. 

 Dimensi kebudayaan juga mempengaruhi pola komunikasi, strata 
sosial dan orientasi masa depan.62 

Gambar.2.8 
Posisi MSDM dalam Organisasi  

 

  

 
 
 
 

 

e. Prinsip dan Pendekatan dalam Sumber Daya Manusia 
Mengelola SDM bukan merupakan hal yang mudah, karena 

manusia merupakan unsur yang unik dan memiliki kerakteristik yang 
berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam pengembangan 
sumber daya manusia di sebuah organisasi atau lembaga, termasuk 

                                                             62 Robert L. Ivlartin-John H. Jackson, Human Resource Management (Manajemen 
Sumber Daya Manusia), edisi 10 (Jakarta: Salemba Emapat, 2006), hal.7-13. 
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lembaga dan pendidikan Islam (madrasah), ada beberapa pendekatan yang 
digunakan dalam MSDM, yaitu:63 
1. Pendekatan SDM,  menekankan pengelolaan dan pendayagunaan yang 

memperhatikan hak azasi manusia. 
2. Pendekatan Manajerial, menekankan pada tanggung jawab untuk 

menyediakan dan melayani kebutuhan SDM departemen lain; 
3. Pendekatan Sistem, menekankan pada tanggung jawab sebagai sub 

sistem dalam organisasi; 
4. Pendekatan Proaktif, menekankan pada kontribusi terhadap karyawan, 

manajer dan organisasi dalam memberikan pemecahan masalah. 
Dalam mengelola SDM diperlukan pula adanya beberapa prinsip 

yang perlu diperhatikan, yang antara lain; 
1. Organisasi pada pelayanaan, dengan berupaya memenuhi kebutuhan 

dan keinginan SDM dimana kecenderungannya SDM yang puas 
akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para 
konsumennya; 

2. Membangun kesempatan terhadap SDM untuk berperan aktif dalam 
perusahaan, dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan 
memotivasi SDM agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik; 

3. Mampu menumbuhkan jiwa interpreneur SDM perusahaan, yang 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 

                                                             
63Ibid., hal. 14-15. 
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a) Menginginkan adanya akses keseluruh sumber daya perusahaan;  
b) Berorientasi pencapaiaan tujuan perusahaan; 
c) Motivasi kerja yang tinggi 
d) Responsif terhadap penghargaan dari perusahaan; 
e) Berpandangan juah ke depan; 
f) Berkerja secara terencana, terstruktur, dan sitematis; 
g) Bersedia berkerja keras’; 
h) Mampu menyelesaikan pekerjaan; 
i) Percaya diri yang tinggi; 
j) Berani mengambil resiko; 

Pengembangan manajemen sumber daya manusia secara 
fungsional memiliki beberapa fungsi, dimana fungsi-fungsi tersebut terkait 
satu sama dengan lainnya, dan aktivitas yang dijalankan oleh MSDM 
sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, dengan tujuan peningkatan 
produktivitas, kualitas kehidupan kerja dan pelayanaan. Diantara fungsi-
fungsi tersebut antara lain adalah: 
a) Fungsi perencanaan (planning) merupakan fungsi MSDM yang dinilai 

esensial, karena menyangkut rencana pengelolaan SDM organisasi 
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dimana hal 
tersebut berkaitan erat dengan operasionalisasi organisasi dan 
kelancaran kerja yang ada di dalamnya. 

b) Fungsi pengadaan (procurement) berkaitan erat dengan peningkatan 
ketrampilan dan kemampuan yang diupayakan melalui jalur pelatihan 
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maupun pendidikan terhadap SDM yang ada. Juga berbagai bentuk 
pengembangan diri untuk para karyawan yang berprestasi. 

c) Fungsi pemeliharaan (maintenance) berkaitan dengan upaya 
mempertahankan kemauan dan kemampuan kerja karyawan melalui 
penerapan beberapa program yang dapat meningkatkan loyalitas dan 
kebanggaan kerja. 

d) Fungsi penggunaan (use) menekankan pada pelaksanaan berbagai 
tugas dan pekerjaan oleh karyawan serta jenjang peningkatan posisi 
karyawan. Selain itu berkaitan pula dengan kompensasi untuk 
karyawan yang telah berhenti bekerja, baik yang sementara atau 
permanen maupun akibat pemutusan hubungan kerja sepihak. 
Hubungan komunikasi antar karyawan juga sangat perlu untuk 
diperhatikan mengingat hal itu akan mempengaruhi kualitas hubungan 
kerja yang nantinya akan mempengaruhi motivasi kerja. Pembuatan 
sistem kinerja yang harmonis mutlak untuk diwujudkan. Hal-hal perlu 
diperhatikan pada fungsi dan aktivitas MSDM yang terintegrasi secara 
singkat dapat dilihat pada gambar berikut ini; 
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Gambar. 2.9. 
Fungsi dan Aktivitas MSDM yang Terintegrasi 
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Gambar diatas memberikan ilustrasi aktivitas MSDM bisa 
dilakukan dengan memperhatikan pada tujuan, visi, misi sekolah, serta 
perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan. 
Kemudian evaluasi dan selanjutnya merencanakan kembali dari hasil 
evaluasi. Di samping itu juga, di dalam pengimplementasian manajemen 
SDM akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan pengorganisasian, 
yang  antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: 
a. Organisasi/ lembaga akan memiliki sistem informasi SDM yang 
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b. Organisasi atau lembaga akan memiliki hasil analisis 
pekerjaan/jabatan, berupa deskripsi dan atau spesifikasi 
pekerjaan/jabatan yang terkini (upto-date). 

c. Organisasi/lembaga memiliki kemampuan dalam menyusun dan 
menetapkan perencanaan SDM yang mendukung kegiatan bisnis. 

d. Organisasi/lembaga akan mempu meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.64 
 

Sasaran dalam pengimplementasian pengembangan MSDM adalah 
pemberian pelayanaan terhadap “stakeholders” sebagai manusia yang 
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seberapa baik SDM dikelola oleh 
suatu organisasi melalui penerapan MSDM. Stakeholders dapat mencakup 
sebagaimana dijelaskan dalam ganbar berikut ini. 

Gambar. 2.10. 
Stake Holder dan MSDM  

  

 

 

           
           
           
           
           
           
         
                                                             

64Ibid.,hal. 7 
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Gambar di atas menunjukan bahwa pengembangan MSDM 
ternyata melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam organisasi itu sendiri 
maupun dari pihak luar, yang semuanya memiliki pengaruh dalam 
mengimplementasikan pengembangan sumber daya manusia. Pihak dari 
dalam seperti karyawan dan atau pengelola, sedangkan pihak dari luar 
seperti pemerintah, investor, pelanggan, perusahaan/organisasi lain, dan 
masyarakat luas. 

f. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam. 

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), baik pada aspek kualitas 
maupun kuantitas memang sangat menentukan kinerja, produktifitas dan 
keberhasilan suatu intitusi. Madrasah sebagai lembaga pendidikan 
seharusnya berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam, kualifikasi 
dan kualitas SDM jelas lebih dituntut adanya keterpaduan antara 
“knowledge, skill dan ability” dengan komitmen moral dan integritas 
pribadi. Dalam praktek manajemen Islami, paling tidak penekanan pada 
aspek moralitas, yang dewasa ini diyakini sebagai “key success factor”65 
dalam pengelolaan lembaga  pendidikan, yaitu “shiddiq (benar dan jujur), 
amanah (terpercaya, kredibel), tabligh (komunikatif) dan fathanah (cerdas)”, 
sama pentingnya dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan. 
Sumber daya manusia yang berkerja di lembaga-lembaga pendidikan Islam 
(madrasah) dewasa ini dianggap untuk sebagian besarnya hanya SDM 
“dadakan” dan “karbitan” memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang 

                                                             65 Hermawan Kertajaya dan Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan Media 
Utama, 2006), hal.120 
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memperoleh ilmu kesyariahannya dalam waktu yang sangat terbatas. Tidak 
mengherankan, atas dasar pertimbangan profesionalitas dan keunggulan 
individu, disamping disebabkan  keterbatasan jumlah dan kualifikasi yang 
diperlukan, kasus pembajakan SDM sering terjadi dilingkungan lembaga 
pendidikan. Kondisi semacam ini secara tidak langsung jelas menjadi salah 
satu penghambat perkembangan lembaga pendidikan khususnya madrasah 
di Indonesia. 

