
61 
 

 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian MTs Negeri 2 Tanggamus 

Studi hasil penelitian disampaikan mengacu pada pertanyaan 

penelitian dan fokus penelitian, disusun sesuai dengan hasil temuan di 

lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi 

dokumentasi. Adapun Deskripsi umum MTs Negeri 2Tanggamus yang akan 

dipaparkan meliputi : (1) Sejarah berdirinya MTs Negeri 2 Tanggamus, (2) 

Visi misi Madrasah, (3) tujuan dan strategi pencapaian 

1. Deskripsi Madrasah Tsnawiyah Negeri 2 Tanggamus 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Tanggamus merupakan 

lembaga pendidikan tingkat sekolah menengah pertama yang bernuansa 

Islami di Wilayah Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alif Kabupaten 

Tanggamus. MTs Negeri 2 Tanggamus berdiri sejak tahun 1983 yang 

masih bersifat filial dari MTs Negeri Kota Agung dan kondisi sementara 

letaknya di podomoro Kecamatan Talangpadang. Setelah status MTs di 

negerikan pada tahun 1993 lokasi dipindahkan pada pekon Sukabanjar 

Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus Lampung. Madrasah 

Tsanawiyah ini berdiri di atas tanah seluas   7.250 m
2
.
67

 

Pada tahun 1997, MTs N 2 Tanggamus Menjadi sekolah Model dan 

bernama MTs N Model Talangpadang. Sejak saat itu, MTs Negeri model 

Talangpadang menjadi sekolah pilihan masyarakat. 

Sejak Madrasah Tsanawiyah statusnya menjadi negeri telah 

dipimpin oleh Kepala Madrasah selama beberapakali penggantian. Secara 

berturut-turut berikut nama-nama Kepala MTs Negeri 2 Tanggamus dan 

masa tugasnya : 

1. Drs. M. Yusuf (1995 – 1998) 

2. Drs. Zaibari (1998 – 2001) 

3. Drs. Jamsari (2001 – 2003) 
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 Dokumentasi Sejarah dan Kepemimpinan MTs Negeri 2 Tanggamus 
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4. Drs. Akhyarulloh, MM.  (2003 –  2010) 

5. Musannip, S.Ag, MPd.I (2010- sekarang) 

2. Visi dan Misi dan Tujuan MTs Negeri 2 Tanggamus 

Visi Madrasah 

Visi MTs Negeri 2 Tanggamus Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung  

didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi Guru, komite serta karyawan 

yaitu : Terwujudnya Madrasah Unggul, Berdaya saing, berbudaya 

lingkungan dan berakhlakul karimah, 

Indikator Visi: 

1) Madrasah yang mempunyai standar kompetensi lulusan Nasional 

2) Madrasah yang mempunyai kurikulum nasional (KTSP dan K13) 

3) Guru memiliki kemampuan mengembangkan proses belajar 

mengajar berbasis   IT melalui pembelajaran Bilingual. 

4) Madrasah yang mampu bersaing dibidang akademik dan non 

akademik pada tingkat regional maupun nasional 

5) Madrasah memiliki kemampuan membentuk jejaring dengan 

lembaga-lembaga regional,maupun nasional 

6) Madrasah mampu melaksanakan system manajemen berstandar 

Nasional 

7) Warga madrasah yang taat melaksanakan ibadah sesuai dengan 

ajaran agama islam 

8) Warga madrasah yang mencintai tanah air 

9) Warga Madrasah memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap 

kelestarian lingkungan hidup 

Misi Madrasah: 

1) Melaksanakan kurikulum nasional (KTSP dan K13) 

