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BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
1. Pengembangan sumber daya Pendidik  yang dilakukan oleh ketiga 

lembaga tersebut adalah: 
a. Pengembangan SDM di ketiga MTs. tersebut didasarkan pada; 1). 

Evaluasi diri dan analisis kebutuhan. 2). Menyusun program 
perencanaan pengembangan sumber daya Pendidik . 3). Melaksanakan 
program perencanaan pengembangan sumber daya Pendidik . 4). 
Melakukan Evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya 
Pendidik .5). Target pencapaian pengembangan sumber daya Pendidik 
. 6). Orientasi pengembangan sumber daya Pendidik  bagi madrasah. 

b. Strategi pengembangan SDM Pendidik dimulai dari proses “buy” 
(rekrutmen) dan “make” (pembinaan/pengembangan). Di MTs 
Mathla’ul Anwar Islamiyah Cinta Mulya rekrutmen mandiri, yang 
dimulai dari seleksi calon tenaga guru. Di MTs Hidayatul Mubtadi’in 
Sidoharjo Jati Agung dan MTs Al Ishlah Sukadamai Natar. Namun 
penerapan teori pengembangan Sumber Daya Manusia di ketiga 
lembaga tersebut belum cukup maksimal namun sudah dapat 
menghasilkan Mutu lulusan yang cukup baik. 

c. Bentuk kegiatan dalam rangka pembinaan/pengembangan SDM yang 
bermutu di tiga lembaga tersebut antara lain adalah; 1). Meningkatkan 
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wawasan pengetahuan para Pendidik  melalui penyediaan fasilitas 
kegiatan, seperti studi lanjut, diskusi rutin antar guru, seminar, 
simposium, kolokium, workshop, pembentukan kelompok kerja guru 
(KKG), kunjungan antar kelas, kunjungan antar lembaga, dan kerja 
sama dengan lembaga kependidikanan lainnya yang menguntungkan. 
2). Membangun SDM yang memiliki sikap komitmen tinggi untuk 
berjuang (ber-jihad) dengan memajukan lembaga melalui berbagai 
kegiatan, seperti; disiplin dan menjalankan tugas, pro-aktif terhadap 
semua perubahan, mendukung semua kegiatan yang disepakati, 
menjadi figur yang bisa diteladani dalam bekerja dan berperilaku, 
selalu aktif dan inovatif dalam mengembangkan profesi. 3). 
Membangun SDM yang memiliki keputusan tinggi dan menjalankan 
tugas, hal ini telah dilakukan melalui pemberian kesejahteran yang 
cukup, menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, dan lain 
sebagainya. 

d. Di MTs Mathla’ul Anwar Islamiyah Cinta Mulya intensitas kegiatan 
dilakukukan oleh pihak lembaga, oleh pihak kemenang dan komite 
madrasah. Di MTs Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo Jati Agung 
intensitas kegiatan difasilitasi oleh pihak lembaga, kesadaran diri 
sendiri, dan Yayasan. Di MTs Al Ishlah Sukadamai Natar intensitas 
kegiatan difasilitasi oleh pihak lembaga, kesadaran diri sendiri, dan 
yayasan. 
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2. Pengembangan sumber daya Tenaga Pendidik yang dilakukan ketiga 
lembaga tersebut adalah; 
a. Dalam pengembangan SDM tenaga pendidik  telah dilakukan dengan ; 

(1) Perencanaan sumber daya Tenaga Kependidikan, (2) Latihan dan 
pengembangan sumber daya Tenaga Kependidikan, (3) Penilaian 
persentasi kerja Tenaga Kependidikan, (4) Pemberian 
imbalan/perencanaan karier Tenaga Kependidikan. 

b. Strategi pengembangan SDM Tenaga KependidikanDi MTs Mathla’ul 
Anwar Islamiyah Cinta Mulya, MTs Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo 
Jati Agung dan MTs  Al Ishlah Suka Damai Natar, hampir sama 
dengan pendidik, yakni dimulai dari proses “buy” (rekrutmen) dan 
“make” (pembinaan/pengembangan).  