 Dalam perspektif Islam, kesadaran bahwa manusia merupakan 
makhluk66 yang diciptakan sebagai “hamba” yang semata-semata 
mengabdikan diri kepada Allah SWT.67 Dan dalam waktu yang sama juga 
sebagai “khalifah”68 yang  mendapat amanah untuk mengelola bumi, meraih 
keselamatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat (al-mashâlih fi al-darayn) 
adalah keyakinan yang melandasi semua perilaku dan aktivitas manusia. 
Melalui derifasi kedudukanya sebagai  “pengabdi Allah“ (‘abd Allah), 
manusia menampilkan jati dirinya sebagai mahluk yang senantiasa 
menjunjung tinggi moralitas (al-akhlaq al-karîmah), sumber keunggulan 
dan kemulian diri. Sementara dengan kesadaran sebagai “khalîfah Allah” 
manusia membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta 
ketrampilanya memanfaatkan anugrah Allah. Kepada manusia sebagai 
khalifah,  yang dipresentasikan Nabi Adam as. sejak semula memang 
diajarkan ilmu pengetahuan, lalu dengan ilmu itu, manusia memperoleh 

                                                             
66 Departemen agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya.(Surabaya : Mahkota, Edisi Revisi, 

2013)Q.s al- ‘Alaq/96:1-5 67Ibid. Q.s al- Zariyat/51:52 68Ibid. Q.s al- Baqarah/2:30 
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keunggulan.69 Atas dasar keunggulan itulah, maka bumi dengan segala 
isinya, dimanfaatkan manusia sesuai dengan amanah yang diberikan oleh 
Allah. Sumber daya manusia yang handal berbasis Islam pada hakikatnya 
harus diletakkan di atas pondasi kesadaran emosional (hamba Allah) dan 
rasional (Khalifah Allah). Tidak ada pertentangan antara kesadaran 
emosional dengan kesadaran rasional dalam mendidik. Sebagai hamba Allah 
manusia  menjadi mahluk yang taat yang senantiasa melaksanakan perintah 
Allah dalam menjauhi larangannya, dan sebagai khalifah Allah, manusia 
menjadi makhluk yang sukses dan berhasil. 

 Perpaduan antara keunggulan rasionalitas dan keseimbangan 
emosional pada gilirannya akan melahirkan spirit (jiwa) yang 
menghidupkan aktivitas, yang mendapat pertolongan Allah. SDM syariah 
yang beraktifitas baik sebagai pemimpin madrasah, pemerhati pendidikan, 
stake holder yang ada dan orang tua wali harus terpadu dalam kesadaran 
ketuhanan (al- Robbaniy) dan kesadaran rasional (al-‘ilmi). Orang-orang 
yang berilmu, yang mampu membaca, memahami dan memanfaatkan 
dengan tepat realitas kehidupan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidupnya 
dan dengan hatinya merasa “ takut” kepada Allah, itulah yang disebut dalam 
Al-Qur;an sebagai “ulama”.70 SDM handal yang akan dapat menumbuh 
kembangkan ekonomi syariah sejatinya adalah orang-orang yang di dalam 
dirinya terpadu kualifikasi dan kualitas ulama, hal itu sama seperti yang 
digambarkan Al-Qur’an.  

                                                             69Ibid.  Q.s al Baqarah/2:31-34 70 Ibid. Q.s. Fathir/35:28 



95 
 

Dalam menyiapakan SDM yang handal, penguasaan aspek keilmuan 
yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga keuangan dan perbankan 
mutlak diperlukan. Ada standar yang digunakan untuk dijadikan sebagai 
acuan. Standar itu sudah barang tentu berhubungan dengan tugas dan 
wewenang yang akan dipertanggungjawabkan. Tinggi rendahnya 
pengetahuan, kesanggupan dan ketrampilan ditentukan oleh seberapa besar 
tanggungjawab yang akan diberikan. Segala sesuatu yang berhubungan 
dengan manajemen SDM suatu lembaga pendidikan pada umumnya berlaku 
secara universal.  

Manajemen SDM dalam Islam dapat dijelaskan dengan melihat firman 
Allah SWT. 

َن  ُ ُ ۡ َ  ِ ّ  ٗ ِ َ  ِ ِۦٓ إ ِ ُ ُ  ِ ُروهُ  َ َ  ۡ َ َ  َ َ  ٗ َ َ َد ِ ِ  َ ۡ َ َن  ُ َر ۡ َ َل  َ   
َن  ُ ِ ۡ ُ  ِ ّ  ٗ ِ َ  ِ ُ إ َ  ۡ ُ ۡ َ  َ  َ ۡ ُ ۡ َ ادٞ  َ ِ  ٞ ۡ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ۡ َ  ۢ ِ  ِ ۡ َ  ُ  

Yusuf berkata : “Supaya kamu bertanan tujuh tahun (lamanya) 
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di 
bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan 
datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu 
simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 
gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang 
padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka 
memeras anggur.”71 

 
Ayat ini  menunjukan bahwa Nabi Yusuf as merencanakan program 

untuk beberapa tahun kedepan. Bahwa perencanaan tidak menafikan 
keimanan tapi merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang 

                                                             
71 Ibid. Qs. Yusuf (12): 47-49 
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berupaittikhadz al-asbâb. Perencanaan adalah tindakan yang tegas secara 
syar’i. 

Perencanaan SDM akan memberikan gambaran yang utuh dan 
menyeluruh bagi masa depan sehingga sehingga mendorong seseorang 
untuk berkerja secara maksimal dan optimal dalam merealisasikan tujuan 
yang ditetapkan. Firman Allah yang menyeluruh kaum muslimin untuk 
mempersiapkan diri menjadi dalil yang kuat bagi pentingnya perencanaan 
masa depan. 

Perencanaan masa depan adalah bagian perintah Al-Qur’an yang 
mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakannya. Sesuai dengan 
kapasitas, profesi dan spesialisasinya, danpenting diperhatikan oleh setiap 
orang yang melakukan perencanaan untuk mengingat Allah SWT. 
Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Kahfi (18):24 

 
ٗ إِ  َ ا َر َ ٰ َ  ۡ ِ ََب  ۡ َ ِ  ِ ّ ِ َر َ ِ ۡ َ َ أَن  َ  ۡ ُ َ َو ِ َ َ إِذَا  ُ ر ۚ َوٱذۡ ُ َٓء ٱ َ َ  ا ٓ أَن 

“Kecuali (dengan menyebut) : “Insya Allah “ dan ingatlah kepada 
Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: “Mudah-mudahan Tuhanku akan 
memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaranya dari pada ini”. 

 
Ungkapan “insyaAllah” menjadi penting, sebab ketika ia mampu 

merealisasikan programnya,maka ia akan menyadari bahwa hal itu berkat 
karunia Allah. Tapi apabila mengalami kegagalan ia menyadari bahwa pasti 
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ada hikmah dibalik kegagalan itu yang sangat mungkin menyimpan 
kebaikan bagi dirinya, maka ia pun tidak pernah putus asa. 

Kandungan makna perencanaan juga nampak pada ayat Al-qur’an 
surat al-Hasyr:18 

 َ ِ ٱ َ َ َ َ ِ  ۢ ُ ِ َ  َ ۚ إِن ٱ َ اْٱ ُ ٖ َوٱ َ ِ  ۡ َ َ   ٞ ۡ َ  ۡ ُ َ ۡ َ َو اْٱ ُ ْ ٱ ا ُ َ َءا
َن  ُ َ ۡ َ  

“hai orang-orang yang beriman!. Bertaqwalah pada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok(akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”72 

Yang dimaksud dengan hari esok dalam ayat tersebut, dapat berarti 
akhirat dapat juga berarti hari-hari yang mendatang saat masih di dunia. 
Bagaimanapun bila mempersiapkan segala sesuatu untuk (waktu) yang akan 
datang, dapat disebut perencanaan. 

Terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, yang mana 
pemimpin sebaiknya mempertimbangkan potensi sumber daya manusia 
yang dimilliki untuk diberi tugas dan pekerjaan, maka perlu direnungkan 
firman Allah SWT “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya”.73 Pemimpin harus memahami bagaimana 
berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda: pikiran, emosional, 

                                                             72 Ibid. al-Hasyr:18 73  Ibid. Qs. al-Baqarah(2):286 
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kecenderungan, dan sebagainya. Karena tidak semua orang yang berada 
dalam satu organisasi siap menerima dan memikul tugas atau menjalankan 
kebijakan yang berlaku. Tidak mungkin dalam sebuah organisasi ditetapkan 
suatau kebijakan yang mustahil dapat dilaksanakan oleh para anggotanya. 
Kepemimpin harusnya bijaksana dalam memberikan tugas dan kebijakannya 
yang sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi anggotanya. 