2) Meningkatkan keunggulan inovasi pembelajaran berbasis IT dalam 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
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3) Meningkatkan keunggulan prestasi akademik dengan pembelajaran 

efektif,efisien dan menyenangkan dengan memanfaatkan multi 

resources yang berbasis IT 

4) Meningkatkan keunggulan prestasi non akademik melalui 

pembinaan pengembangan diri yang berkualitas,efektif dan efisien 

5) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga sektoral,lintas 

sektoral, regional dan nasional 

6) Melaksanakan Manajemen berstandar Nasional 

7) Menumbuhkan penghayatan dan penerapan ajaran agama dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

8) Mendorong dan membatu siswa mengenal dan mengembangkan 

potensi diri, dengan semangat keunggulan local dan global 

bernuansa tanah air 

9) Menuju kepedulian terhadap potensi dan konservasi serta 

pengembangan lingkungan hidup 

10) Menyediakan sarana prasarana yang berstandar nasional 

Dalam melaksanakan misi MTsN 2 Tanggamus maka ditetapkan beberapa 

tujuan sebagai berikut: 

1) Menumbuhkan kompetensi guru dan pegawai dalam pelaksanan 

tugas 

2) Merapikan admistrasi madrasah 

3) Meningkatkan motivasi belajar siswa 

4) Melengkapi sarana dan prasaran pembelajaran 

5) Meningkatkan kedisiplinan siswa  

6) Mengefektifkan pelaksanaan sistem poin pelanggaran tata tertib 

siswa 

7) Menghidupkan suasana lingkungan yang bernuansakan islam 

8) Meningkatkan partisipasi masyarakat 

9) Melaksanakan pelatihan teknologi dasar dan komunikasi 

10) Mengembangkan bakat dan minat siswa 
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Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1) Kompetensi guru dan pegawai meningkat 

2) Perangkat pembelajaran guru semakin lengkap 

3) Sistem administrasi ketatausahaan rapih dan akuntabel. 

4) Tingkat kehadiran siswa semakin tinggi. 

5) Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran 

6) Meningkatnya kesadaran siswa dalam mematuhi tata tertib  

7) Suasana lingkungan makin islami, kondusif  dan prilaku siswa 

semakin berakhlak mulia 

8) Terjalin hubungan yang baik antar warga madrasah dengan 

masyarakat 

9) Tingginya partispasi masyarakat dalam mendukung program 

madrasah 

10) Siswa berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. 

 

3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

MTsN 2 Tanggamus dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sesuai 

berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu dengan membuat 

kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan 

dan sasaran. 

Kebijakan, Kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1) Menempatkan tugas guru dan pegawai sesuai dengan latar 

belakang pendidikan dan mendorong guru untuk meningkatkan 

kompetensi profesi. 

2) Memanajen terselenggaranya sistem pengelolaan admistrasi 

madrasah, yang rapih, akuntabel, efektif dan efesien. 

3) Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran 

yang lengkap dan optimal. 
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4) Mengefektifkan peran Badan Penegakan Tata tertib Siswa (BPTS) 

dan pembinaan kepada siswa secara kontinyu.  

5) Menciptakan lingkungan yang Islami dan kondusif 

6) Mendorong masyarakat/wali murid untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan program pendidikan di madrasah. 

7) Memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan minat 

siswa. 

Program, Program yang akan dilaksanakan meliputi: 

1) Meningkatkan kegiatan pembinaan guru dan pegawai. 

2) Pembinaan kegiatan admintrasi 

3) Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. 

4) Pembinaan kesiswaan. 

5) Pembinaan Rohis 

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. 

7) Mengefektifkan kegiatan ektra kurikuler. 