c. Bentuk kegiatan pembinaan/pengembangan SDM Tenaga 
Kependidikan yang dilakukan agar bermutu di tiga lembaga tersebut 
antara lain adalah; 1). Meningkatkan wawasan pengetahuan para 
Tenaga Kependidikan melalui penyediaan fasilitas kegiatan, seperti 
mengikuti kursus-kursus keterampilan pemanfaatan dan pemeliharaan 
fasilitas madrasah mendatangkan tenaga teknis ahli dari luar untuk 
memberikan pelatihan, mengadakan koordinasi rutin dengan sesama 
Tenaga Kependidikan, dengan pendidik, dan dengan pimpinan 
madrasah. 2). Membangun SDM Tenaga Kependidikan yang memiliki 
sikap komitmen tinggi untuk berjuang (ber-jihad) dalam memajukan 
lembaga melalui berbagai wujud kegiatan, seperti; disiplin dan 
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menjalankan tugas, pro-aktif terhadap semua perubahan teknologi,  
menjadi figur Tenaga Kependidikan yang bisa diteladani dalam 
bekerja dan berperilaku, selalu kreatif dan inovatif dalam bekerja. 3). 
Membangun SDM yang memiliki keputusan tinggi dalam menjalankan 
tugas, hal ini telah dilakukan melalui pemberian kesejahteraan yang 
cukup, menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadahi, dan lain 
sebagainya. 

3. Ketiga lembaga tersebut memiliki mutu lulusan yang b a i k  d a n  mampu 
berfikir strategis serta berwawasan masa depan dengan adanya 
keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK. 
 

B. Implikasi Teoritik 
Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pendidik 

maupunTenaga Kependidikan yang telah dilakukan ketiga madrasah, nampaknya 
hampir cocok dan atau mendukung teori yang dikemukakan oleh Andre E. 
Sikulayang telah dijelaskan pada bab kajian teori, yakni dalam pengembangan 
SDM mencangkup lima komponen di dalamnya, yaitu; tujuan sumberdaya 
manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan 
sumber daya manusia. 

Pada aspek pendekatan dalam pengembangan SDM, ketiga madrasah 
tersebut menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan, menggunakan dua 
pendekatan sekaligus yaitu pendekatan “buy” yang berarti rekrutmen/penarikan 
dan “make” yang berarti pembinaan/pengembangan untuk meningkatkan mutu 
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SDM. Hal ini mendukung dan atau cocok dengan teori yang di kemukakan oleh 
Alwi. S. sebagai mana dijelaskan pada bab II. 

Sedangkan pada aspek model atau tipe pengembangan sumberdaya 
manusia di tiga madrasah tersebut cenderung menggunakan dan atau mendukung 
teori Sonnenfeld dan Maury Peipert, sebagaimana di jelaskan oleh Greer C. R. 
dalam Strategi and Human Resources. A. General Managerial Perspective 
(1995), yakni tipe “academy” , yaitu mengembangkan dua mode /tipe dari tipe 
“Club dan tipe Baseball team”. Model/tipe academy menekankan bahwa dalam 
pengembangan SDM dimulai dari awal, yaitu dari proses rekrumen sampai 
dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan, serta kegiatan-kegiatan 
lain yang dapat menunjang karir dan mutu SDM. Namun demikian untuk bisa 
mencapai itu perlu menggunakan low cost dan cost controlling sebagaimana 
dijelaskan dalam tipe club, artinya menekan biaya rendah tetapi mendapat hasil 
yang memuaskan.Di samping itu, pengembangan SDM juga diperlukan adanya 
produk baru (inovasi) yang selalu up to date sebagai dijelaskan dalam tipe 
baseball team, artinya pengembangan SDM selalu diorentasikan pada sebuah 
inovasi dalam kinerja maupun produknya. 