 

C. MUTU LULUSAN 
1. Pengertian mutu  

Dalam pengertian umum, mutu mengandung makna derajat keunggulan 
suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun barang maupun jasa.74 

Definisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung orang 
yang memakainya. Mutu atau kualitas berasar dari bahasa latin, qualis yang 
artinya What kind of. Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan yang 
diisyaratkan. Mutu menurut West Burnham ialah ukuran relatif suatu produk atau 
jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk 
dan mutu penyesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi 
persyaratan atau spesikasi mutu yang ditetapkan. Mutu menurut Peter & Ausin 
ialah nafsu dan kebanggaan. Perusahaan raksasa IBM mendefinisikan mutu adalah 
memuaskan pelanggan sepuas-puasnya. Sedangkan Sallis berpendapat bahwa 
mutu sulit di definisikan, dan suatu konsep yang mudah lepas serta sulit di 
                                                             74 Sudarman Denin, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT BumiAksara 2006), 
hal.53 
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pegang. Pfeffer & Coote menyatakan bahwa mutu adalah kosep licin kerena 
memiliki berbagai arti yang berbeda-beda. Mutu menurut Sallis adalah konsep 
yang absolut dan relatif.75 

Mutu juga merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang 
atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang di 
harapkan oleh pelanggan.76 Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya 
tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi, 
biasanya mahal, sangat mewah, dan jarang dimiliki orang. Misalnya, mobil 
mewah, rumah mewah, perhiasan mewah, dan interior president room di hotel 
bintang lima. Mutu dengan konsep absolut berarti harus High Quality atau Top 
Quality . Mutu sendiri dapat di definisikan sebagai tingkat keunggulan. 

Mutu yang relatif menurut Sallis bukanlah sebuah akhir, namun sebagai 
sebuah alat dimana produk atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar 
yang telah ditetapkan. Mutu sebagai konsep relatif memiliki dua aspek  yaitu 
prosedural dan transformasional.77 Aspek prosedural ialah mutu jasa atau produk 
yang dihasikan sudah sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Jika produk itu bersifat massal maka semuanya akan seragam mutu 
dan perubahan organisasi. Aspek ini meliputi78 1. Pelayanan pria kepada 
pelanggan, tanggung jawab sosial yang tinggi, kepuasan pelanggan dan 
perawatan, 2. Dinomorsatukan, didengar dan dipuaskan, 3. Dilingkungan 

                                                             
75Ibid., h.51 76 Tim dosen UPI, Manjajemen Pendidikan, (Bandung : Alfabet,2009), h.295 77Sudarman Denim, Loc.cit. 78Ibid 



100 
 

pendidikan, budaya tranformasional adalah fungsi dari motifasi yang dimiliki 
pendidik dan pemimpin dengan peserta didik sebagai pusat perhatiannya. 

Pada dasarnya pengertian mutu memiliki variasi bagaimana didefisinikan 
oleh masing-masing orang atau pihak. Dalam hal ini produsen sebagai penyedia 
barang atau jasa, dan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa akan memiliki 
definisi yang berbeda mengenai mutu barang atau jasa. Perbedaan ini mengacu 
pada orientasi masing-masing pihak mengenai barang atau jasa yang menjadi 
objeknya. Satu kata menjadi benang merah dalam konsep mutu baik menurut 
konsemen mupun produsen adalah kepuasan. Berdasarkan pendapat-pendapat di 
atas, maka yang disebut mutu ialah produk dan atau jasa yang sesuai dengan 
standar mutu yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Barang atau jasa 
yang dikatakan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi 
pelanggan maupun produsennya. 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, 
proses, iuran dan dampaknya.  

Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama kondisi baik atau 
tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, 
staf, tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan 
material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan 
lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa 
perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan stuktur 
organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti 
visi, motifasi, ketukan, dan cita-cita.79 

 
Adapun mutu proses mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya 

sekolah mentranformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai 
                                                             

79 Sudarwan Denin,Op.Cit,hal.53 
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derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik.80 Dalam mutu proses ini terlibat 
berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana sekolah, 
dukungan aministrasi, manajemen, sumber daya lainya serta penciptaan suasana 
yang kondusif.81 

Begitu pula mutu iuran adalah mutu hasil dengan melahirkan keunggulan 
akademik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau 
menyelesaikan program pembelajaran tertentu.82 

Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi 
kreteria, standar atau rujukan tetentu.  Dalam dunia pendidikan, standar ini 
menurut Depdiknas dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran 
skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif dan pengamatan yang bersifat 
kualitatif, khususnya untuk bidang–bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu 
pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. 

Kesepakatan tentang konsepmutu seperti yang diungkapkan  Syaiful 
Syagala dikembalikan pada rumusan atau rujukan yang ada seperti proses belajar 
mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.83 

 
Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena : 1. Meningkatan 

pertanggung jawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau 
pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, 2. Menjamin 
                                                             

80Ibid. 81 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009),hal.555 82 Sudarwan Denim,Loc.cit. 83 Syaiful Sagala,Manajemen Stategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: 
Alfabeta,2009),hal.169 
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mutu lulusannya, 3. Bekerjalebih profesional, 4. Meningkatkan persaingan yang 
sehat. 

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang 
dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh 
melalui dua strategi: 

pertama, peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk 
memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh. Kedua, mencapai 
mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu 
pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esiensial yang 
dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata dan bermakna. Dalam 
kaitan dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi aktual mutu 
pendidikan tersebut.84 

 
Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga 

pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan yang 
harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan 
zaman. Bertitik bertolak pada kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang 
mutu lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus 
terus menerus meningkatkan mutu lulusannyadengan menyesuaikan  
perkembangan tuntutan masyarakat menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi 
tolak ukur norma ideal. 

Deskripsi konsep manusia seutuhnya menghendaki agar pendidikan yang 
diberikan meliputi berbagai kemampuan yang relevan dengankebutuhan 
perkembangan manusia seutuhnya, yang dilandasi oleh dorongan untuk bertahan 
hidup bersama orang lain, maupun dorongan untuk berkembang. Hal ini berarti 
bahwa kompetensi yang dimilikioleh setiap individu dalam konteks kehidupan 
                                                             

84Ibid., hal.170 
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harus selalu dapat diadaptasikan pada perubahan cepat yang terus menerus. 
Stategi peningktan mutu pendidikan yang menuju pada pengembangan 
keterampilan yang relevan, nyata dan bermakna itulah yang diperlukan dalam 
kehidupan masyarakat. Keterampilan hidup bukan saja kompetensi dalam 
mengelola dirinya, untuk tumbuh kembang, seperti membaca, menulis, dan 
berhitung, namun juga kompetensi menguasai berbagai pengetahuan, 
keterampilan dalam berbagai situasi spesifik di rumah, ditempat kerja, di 
masyarakat, dan bagaimana ia mengadakan relasi dengan orang lain.  

Memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi diperlukan 
desentralisasi terhadap fungsi-fungsi manajemen sekolah guna mengoptimalkan 
kebijakan pada tingkat manajemen di sekolah. Desentralisasi fugsi-fungsi 
administrasi dan manajemen ini memberikan kewenangan kepada sekolah 
bersama seluruh personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun 
perencanaan sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin 
penyelenggaraan program sekolah, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai 
dengankeperluan.85 Keterkaitan ini menunjukkan bahwa peranan antara para 
profesional, orang tua, dan masyarakat saling melengkapi memenuhi tuntutan 
kualitas sekolah. 

2. Karakteristik Mutu 

Mutu memiliki 13 karakteristik mutu sebagai berikut:86 

a. Kinerja (performa): 
                                                             85Ibid.,hal.170 86 Husaini Usman,Op.Cit,h.514 
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Berkaitan dengan aspek fungsional sekolah misalnya: kinerja guru dalam 
mengajar baik, memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin 
mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap. Pelayanan 
administrasi dan edukatif sekolah baik ditandai hasil belajar tinggi, 
lulusannya banyak, putus sekolah sedikit, dan yang lulus tepat waktu 
banyak. Akibat kinerja yang baik maka sekolahan tersebut menjadi 
sekolah favorit. 

b. Waktu wajar (timelinness) 
Selesai dengan waktu yang wajar, misalnya : memulai dan mengakhiri 
pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat, batas waktu pemberian 
pekerjaan rumah wajar, waktu untuk guru naik pangkat wajar. 

c. Handal (reliability) 
Usia pelayanan prima bertahan lama, misalnya : pelayanan prima yang 
diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap 
bertahan dari tahun ketahun. Sebagai favorit bertahan dari tahun ke tahun. 
Sekolah menjadi juara tertentu bertahan dari tahun ketahun. Kerja keras 
guru bertahan dari tahun ketahun. 

d. Daya Tahan (durability) 
Tahan banting, misalnya : meskipun kritis moneter, sekolah masih tetap, 
bertahan, tidak tutup. Siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat. 

e. Indah (aestetics) 



105 
 

Misalnya : eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Taman ditanami 
bunga dan terpelihara dengan baik. Guru-guru membuat media pendidikan 
yang menarik. Warga sekolah berpenampilan rapi.  

f. Hubungan manusiawi (personal interface) 
Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesoionalisme, misalnya: warga 
sekolah saling menghormati, baik warga intern maupun ekstern sekolah, 
demokratis, dan menghargai profesionalisme. 