 

Dalam penelitian ini, penelitian di fokuskan pada tahapan 

Proses. Hal ini dikarenakan Proses Pendidikan merupakan berubahnya 

sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap 

berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses 

disebut output.
68  

Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat madrasah), proses 

yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan 

kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan 

proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar 

memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses proses 

lainnya.
69 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

analisis manajemen mutu berbasis Madrasah baik tentang pendidik 

                                                           
68 http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html, op.cit, h. 5 
69 ibid 

http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html


66 
 

maupun tenaga kependidikan di Madrasah Negeri 2 Tanggamus 

Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Sedangkan secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang 

Implementasi manajemen Mutu Berbasis Madrasah yang telah diterapkan 

yang meliputi:  

1. Proses Belajar Mengajar 

2. Pengelolaan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

 

B. Temuan Penelitian 

Berbicara mengenai karakteristik Proses Manajemen Mutu 

Berbasis Madrasah tidak dapat dipisahkan dengan Karekteristik 

Madrasah yang efektif. Jika Manajemen Mutu Berbasis Madrasah 

merupakan wadah atau kerangkanya, maka madrasah efektif merupakan 

isinya. Oleh karena itu, karakteristik Manajemen Mutu Berbasis 

Madrasah berikut memuat secara inklusif elemen elemen Madrasah 

efektif yang dikategorikan menjadi input, proses dan output.70 

Dalam menguraikan karakteristik Manajemen Mutu Berbasis 

Madrasah, pendekatan sistem yaitu input-proses-output digunakan 

untuk memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa 

Madrasah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik 

Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (yang juga karakteristik 

madrasah efektif) mendasarkan pada input, proses dan output. 

Selanjutnya, uraian berikut dimulai dari output dan diakhiri input. 

Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat madrasah), proses 

yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan 

kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan 

proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar 

memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses proses 

lainnya.
71 
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 Artikel Pendidikan,www.dikdasmen.depdiknas.go.id, hal 5 
71 ibid 

http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/
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1. Efektifivitas dalam Proses Belajar Mengajar 

Dalam Perspektif Teori Sistem, organisasi sekolah dianggap 

sebagai satu kesatuan dari komponen-komponen yang saling berkaitan. 

Keterkaitan antar komponen itu terjadi dalam proses kerja organisasi yang 

secara linier maupun secara siklus mengikuti pola input-process-output 

atau masukan-proses-keluaran. Infrastruktur sekolah seperti guru, fisik dan 

fasilitas, kurikulum dan organisasi sekolah merupakan aspek intern. 

 Keefektifan suatu sekolah diukur pada proses organisasional 

termasuk di dalamnya proses pembelajaran. Kewajiban sekolah adalah 

menyelenggarakan pendidikan dan menciptakan kondisi dengan sebaik-

baiknya. Sekolah harus memberikan penjaminan mutu dalam proses 

pendidikannya. Asumsinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara proses dengan hasil atau antara proses pendidikan dengan prestasi 

murid. 

Pembelajaran merupakan bentuk dari aktualisasi kurikulum. 

Imlementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program 

atau tatanan kurikulum kedalam praktik pembelajaran. Proses 

pembelajaran di MTs N 2 Tanggamus, berkaitan erat dengan kurikulum 

yang diterapkan. Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan 

yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku.  

Kaitannya dengan manajemen pembelajaran disekolah, maka 

tujuan manajemen pembelajaran untuk menciptakan proses belajar dengan 

mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan 

dengan baik. Dengan proses belajar mengajar yang demikian itu maka 

pembelajaran akan berlangsung dengan afektif dan efisien.
72

  

Guru, murid dan bahan ajar merupakan unsur yang dominan dalam 

proses pembelajaran. Ketiga unsur ini saling berkaitan, mempengaruhi 
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 Sulistiyorini.2014. Manajemen pendidikan islam. Manajemen pembeljaran. Yogyakarta. Teras. 

Hal 143 
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serta saling tunjang menunjang anatara satu dengan yang lainnya. Jika 

proses belajar mengajar itu ditinju dari segi kegiatan guru, maka terlihat 

bahwa guru berfungsi membuat keputusan yang berhubungan dengan: 1) 

perencanaan, 2) Implementasi dan 3) Penilaian atau Evaluasi. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian proses pembelajaran yang ada 

di MTs Negeri 2 Tanggamus sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pembelajaran. 