Dalam kaitan dengan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, ketiga 
madrasah ini menggunakan dan atau mendukung teori analisis dari Goldestein dan 
Buxton, yaitu menggunakan tiga analisis kebutuhan yaitu pelatihan dan 
pengembangan, yaitu; (1) Organization analysis, yakni; menganalisisi tujuan 
organisasi, sumberdaya yang ada, dan lingkungan organisasi sesuai dengan 
keyakinan., (2) Job or task analysis, yakni; analisis terhadap pekerjaan dan tugas 
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sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan analisis job. Ini 
dimaksudkan untuk membantu  Tenaga Kependidikan meningkatkan 
pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. (3) Person analiysis yakni 
analisis terhadap pekerjaan sumberdaya manusia dan mengfokuskan pada 
identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi tenaga yang bekerja pada job-nya. 
Kebutuhan pelatihan Tenaga Kependidikan dapat dianalisis secara individu dan 
kelompok. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan 
cara observasi oleh supervisor (kepala MTs), evaluasi keterampilan, kartu kontrol 
kualitas, dan keterampilan Tenaga Kependidikan. Kebutuhan kelompok dari 
pelatihan dapat diprediksi dengan pertimbangan informasi dan observasi kepada 
kepala MTs maupun kepala waka. 

Dari analisis teoritik di atas, ternyata  ditemukan bahwa dalam 
mengembangkan sumber daya manusia di lembaga ini, ternyata cocok dan atau 
mendukung berbagai teori yang dilakukan oleh para ahli sebagaimana tersebut 
diatas. Hal ini telah mendukung dan mengembangkan pula dari beberapa 
penelitihan terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 
C. Keterbatasan Kajian. 

Penelitian tentang pengembangan sumberdaya manusia di lembaga 
pendidikan Islam ini mengambil tiga lokasi yaitu di MTs Mathla’ul Anwar 
IslamiyahCinta Mulya, MTs Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo Jati Agung dan MTs 
Al Ishlah Suka Damai Natar. Mengingat lokasi penelitian tersebut berada di tiga 
kota, ternyata ada beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama 
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penelitian berlangsung, baik menyangkut aspek substansi maupun fasilitas yang 
diperlukan, mengingat lokasinya berada tiga kota yang berbeda. 

Penelitian ini hanya berusaha untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan 
pengembangan sumberdaya manusia yang telah dilakukan oleh ketiga lembaga 
madrasah yang meliputi tentang pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (Tenaga 
Kependidikan). Penelitian ini bisa kembangkan lagi oleh peneliti berikutnya 
secara mendalam, terutama pada beberapa lembaga pendidikan Islam diperkotaan 
yang akhir-akhir ini sangat banyak bermunculan. 
 Untuk itu, beberapa temuan dalam penelitian ini apabila diadopsi dan 
dilakukan pada lembaga pendidikan Islam di tempat lain, bisa dimungkinkan 
lembaga tersebut mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan 
bahwa kunci kemajuan suatu lembaga pendidikan adalah tergantung bagaimana 
kesiapan sumber daya manusianya dalam mengelola dan mengembangkan 
lembaga pendidikan tersebut. 
D. Rekomondasi. 
 Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 
disampaikan beberapa rekomondasi kepada berbagai pihak sebagai berikut: 
1. Bagi Kementerian Pendidikan Kota dan Kabupaten. 

Betapapun sekolah/madrasah telah melakukan upaya pengembangan SDM 
melalui berbagai dukungan baik secara moral maupun materiil. Hasil temuan 
ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan 

2. Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan. 
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Dalam upaya pengembangan SDM di madrasah, perhatian dan dukungan yang 
diberikan para pengelola pendidikan secara professional harus ditingkatkan 
dengan melakukan reorientasi visi dan misi serta program pengembangan 
mutu guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah/madrasah. 

3. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Hendaknya profesionalisme dan etos kerja para Pendidik  dan Tenaga 
Kependidikan dapat lebih ditingkatkan melalui inovasi kreatif, budaya kerja, 
dan budaya maju proses pelayanan pendidikan, sehingga peningkatan mutu 
SDM bisa terwujud dan selanjutnya tujuan pendidikan akan tercapaikan. 

4. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat dikembangkan kembali untuk menggali aspek-aspek lain 
yang berkaitan dengan upaya pengembangan SDM di madrasah. Aspek itu 
antara kajian iklim organisasi di sekolah/madrasah, manajemen organisasi, 
manajemen kepemimpinan, manajemen kerja, manajemen mutu dan kajian-
kajian lain yang terkait. 

 

 