g. Mudah penggunaannya (easy of use) 
Sarana dan prasarana yang dipakai, misalnya: aturan-aturan sekolah 
mudah di terapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan 
dikembalikan tepat waktu, penjelasan guru dikelas mudah dimengerti 
siswa. 

h. Bentuk khusus (feature) 
Keunggulan tertentu, misalnya: sekolah ada yang unggul dengan semua 
hampir lulusanya diterima di universitas bermutu. 

i. Standar tertentu (conformance to specification) 
Memenuhi standar tertentu, misalnya : sekolah memenuhi standar minimal 
pelayanan(SPM), sekolah memenuhi standar minimal ujian nasional atau 
sekolah sudah memenuhi ISO 900:200 atau sekolah sudah memenuhi 
TOEFL dengan skor maksimal. 

j. Konsistensi (consistency) 
Keajegan,konstan,atau stabil,misalnya : mutu sekolah dari dahulu sampai 
sekarang tidak menurun seperti harus mengatrol siswa-siswinya. Warga 
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sekolah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apabila berkata tidak 
berbohong, apabila berjanji ditepati, dan apabila dipercaya tidak 
menghianati. 

k. Seragam (uniform) 
Tanpa variasi, tidak tercampur, misalnya: sekolah menyeragamkan 
pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melakukan aturan, tidak 
pandang bulu atau pilih kasih. 

l. Mampu melayani (serviceability) 
Mampu memberikanpelayanan prima, misalnya: sekolah menyediakan 
kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-
baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan yang optimal. 

m. Ketepatan (accuracy) 
Ketepatan pelayanan misalnya : sekolah mampu memberikan pelayanan 
sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah, guru-guru. 
 

3. Konsep Mutu Madrasah  

 Nilai ujian akhir sekolah bagi setiap peserta didik yang 
menempatkan sekolahnya pada suatu jenjang dan jenis tertentu, bukanlah 
satu-satunya indikator unntuk menentukan kualitas sekolah tersebut. Sebab 
sekolah yang berhasil juga ditentukan oleh faktor-falktor yang lainya. 
Seperti bagaimana proses kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan, 
bagaimana kopetensi guru dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut 
ditingkatkan, kurikulum yang diterapkan, bagaimana fasilitas dan 
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perlengkapan pembelajaran disediakan sekolah apakah mencukupi dan 
layak pakai. Konsep mutu pendidikan yang menjamin atas kualitas 
pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Proses mengajar  
Guru merupakan salah satu faktor yang strategis pada satu sekolah, 
dituntut mempunyai kreativitas dan keuletan dalam mengelola proses 
pembelajaran, dalam rangka menjadikan peserta didik yang aktif, 
kreatif. Bukan sekedar transfer pengetahuan atau mengingat dan 
menguasai pengetahuan tentang apa yang diajarkanm, melainkan lebih 
menekankan kepada internalisasi mengembangkan aspek-aspek 
kognitif, afektif, psikomotor dan kemandirian. Dalam peningkatan 
mutu proses pembelajaran ini mengandung makna bahwa kemampuan 
sumber daya sekolah mentransformasi multi jenis masukan dan situasi 
untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik.87 

b. Kurikulum 
Pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan 
oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat.88 Karena itu 
tinggal bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum 
tersebut dalam kegiatan pembelajaran, melalui pengembangan 
kurikulum yang berlaku. Semenara itu, standar kurikulum tersebut 
telah dimasukkan dalam undang-undang SISDIKNAS. 
 

                                                             87 Sudarwan Denim,Op.Cit,hal. 53 88 Juhri,Op.Cit,hal.69 
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c. Fasilitas sarana prasarana pembelajaran  
Sarana dan prasarana pembelajaran adalah alat dan perlengkapan yang 
secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan.89 
Sarana dan prasarana yang baik serta peggunaanya yang optimal akan 
meningkatkan mutu pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan 
dan hal-hal yang mengatur  semua ini termaktub dalam undang-undang 
SIKDISNAS. 

d. Tenaga kependidikan 
Tenaga kependidikan sebagai pelayan teknis kependidikan yang 
mampu merespon isu–isu penting sehingga sekolah itu mampu 
bersaing dalam hal mutu. Ini merupakan sebuah kedewasaan dalam 
bekerja menjadi ciri dari manajemen yang bermutu.90 
Untuk  memenuhi harapan mutu tersebut perlu adanya tekhnik 
pengawasan untuk peningkatan mutu, pengawasan mutu tersebut 
antara lain: 
a. Qality control (QC) dan quality assurance (QA) 

      QC merupakan teknik dan kegiatan operasional yang 
digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. QC merujuk pada 
deteksi dan eliminasi komponen–komponen atau hasil akhir suatu 
produk yang tidak cocok dengan standard. QC  diketahui setelah 
proses berakhir. 

                                                             89Ibid 90Ibid 
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Sebaliknya, QA ialah peninjauan mutu sebelum proses,sedang 
diproses, dan setelah diprosesjadi. QA ialah seluruh kegiatan 
terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam sistem 
manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa sesuatu produk akan  
memenuhi persyaratan mutu. QA berkenaan dengan desain mutu 
menuju proses dan menjamin mutu produk sesuai dengan standard 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka, QA secara konsisten 
menghasilkan produksi sesuai standar  khusus atau mengerjakan  
suatu pekerjaan dengan benar sejak awal, sampai selesai (getting 
things right first time , every time). 
Untuk itu mekanisme penjaminan mutu QA melalui tahapan 
berikut: (1) komitmen, (2) tuntunan internal, (3) Tanggung jawab 
melekat, (4) kepatuhan, (5) evaluasi diri, (6) Audit interrnal, (7) 
peningkatan mutu terus menerus. 

b. Total quality control  
    TQC seperti yang dinyatakan Anonim, bahwa pada hakikatnya 
adalah sistem untuk mengikut sertakan karyawan atau  yang 
dipimpin secara gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah 
untuk mufakat dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas 
hasil pekerjaan sehingga memberikan kepuasan kepada pemakai 
dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja.91 

                                                             
91 Husaini Usman,op.cit,hal.555 
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TQC berarti sistem. Sistem artinya apabila salah satu sub sistem 
lemah maka keseluruhan sistem akan  menjadi lemah dan memiliki 
tujuan antara lain: 
1) Meningkatkan usaha pencapaian target dan kebijaksanaan 

kerja secara efektif, efesien, dan produktif . 
2) Menambah dan meningkatkan hubungan kemanusiaan, disiplin 

dan moral kerja karyawan. 
3) meningkatkan keterampilan dan kreativitas secara 

berkesinambungan. 
4) menghilangkan citra buruk masyarakat tentang birokrasi di 

instansi pemerintahan. 
5) memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan korp. 
  Tumbuh dan berkembangnya TQC pada suatu organisasi 
membutuhkan mentalitas dasar dalam lingkungan organisasi 
merupakan langkah awal sebelum melaksanakan langkah-langkah 
kerja sehingga mampu mempercepat terciptanya iklim  yang sehat. 
Secara umum ruang lingkup mentalitas dasar sebagai berikut:  
(1)kerjasama dan partisipasi terpadu, (2) kesadaran akan 
pentingnya mutu, (3) kendali mutuyaitu PDCA (Plan, do, check, 
and action). (4) kendali mutu selama proses sampai dengan 
hasilnya, (5) jangan menyalahkan siapapun, (6) konsep penting –
sedikit (mengutamakan prioritas), (7) pemakai (pelanggan) 
bagaikan raja, (8) berbicara dengan data, (9) adakan tindakan 
pencegahan dan perbaikan, (10) kendali mutu dimulai dengan saran 
kuantitatif, (11) konsep pemasaran, (12) prosuder dan standarisasi 
tertulis, (13) hubungan atasan bawahan harmonis dan sinergi.92 
 

                                                             
92Ibid. 
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Seperti halnya  dengan sistem manajemen yang lain dalam rangka 
mencapai  tujuan yang telah  ditetapkan, TQC harus melakukan 
beberapa kegiatan untuk melaksanakan kegiatan. Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut pihak pelaksana kegiatan ini dibagi 
dalam tiga kelompok sebagai berikut : 
1) Top manajemen  

Sebagai pemimpin tertinggi  perusahaan/organisasi, top 
manajemen mempunyai tanggungjawab  untuk merumuskan 
kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 

2) Middle Management 
Middle management bertanggungjawab untuk melaksanakan 
kegiatan yang telah diambil oleh manajemen dalam bentuk 
kegiatan –kegiatan. 