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan diartikan sebagai 

proses penyesuian materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, 

penggunaan metode pembelajaran dalam satu waktu yang akan 

dilaksanakan pada satu masa semester yang akan datang untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan. Rencana pembelajaran dapat dibuat 

untuk satu tahun yang disebut dengan program tahunan. 

Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat 

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah 

yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga 

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

yang dimaksud pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau 

perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. 

Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan 

guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi 

dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, pembelajaran 

memusatkan perhatian pada “bagaimana membelajarkan siswa”, dan 

bukan pada “apa yang dipelajari siswa”.  

Adapun perhatian terhadap apa yang dipelajari siswa merupakan 

bidang kajian dari kurikulum, yakni mengenai apa isi pembelajaran 

yang harus dipelajari siswa agar dapat tercapainya tujuan. 

Pembelajaran lebih menekankan pada bagaimana cara agar tercapai 

tujuan tersebut. Dalam kaitan ini hal-hal yang tidak bisa dilupakan 

untuk mencapai tujuan adalah bagaimana cara menata interaksi antara 
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sumber-sumber belajar yang ada agar dapat berfungsi secara optimal. 

Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, pendekatan dan 

metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang 

akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah bahwa 

perencanaan pembelajaran di MTs Negeri 2 Tanggamus dilakukan 

sebagai kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dan dimulai dari 

penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan mulai dari RPP, Silabus 

Hingga KKM. Sementara dalam prakteknya, pengembangan 

perencanaan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip 

sehingga proses yang ditempuh dapat dapat dilaksanakan secara 

efektif. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama 

tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa 

saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir 

dari proses ini adalah perubahan perilaku siswa.
73

  

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, wakil kepala bidang 

kurikulum Drs. Ahmadi mengatakan bahwa dalam melakukan 

perencanaan pembelajaran, harus juga memperhatian prinsip-prinsip 

yang bisa menghantarkan pada sebuah tujuan. Dengan demikian, hasil 

akhir dari proses pembelajaran akan menciptakan kualitas sumberdaya 

manusia yang mumpuni. Adapun langkah langkah dalam penyusunan 

perencanaan pembelajaran yang ada di MTs Negeri 2 Tanggamus telah 

ditentukan sesuai dengan penggunaan kurikulum adalah sebagai 

berikut
74

.  
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 Musannif S.Ag, M.Pd.I Kepala  MTs Negeri 2 Tanggamus Tentang Pelaksanaan pembelajaran di MTs 

Negeri 2 Tanggamus, wawancara, Tanggal 1 Agustus 2016 
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 Drs. Ahmadi, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTs Negeri 2 Tanggamus Tentang pembelajaran 

dan evaluasi di MTs Negeri 2 Tanggamus, wawancara, Tanggal 1 Agustus  2016 
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a. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang mencakup 3 aspek 

penting yaitu domain kognitf, afektif, dan psikomotorik. 

b. Menentukan penggunaan Stategi kegiatan belajar mengajar 

c. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran 

d. Memilih bahan dan alat dan media pembelajaran 

e. Ketersediaan fasilitas fisik 

f. Perencanaan evaluasi dan pengembangan 

Berdasarkan hasil observasi penelitian dan temuan, perencanaan 

pembelajaran di MTs Negeri 2 Tanggamus meliputi: 1) Perangkat 

Pembelajaran, 2) Metode pembelajaran serta evaluasi.
75

 Perangkat 

pembelajaran meliputi program tahunan, program semester, analisis 

KD, Silabus, RPP, kalender pendidikan, agenda mengajar serta kkm. 

Sedangkan metode pembelajaran tertuang dalam RPP dari masing 

masing guru mata pelajaran yang disesuaikan dengan materi yang 

diberikan.  