3) Karyawan 
Secara umum karyawan bertanggungjawab  untuk 
melaksanakan kegiatan secara operasional. Pelaksanaan  
kegiatan yang  dilakukan oleh karyawan dalam sistem 
manajemen TQC dilaksanakan melalui QC.93 

c. Total Quality Management (TQM) 
Menurut Edward Sallis, sebagaimana dikutip oleh Agus 

Fahmi “Total Management is a philosophy and a methodologhy 
                                                             93 Agus  Fahmi, Manshur Ghani Sanusi, Konsep Pendidikan Modern, (Surabaya :SMA 
Khadijah,2006),h.67 
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wich assist institutions to manage change and set their own 
agendas for dealing with the plethora external pressures,94 

Pendapat di atas menekankan pengertian bahwa manajemen 
mutu terpadu merupakan suatu filsafat dan metodologi yang 
membantu berbagai institusi, terutama industri dalam mengelola 
perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk 
menanggapi tekanan faktor eksternal. 

TMQ (Total Quality Management) juga diartikan sebagai 
manajemen kualitas secara total. Di Indonesia dikenal dngan MMT 
(Manajemen Mutu Terpadu) yang merupakan suatu pendekatan 
yang sistematis, praktis, dan strategis bagi penyelenggaraan 
pendidikan mutu. Pengertian tersebut tidak menekankan satu 
komponen  dalam sistem pendidikan, tetapi menyangkut seluruh 
komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu input, proses, dan 
output serta semua perangkat yang mendukungnya. 
Ada beberapa karakteristik yang tercakup dalam unsur TQM, yaitu: 
1. Fokus kepada pelanggan, baik kepada pelanggan internal 

maupun eksternal. 
2. Obsesi tinggi terhadapkualitas. 
3. Penggunaan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah. 
                                                             

94Ibid. 
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4. Komitmen jangka panjang. 
5. Kerja sama tim work (team work) 
6. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 
7. Perbaikan proses secara berkesinambungan  
8. Adanya pendidikan dan pelatihan yang bersifat Buttom-up 
9. Kebebasan yang terkendali 
10. Adanyakesatuan tujuan 

d. Manajemen berbasis sekolah (MBS) 
MBS adalah model manajemen yang memberikan otonom 

lebih besar kepada sekolah95 dan mendorong pembuatan keputusan 
secara partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah secara 
langsung.96 Suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara 
menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan 
sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran 
secara bermutu. MBS ini bertujuan untuk: 
1. Meningkahtkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 

inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber 
daya yang tersedia. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat 
dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan 
keputusan bersama. 

3. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, 
masyarakat, dan pemerintahan tentang mutu sekolahnya. 

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu 
pendidikan yang akan dicapai.97 
 

                                                             
95 Juhri, Op.Cit,hal.20 96 Husaini Usman,Loc.cit. 97 Juhri,op.cit,hal.22 
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Keseluruhan teknik pengawasan untuk meningkatkan mutu 
tersebut merupakan mata rantai suatu sistem. Teknik pengawasan 
madrasah dapat diilustrasikan dalam bentuk lima pilar teknik 
pengawasan mutu, sebagai berikut: 

 
Gambar 2.11. Tekhnik pengawasan mutu 
 
 

 
 
 

 

4. Mutu Lulusan 
Indikator Sumber Daya Berkualitas adalah tampilnya lulusan yang 

memiliki kekuatan aqidah dan spiritual, keunggulan moral dan penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi.98 

Lulusan sebagai Output sekolah merupakan bagian dari sistem 
dalam manajemen mutu pendidikan. Mutu lulusan tidak dapat dipisahkan 
dari Contex, Input, Proses, Output dan Outcome99. Untuk itu, mutu lulusan 
yang sesuai dengan keinginan pelanggan pendidikan adalah out put yang 

                                                             
98Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Pedoman Manajemen Berbasis 

Madrasah, (Jakarta : Depag 2013), hal. 55 99Ingemar Fagerlind &Lawrence J.Saha,Education and National Develoment: A 
Comperative Perspective (New York : Pergamon Press,1983),32 

QC & QA MBS TQM TQC 

EMPAT PILAR TEKNIK PENGAWASAN MUTU 
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mempunyai kriteria sebagai out comes yaitu dapat melanjutkan ke sekolah 
yang lebih tinggi dan siap untuk bekerja. 

Mutu lulusan dirumuskan dalam bentuk kepentingan yaitu: (1) 
sinergi dengan rumusan tujuan, kepentingan pimpinan sekolah, eksekutif, 
pendukung dan petugas sekolah, dan (2) sinergi dengan kepentingan 
rumusan pelanggan sekolah100. 

Pendidikan dikatakan relevan apabila peserta didik menjadi 
berkompeten dan mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Sehingga kepala 
madrasah harus bisa mengelola program sekolah dengan cara 
mempertemukan keinginan masyarakat dan kebutuhan peserta didik. 
Peserta didik harus mampu menonjolkan potensinya, dan guru dapat 
melakukan pembinaan untuk meningkatkan potensi peserta didiknya. 
Disini, guru mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mengelolah 
pembelajaran. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu 
menghasilkan lulusan yang siap pakai, tingkat kelulusan peserta didik 
tinggi, dan banyak lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. 

Apabila mutu lulusan jelas, maka untuk dapat berhasil 
mewujudkannya perlu dipikirkan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu 
wajar apabila dalam menentukan indikator harus memperhatikan 
komponen penentu keberhasilan yang lainnya. Ada pun yang  harus 
menjadi bahan pertimbangan adalah: 

                                                             100Widodo, Suparno Eko., Manajemen Mutu Pendidikan (untuk Guru dan Kepala 
Sekolah),(Jakarta: Ardadizya Jaya, 2013), hal. 254 
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1) Standar kompetensi lulusan pada Standar Nasional Pendidikan. 
2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 
3) Visi-misi sekolah. 
4) Target kebijakan mutu sekolah dalam standar isi, proses, dan 

penilaian. 
5) Tujuan pendidikan tiap mata pelajaran. 
6) Ruang lingkup materi pada tiap mata pelajaran. 
7) Deskripsi profil lulusan yang pendidik harapkan dapat terwujud pada 

tiap mata pelajaran.101 
 
Semua hal di atas penting karena pada hakekatnya mutu lulusan itu 

sangat bergantung pada mutu pelayanan belajar pada tiap mata pelajaran. 
Pada tiap mata pelajaran guru berkontribusi  untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nomor 20 Th. 2003 
dalam mendukung tercapainya tujuan maka sekolah, salah satu pemangku 
kepentingannya guru, wajib mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya. Pernyataan itu mengindikasikan pentingnya memfasilitasi siswa 
mengembangkan dirinya, yang berarti bahwa pendidikan berpusat pada 
siswa. 

Berdasarkan itu, maka ukuran sekolah yang bermutu apabila 
sekolah memenuhi target dalam mewujudkan suasana dan proses 
pembelajaran, serta mewujudkan mutu lulusan sesuai dengan target yang 

                                                             
101Ibid., hal. 116 
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ditetapkan. Jadi prinsip utama menerapkan standar adalah (1) sekolah 
memiliki target yang terukur (2) sekolah mengukur kinerja pencapaian  
targetnya. 

Membangun profil mutu lulusan merupakan komponen pekerjaan 
penting di sekolah agar setiap pendidik dan siswa mendapatkan arah 
pengembangan yang jelas. Pada sekolah yang tidak mendefinisikan mutu 
lulusan dengan baik, menyebabkan pendidik dan siswa mengembangkan 
target seadanya. Akibat dari cita-cita yang kurang jelas juga berpengaruh 
pada daya juang warga sekolah. Pada sekolah-sekolah seperti ini kultur 
kompetitif tidak terbentuk. Sebaliknya pada sekolah yang telah memiliki 
target mutu yang jelas, guru-gurunya menyatakan bahwa betapa mereka 
merasa dikejar target, namun sangat puas jika melihat peta prestasi yang 
mereka wujudkan jauh lebih baik daripada sekolah lain. Ada kebanggaan 
pada mereka, sementara pada kelompok yang tidak jelas cita-citanya 
ditemukan banyak keluh kesah. 

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mutu Lulusan. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Soedijarto 

diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas proses belajar dan mutu hasil belajar adalah sebagai berikut : 

1) Latar belakang sosial ekonomi yang melputi pendidikan orang tua, 
radio, TV, kendaraan, kamar tidur dan segala milik yang 
diperkirakan mempengaruhi iklim pendidikan. 

2) Lingkungan belajar di rumah, yang meliputi antara lain lama waktu 
belajar di rumah setiap harinya, lama waktu membaca diluar 
sekolah perharinya, jenis barang yang dibaca di rumah. 

3) Latar belakang kemampuan kognitif dan kemampuan kuantitif. 
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4) Sikap belajar terhadap pendidikan meliputi sikap guru, sikap 
terhadap bidang pelajaran, dan terhadap pendidikan sekolah. 

5) Tingkat partisipasi siswa dalam belajar. 
6) Bentuk tes yang digunakan. 
7) Frekuensi tes. 
8) Cara guru berperan dalam proses belajar mengajar.102 
 

Lebih lanjut mengenai peningkatan mutu pendidikan Combs 
mengemukakan bahwa meningkatkan mutu pendidikan dapat 
dilakukan dengan mengubah struktur, metode dan isi kurikulum103. 
Cara ini menurut Combs lebih mudah dan lebih relevan bagi siswa 
dan lingkungan. Sedangkan Mursell mengemukakan mengenai upaya 
perbaikan mutu hasil belajar yang dapat ditempuh dengan cara 
membina guru sebagai organisator yang baik, memperbaiki pola 
pengajaran yang konvensional, mencari organisasi yang lebih baik dan 
berusaha memecahkan problem-problem yang muncul dan berkaitan 
dengan proses pengajaran.104 

b. Indikator Yang Dapat dijadikan Tolak Ukur Mutu Lulusan. 
Tinjauan mengenai indikator mutu pendidikan tidak terlepas 

dari pandangan yang mengemukakan bahwa lembaga pendidikan 
merupakan suatu sistem, dari sistem kemasyarakatan. Karena lembaga 
pendidikan merupakan suatu sistem, maka akan diperoleh beberapa 
komponen sistem yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk 
mencapai tujuan pendidikan. 

                                                             
102Soedijarto, Penelitian Kualitas Hasil Belajar lewat Mutu  Lulusan. (1981 : 34) 103Combs (1968 : 105) 
104 Mursell (1982 : 25-25) 
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Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur mutu 
pendidikan yaitu: 

a.       Hasil akhir pendidikan 
b.      Hasil langsung pendidikan 
c.       Proses pendidikan 
d.      Instrumen input 
e.       Raw input dan lingkungan. 

Mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil akhir pendidikan yang 
menjadi ukuran biasanya tingkah laku para lulusan suatu lembaga 
pendidikan setelah mereka terjun kemasyarakat atau melanjutkan studi 
kejenjang berikutnya atau kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Dilihat dari hasil langsung pendidikan berupa pengetahuan, sikap dan 
keterampilannya, setelah mereka menyelesaikan suatu pendidikan. 
Dari proses pendidikan menentukan hasil langsung maupun hasil akhir 
kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena instrumen input 
merupakan syarat utama terjadinya proses pendidikan. 

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur bahwa suatu 
proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil berdasarkan 
ketentuan kurikulum yang saat ini dipergunakan adalah : 

1) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai 
prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. 

2) Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran yang telah 
dicapai baik indiviu maupun klasikal. 
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Indra Djati Sidi dalam bukunya mengemukakan bahwa mutu 
pendidikan yang ingin dicapai selama ini belum memuaskan. Hal ini 
bisa dilihat dari berbagai indikator berikut : 
1) Nilai UAN masih jauh dibawah standard yang diharapkan. 
2) Aspek non akademik, banyak kritik terhadap masalah 

kedisiplinan, moral dan etika, kreativitas, kemandirian, dan sikap 
demokratis yang tidak mencerminkan tingkat kualitas yang 
diharapkan oleh masyarakat luas. 

3) Kemampuan guru sangat bervariasi. 
4) Kondisi lingkungan sekolah untuk menerapkan pendidikan yang 

bersifat non akademik juga relatif  rendah. 
 Dari beberapa indikator mengenai mutu pendidikan yang 

dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor 
pendidikan yang akan dijadikan ukuran mutu pendidikan tersebut 
hendaknya benar-benar berhubungan dengan hasil pendidikan, baik 
ditinjau secara teoritis maupun secara empiris. Rendah dan tingginya 
mutu pendidikan sangat tergantung kepada seluruh komponen 
pendidikan yang ada tidak saja menjadi tanggung jawab lembaga 
pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan tetapi juga pemerintah 
dan peran serta masyarakat juga sangat menentukan mutu pendidikan 
yang ingin dicapai secara maksimal. 
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D. Madrasah dan Orientasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Bertitik tolak dari paradigma berfikir tentang pendidikan dalam 
perspektif ilmu-ilmu sosial, dapat dikatakan bahawa kegiatan pendidikan 
merupakan sesuatu yanginheren dalam setiap SDM. Karena melalui kegiatan 
pendidikan itulah kekayaan budaya dalam suatu SDM diwariskan, dipelihara, 
dan dikembangkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.105 

Melalui aktivitas pendidikan itulah generasi baru memperoleh 
seperangkat pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yangbersifat 
jasmaniah maupun rohaniah sehingga mereka dapat memainkan peran-peran 
sosial sebagaimana yang diharapkan dalam sistem kehidupan sosial di mana 
pendidikan itu diselenggarakan. 

Dalam kontek pewarisan budaya tersebut, misi pendidikan (dalam 
Islam) selalu dikaitkan dengan kontek budaya dan tuntutan kehidupan SDM 
sesuai dengan zamannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali 
RA “Didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka lahir 
pada zamannya, dan bukan pada zaman dimana kalian dididik”. Dalam hal ini 
pendidikan seharusnya diarahkan kepemenuhan kebutuhan SDM dan masa 
depan sebagaimana dijelaskan Alfin Toffler dalam Malik Fadjar, bahwa 
“Education must shift into the future tense”.106 

                                                             
105 Ruslikan, dalam Haris Supratno, (ed.)., Konstruksi Teori Ilmu-ilmu Sosial (Surabaya: 

Unessa University Press, 2003), hal. 947. 106 Malik Fadjar, Tantangan dan Peran Umat Islam dalam Menyongsong Abad XXI, 
(Surabaya: Makalah IAIN Sunan Ampel, 1995), hal.3. 
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Melalui proses pendidikan yang konteks dengan budaya zamannya 
itulah, generasi baru akan memperoleh pengalaman belajar tentang 
bagaimana seharusnya meraka bertindak, berhubungan dan berinteraksi sosial 
dalam kehidupan sehari-hari. Eksitensi SDM beserta budayanya tidak 
mungkin bertahan dan berkelanjutan bila tanpa fungsi dan proses pendidikan 
dalam SDM tersebut. Peran pendidikan sebagai entitas budaya SDM umumya 
dapat dilaksanakan secara efektif manakala tersistematisasi dalam sebuah 
kegiatan pendidikan yang berlangsung dilembaga formal. Dalam kontek ini, 
suatu negara akan dikatakan maju manakala suberdaya manusianya memiliki 
kemampuan yang cakap dalam segala bidang, sehingga menghasilkan 
berbagai produk pemikiran, barang dan jasa, serta memiliki sikap-prilaku 
yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai SDM dan bangsanya. Untuk bisa 
mencetak sumber daya manusia (SDM) yang handal diperlukan adanya 
lembaga pendidikan yang representatif, yang dalam hal ini lembaga 
pendidikan harus dikelola secara profesioanal dengan indikator memiliki 
SDM yang handal, serta menggunakan tolak ukur teori-teori manajemen 
lingkungan. 

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang apabila dikelola 
dengan profesional sesuai dengan teori-teori manajemen, sangat 
memungkinkan untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik, maju dan 
unggul. Lembaga pendidikan madrasah merupakan lembaga persekolahan 
formal yang di dalamnya terdapat anak manusia sebagai investasi SDM yang 
akan dididik untuk dikembangkan agar memiliki kualitas yang dapat 
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diharapkan untuk menjadi pelaku-pelaku perubahan dan transformasi nilai-
nilai kemajuan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Namun demikian, pemikiran yang berkembang selama ini mengenai 
lembaga pendidikan madrasah, dapat dikonfigurasikan sebagai suatu institusi 
yang mempunyai tugas mengembangkan potensi, mewariskan budaya, dan 
interaksi antar keduanya, sedang dihadapkan pada personal internal yang 
serius berupa rendahnya mutu pendidikan, dan secara eksternal dihadapkan 
pada tantangan dan tuntutan yang semakin dinamis dan kritis dalam memilih 
lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. Dalam posisi demikian, madrasah 
dipandang sebagai “kelas kedua” dan ditempatkan pada posisi marginal, dan 
akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap belum dapat 
memenuhi tuntutan dan harapan mereka. 

Olehkarena itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal 
seharusnya dikelola dengan menggunakan pendekatan profesional. Untuk 
bisa mengelola madrasah secra profesional, perlu menggunakan teori-teori 
manajemen (pendidikan) modern. Teori manajemen modern menganggap 
bahwa organisasi sebagai suatu sistem terbuka, dengan dasar analisis 
konseptual dan didasarkan pada data empirik, serta sifatnya sistemik dan 
integratif.107 Sistem terbuka pada hakekatnya merupakan proses transformasi 
masukan yang menghasilakan keluaran. Transformasi terdiri dari aliran 
informasi dan sumber daya lingkungan sebagai suatu masukan organisasi. 
Dengan demikian, teori manajemen modern melalui pendekatan sistem 

                                                             
107 Hani Hnadoko, Manajemen, Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 55-56. 
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memandang bahwa organisasi itu bersifat terbuka (open system). Hal ini 
dinyatakan dengan aspek lingkungan yang berhubungan erat dengan bagian-
bagian dari sistem yang berperan. 

Jika menggunakan kacamata teori manajemen, dalam mengelola 
lembaga pendidikan Islam seperti madrasah tersebut merupakan organisasi 
yang perlu dikelola dengan pendekatan sistemik. Artinya bahwa madrasah 
sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah organisasi pendidikan 
yang di dalamnya terdapat beberapa komponen dalam suatu sistem, dan 
komponen-komponen tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri dan harus 
berjalan sesuai dengan jobnya masing-masing, serta saling terkait secara 
integratif. Jika salah satu unsur dalam manajemen madrsah tidak berjalan, 
maka sistem pendidikan madrasah akan mengalami eror, kurang produktif 
dan bahkan tidak akan bisa maju. Salah satu komponen penting yang perlu 
dikelola dengan menggunakan teori manajemen adalah aspek sumberdaya 
manusia (SDM ) di lembaga madrasah tersebut. 

Oleh karena itu, madrasah apabila dikelola dengan menggunakan teori 
manajemen modern ini harus memperhatikan beberapa prinsip, yang antara 
lain:  

1) Manajeman tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik 
secara ketat. 2) Manajeman harus sistematik, dan pendekatan yang digunakan 
harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3) Organisasi sebagai 
keseluruhan dan pendekatan manajer individu untuk pengawasan harus sesuai 
dengan situasi. 4) Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen 
bekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan.108 

                                                             
108Ibid. 
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Jika madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam dibangun 
dengan teori manajeman sitemik, maka unsur dan komponen pokok dalam 
madrasah seharusnya dikaji secara menyeluruh dan tidak terpisah. Karena 
unsur dan komponen tersebut akan menjadi bukti bahwa madrasah yang 
berkualitas unggul seharusnya unsur dan komponennya adalah menyatu, 
sehingga keberhasilanya bersifat menyeluruh. Namun unsur dan komponen 
madrasah yang dimaksudkan oleh penulis dalam kajian ini adalah dibatasi 
pada aspek manajemen pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di 
madrasah. 

1. Konsep Tentang Sumber Daya Manausia (SDM) di Madrasah.  

Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat 
penting artinya bagi organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi akan 
menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks. Dengan 
demikian, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara 
profesional oleh departemen tersendiri dalam suatu organisasi, yaitu 
Human Resource Departement. SDM  sebagai salah satu unsur penunjang 
organisasi, dapat diartikan sebagai manusia yangberkerja dengan 
lingkungan suatu organisasi (disebut personil, tenaga kerja, 
pekerja/karyawan); atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi 
dalam mewujudkan eksistensinya; atau potensi yang merupakan aset dan 
berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis, yang dapat 
diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam 
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mewujudkan eksistensi organisasi.109 Pada organisasi yang masih bersifat 
tradisional, fokus terhadap SDM belum sepenuhnya dilaksanakan. 
Organisasi tersebut masih berkonsentrasi pada fungsi produksi, keuangan, 
dan pemasaran yang cenderung berorientasi jangka pendek. Mengingat 
betapa pentingnya peran SDM untuk kemajuan organisasi, maka orgsnisasi 
dengan model yang lebih moderat menekankan pada fungsi SDM dengan 
orientasi jangka panjang. 

Mengelola sumber daya manusia di era globalisasi bukan 
merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam 
suprastruktur dan infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung proses 
terwujudnya SDM yang berkualitas. Lembaga sekolah yang ingin tetap 
eksis dan memiliki citra positif di mata mayarakat tidak akan  
mengabaikan aspek pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu peran 
manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak kecil, bahkan 
sebagai sentral pengelola maupun penyedia SDM bagi departemen lainya. 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) dapat diartikan sebagai 
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 
atas pengadaan. Tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi 
pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumberdaya 
manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan SDM, atau 
dengan kata lain, secara lugas MSDM dapat diartikan sebagai kegiatan 

                                                             109 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Untuk bisnis Kompetitif, (Yogyakarta: 
Gajag Mada University Press, 2003), hal.13 
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perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 
sumberdaya manusia dalam upaya mencapai tujuan individual maupun 
organisasional.110 

2. Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Madrasah 

Istilah pengembangan, mengandung pengertian yang sangat luas 
terutama bila diterapkan dalam proses pembangunan bangsa. Akan tetapi, 
apabila istilah pengembangan ini dihubungkan dengan pendidikan maka 
hal ini akan mempunyai tingkat yang lebih luas serta menyeluruh didalam 
menciptakan suatu kematangan.111 

Pengembangan madrasah merupakan suatu upaya perbaikan 
seluruh sistem pendidikan madrasah sebagi konsekwensi dari identitasnya 
sebgai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, terutama bila 
dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional dibidang pendidikan.112 

Pemikiran yang utuh dan matang terhadap pengembangan meliputi 
perencanaan dan pertimbangan. Perhitungan dan pertimbangan dalam 
sebuah perencanaan ini dimaksud untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak 
diinginkan dalam proses pengembangan madrasah. Sehingga dalam proses 
pengembangan madrasah dapat benar-benar berjalan secara efektif dan 
efesien. 

                                                             
110 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2003),4. 111 H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 109. 112 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 
2003), 175. 



128 
 

Madrasah dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan 
pengembangan, agar menjadi sekolah alternatif dan selalu menjadi 
tumpuan SDM. Madrasah dalam hal ini akan menjadi agen of change 
tanpa menghilangkan ciri keislamannya. Usaha meningkatkan kualitas 
pendidikan di madrasah nampaknya terus bergulir dan usaha menuju 
kesatuan sistem pendidikan nasional dalam rangka pembinaan semakin 
ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya tugas dan wewenang  
Departemen Agama saja, akan tetapi merupakan tugas pemerintah secara 
keseluruhan bersama SDM.  

Keinginan untuk melakukan pengembangan madrasah dapat dilihat 
dalam sejarah pada periode Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI).Ia 
menawarkan konsep alternatif pengembangan madrasah melaui Surat 
Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, antara Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 
1975, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Berdasarkan 
SKB 3 Menteri tersebut, yang dimaksud madrasah adalah lembaga 
pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam, sebagai mata 
pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, disamping mata 
pelajaran umum.Dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri itu maka: (1) 
Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum 
yang setingkat. (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum 
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setingkat lebih atas. (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum 
yang lebih setingkat.113 

Dengan berlakunya SKB 3 Materi tersebut maka secara akademis 
kualitas kelulusan madrasah diharapkan sejajar bahkan lebih unggul dari 
pada sekolah umum. Siswa madrasah dapat memiliki kesempatan yang 
sama dengan lulusan sekolah umum untuk meneruskan pendidikannya 
kejenjang yang lebih tinggi maupun untuk mendapatkan pekerjaan 
nantinya. Dengan demikian, peranan madrasah dalam mengembangkan 
sumber daya akan tetap mampu menempatkan eksistensinya dalam 
pergumulan dunia pendidikan, minimal dalam jangka waktu tertentu. 

Pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum 
sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik untuk MI, 
MTs, dan MA. Selain itu Depag, juga mengeluarkan: 

a. Pedoman dan  aturan penyelengaraan pendidikan dan pengajaran pada 
madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah 
umum. 

b. Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk 
setiap bidang studi, baik untuk bidang studi agama, maupun bidang 
studi umum.114 

Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah 
terus dilakukan, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai 

                                                             113 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: LSIK, 1999),hal. 163. 114Ibid.,hal. 182. 
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dengan majunya ilmu pengetahuan dan tehnologi. Dengan berlakunya UU 
Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai 
pedoman pelaksana, maka kurikulum yang berlaku sudah disesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendidikan dasar meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), menekankan kemampuan umum yang diperlukan 
untuk hidup bersama SDM dan bernegara. Materi pada tingkat dasar di 
madrasah ini lebih menekankan pada pembekalan kemampuan yang 
fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang: politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya dengan berbasis pada nilai-nilai agama Islam. 

Ahmad Zayadi, menjelaskan bahwa arah pengembangan 
pendidikan madrasah bertujuan agar dapat “Mengantarkan peserta didik 
menjadi manusiayang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, 
berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu 
mengaktualisasikan diri dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara”. 
Oleh karena itu dalam pengembangan madrasah terdapat berbagai prinsip 
dasar yang menjadi acuan, diantaranya: 

1. Membangun prinsip keselarasan antara pendidikan madrasah dengan 
sektor pendidikan di luar madrasah, dan dengan sektor-sektor lainnya. 
Pendidikan madrasah bukan sesuatu yang secara esklusif terpisah dari 
sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. 

2. Prinsip perencanaan pendidikan. Manusia pada hakekatnya senantiasa 
melakukan perubahan menuju kearah yang lebih baik, direncanakan 
maupun tidak direncanakan, diterima maupun tidak. Dalam kontek ini, 
pendidikan dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang tepat 
dan secara normatif sesuai dengan cita-cita SDM-nya. Pendidikan 
madrasah bersifat progresif, tidak resistens terhadap perubahan, akan 
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tetapi mampu mengendalikan arah perubahan itu. Pendidikan 
madrasah harus mampu mengatasi perubahan itu. 

3. Prinsip rekontruksionis. Dalam kondisi SDM yang menghendaki 
perubahan mendasar, artinya perubahan dalam skala besar, maka 
pendidikan madrasah harus mampu menghasilkan produk-produk 
yang dibutuhkan oleh perusahaan besar tersebut. Pendekatan 
rekontruksionis ini tetap berpijak pada kondisi kekinian. 

4. Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik, dalam memberikan 
pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang umum maupun 
khusus harus mampu menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan 
untuk kelompok usia anak, berbeda dengan remaja dan dewasa. 
Pendekatan pendidikan anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan 
dengan pendidikan anak perkotaan. Termasuk dalam hal ini adalah 
perlunya perlakuan yang khusus bagi kelompok ekonomi lemah, 
berkelainan fisik atau mental. 

5. Prinsip multi budaya. Sistem pendidikan madrasah harus memahami 
bahwa SDM yang dilayani bersifat plural, dan oleh karenanya 
pluralisme perlu menjadi acuan yang tidak kalah pentingnya dengan 
acuan-acuan yang lain. 

6. Prinsip pendidikan global. Pendidikan madrasah harus mampu 
berperan dalam menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan 
dalam SDM global, dengan tetap melestarikan karakter agamis.115 

 
Dalam pengembangan madrasah sedikitnya ada dua sisi yang harus 

dipenuhi sekaligus. Pertama, adalah perhatian terhadap daya dukung, baik 
meliputi ketenangan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan dan 
manajeman yang tangguh. Kedua, harus ada cita-cita, etos kerja dan 
semangat yang tinggi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selain 
dari pada itu, untuk memajukan lembaga pendidikan madrasah diperlukan 
adanya peran para manajer pendidikan. Para manajer yang dimaksud di 
sini adalah para pemimpin di berbagai lapisan lembaga itu. Para manajer 
tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengarahkan, memberi bimbingan, 
mengontrol, atau evaluasi, melainkan juga memberikan kekuatan 

                                                             115 Ahmad Zayadi, Desain Pengembangan Madrasah, (Jakarta; Departeman Agama 
2005), hal.22. 
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penggerak. Kekuatan penggerak yang dimaksud adalah selalu menguatkan 
dan memperbaharui etos kerja, cita-cita, imajinasi-imajinasi secara terus 
menerus.116 

Untuk merealisasikan pengembangan madrasah perlu 
mempertimbangkan kemampuan, kesiapan, niat/tekat yang kuat serta 
kebersamaan dari semua warga madrasah, yang dipelopori oleh kepala 
madrasah dan didukung oleh pengurus yayasan, komite madrasah, serta 
diikuti oleh para guru dan staf lainnya untuk berpartisipasi dalam 
melakukan pengembangan dan pembaharuan di madrasah, serta didukung 
oleh aturan-aturan kebijakan yang fleksibel baik dari Kanwil Depag 
ataupun pusat guna menatap masa depan yang lebih baik.117 

Sebagai upaya pengembangan madrasah, ada lima strategi 
pengembangan madrasah yang harus dilakukan yaitu: 1) peningkatan 
layanan pendidikan di madrasah; 2) Perluasan dan pemerataan kesempatan 
pendidikan di madrasah; 3) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; 4) 
Pengembangan sistem dan manajeman pendidikan; 5) Pemberdayaan 
kelembangan madrasah.118 Kelima hal tersebut masing-masing akan 
dijelaskan di bawah ini: 

 
 

                                                             
116 Imam Suprayogo, Reformasi Visi Pendidikan Islam. (Malang: UIN Press, 1999), hal. 

71-73.  117 Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Malang: UIN 
Press, 2004), hal. 14. 118 Depag, Desain Pengembangan Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan  
Agama Islam, 2004), hal. 38. 
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1) Strategi peningkatan layanan pendidikan madrasah. 

Ikhtiar untuk mengembangkan madrasah pada situasi apapun, 
terus dilakukan, strategi yang selama ini ditempuh difokuskan pada 
upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah, 
mempertahankan mutu pendidikan agar tidak semakin menurun. 
Indikator keberhasilan pengembangan madrasah antara lain adalah 
mengecilnya jumlah angka putus sekolah, pemerataan kesempatan 
peserta didik untuk mendapatkan pendidikan walaupun di daerah 
terpencil, peserta didik yang terlanjur putus sekolah didorong untuk 
memperoleh pendidikan yang sederajat, proses belajar mengajar tetap 
mengajar tetap berlangsung meskipun dana terbatas. 

2) Strategi perluasan dan pemerataan pendidikan di madrasah. 

Strategi ini berfokus pada program Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar (Wajar Diknas) 9 tahun. Jenis dan jenjang pendidikan lainnya 
pun tercakup. Indikator keberhasilannya antara lain adalah, mayoritas 
penduduk berpendidikan minimal SMP/MTs, meningkatkan budaya 
belajar yang ditunjukan dengan angka melek huruf, porsi SDM yang 
kurang beruntung memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih 
banyak.  

3) Strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah.  
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Kebijakan progam Departemen Agama untuk meningkatkan mutu 
relevansi pendidikan meliputi (empat) aspek, yaitu kurikulum, tenaga 
kependidikan, sarana prasarana, dan kepemimpinan madrasah119. 

Berikut ini akan dijelaskan masing - masing aspek tersebut:  

a. Pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis 
madrasah, yang meliputi; pengembangan kurikulum madrasah 
tsanawiyah yang dapat memberikan kemampuan dasar secara 
merata disertai degan muatan lokal, mengintegrasikan 
kemamampuangenerik dalam kurikulum yang memberikan 
kemampuan adaptif, meningkatkan adaptif, meningkatkan relevasi 
progam pendidikan sesuai dengan tuntutan SDM, dan 
mengembangkan budaya keteladanan di madrasah.  

b. Pembinaan profesi guru di madrasah yang meliputi; memberikan 
kesempatan yang luas kepada semua guru untuk mengikuti 
peningkatan profesianalisme melalui pelatihan-pelatihan dan  study 
lanjut, memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada 
guru dan tenaga kependidikan lainya dalam melaksanakan tugas. 

c. Pengembangan sarana prasarana madrasah yang meliputi; 
Pembangunan fasilitas pendukung yang sangat sesuai dengan 
kebutuhan madrasah. Agar fasilitas yang ada memiliki nilai guna 
yang tinggi, diperlukan adanya pengolahan dan pengaturan yang 
jelas.Untuk itu perlu kiranya setiap madrasah memiliki ketrampilan 

                                                             119Ibid., hal.40 
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dan pengetahuan dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada 
di madrasah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan dalam 
pengembangan sarana dan prasarana madrasah diantaranya; 
menjamin tersedianya kebutuhan ruangan belajar dan laboratorium 
serta perpustakan, mengefektifkan pengelolaan dan pendayagunaan 
sarana dan prasarana pendidikan yang saling terkait secara intensif, 
menyediakan dana pemeliharaan yang memadai, mengembangkan 
lingkungan madrasah sebagai pusat pemberdayaan dan pembinaan 
peserta didik. 

4) Strategi pengembangan sistem dan manajemen pendidikan. 

Strategi ini berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem 
manajemen madrasah, sehingga secara kelembagaan madrasah akan 
memiliki kemampuan sebagai berikut; a) Berkembangnya prakarsa dan 
kemampuan-kemampuan kreatif dalam pengelolaan pendidikan, tetapi 
tetap berada dalam bingkai visi, misi dan tujuan kelembagaan 
madrasah; b) Berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah yang 
lebih berorientasi pada profesionalisme dari pada hirarki; c) Layanan 
pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil dan merata. 

5) Strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah. 

Strategi ini menekankan pada pemberdayaan madrasah sebagai 
pusat pembelajaran dan pendidikan. Indikator keberhasilanya adalah: a) 
Tersedianya madrasah-madrasah yang bervariasi dengan diikat oleh 
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visi, misi dan tujuan pendidikan madrasah, dengan dukungan organisasi 
yang efektif dan efesien; b) Mutu sarana prasarana madrasah yang 
semakin meningkat dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif 
bagi peserta didik; c) Tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi. 

Dengan memperhatikan berbagai strategi dalam pelaksanaan 
pengembangan madrasah sebagaimana di atas, jelaslah bahwa partisipasi 
SDM sangat diperlukan dan bahkan menempati posisi strategi sebagai 
pelaku utama dalam menjalankan berbagai program pengembangan mutu 
madrasah. Demikian juga sebaliknya tanpa adanya dukungan SDM yang 
handal, nampaknya sangat sulit keberadaan madrasah untuk bisa 
berkembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