Selain itu Peneliti mencoba melakukan wawancara kepada salah 

satu dewan guru yaitu bapak Sidi Hermanto, S.Pd tentang perencanaan 

perangkat pembelajaran, menurut beliau perangkat pembelajaran yang 

dibuatnya sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar yaitu: 1) 

sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan; 2)sebagai pola 

dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang 

terlibat dalam kegiatan; 3) sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, 

baik unsur guru maupun unsur murid; 4) sebagai alat ukur efektif 

tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan 

kelambatan kerja; 5) untuk bahan penyusunan data agar terjadi 

keseimbangan kerja; 6) untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan 

biaya
76

. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang 

mengajar Mata pelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah 
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 Observasi perencanaan pebelajaran di MTs Negeri 2 Tanggamus, tanggal 4 agustus 2016 
76

 Sidivhermanto,S.Pd. Guru mata pelajaran bahasa indonesia, wawnacara, tanggal 4 Agustus 2016 
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Negeri 2 Tanggamus bahwa guru selalu merencanakan program 

pembelajaran yaitu membuat Program Tahunan, Program Semester, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Silabus dan Evaluasi. Program 

tahunan yang dibuat berkaitan dengan rencana pencapaian yang ada 

dalam satu tahun ajaran. Pencapaiannya sesuai dengan ketetapan yang 

tercantum dalam Kurikulum 2013 yang menerapkan sistem berjenjang 

dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas dan 

sekolah.
77

  

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara dengan guru mata pelajaran Akidah Akhlak, guru 

menyusun rencana kerja tahunan. Dalam rencana kerja tahunan 

terdapat 3 pokok bahasan yang terbagi ke dalam dua semester. Setiap 

semester akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 2 pokok 

bahasan. Penyusunan program tahunan ini dilengkapi dengan 

penentuan silabus, metode, media dan evaluasi terhadap hasil belajar.   

 

b. Pengorganisasian Pembelajaran 

Pengorganisasian pembelajaran memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pembelajaran khususnya dalam menyusun skema tahapan 

kegiatan (alur kegiatan pembelajaran) pengembangan organisasi 

melalui visi dan misi tidak terbatas membentuk strategi yang strategis 

melainkan bagaimana kita harus dapat memadukan sebuah 

keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaaraan 

yang terpadu. Dalam hal ini pengorganisasian pembelajaran di MTs 

Negeri 2 Tanggamus dimulia pada tahapan penerimaan siswa baru 

(PSB). Penulis melakukan wawancara kepada ketua panitia 

penerimaan siswa baru bahwa untuk mendapatkan siswa yang 

memiliki kompetensi yang unggul, pihak Madrasah di MTs Negeri 2 

Tanggamus melakukan Penerimaan Siswa Baru melalui dua 

mekanisme pendaftaran. Penulis Menanyakan Kepada Ketua Panitia 

                                                           
77 Laili Fitria, S.Pd Guru Mata pelajaran Aqidah Akhlak, Wawancara, tanggal 5 Agustus 2016 
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Penerimaan Siswa Baru (PSB) Perihal mekanisme Penerimaan Siswa 

Baru.  

Dari hasil wawancara diketahui bahwa “Penerimaan Siswa baru 

dilakukan melaului dua mekanisme, mekanisme pertama dilakukan 

dengan memberikan kesempatan pada siswa yang berprestasi di 

SD/MI untuk dapat diterima di MTs Negeri 2 Tanggamus, mekanisme 

ini dilakukan dengan syarat siswa tersebut harus menduduki peringkat 

minimal 5 besar pada kelas V dan VI berturut turut, selain itu siswa 

diberikan keringan berupa bebas biaya pendaftaran. 

Untuk jalur reguler dilakukan seperti umumnya sekolah lain. 

Hanya saja terdapat materi tambahan berupa tes membaca Al Qur’an, 

tes ini dianggap penting sebagai salah satu landasan dasar membentuk 

Siswa yang memiliki karakter Iman dan Taqwa sesuai dengan Visi 

Misi MTs Negeri 2 Tanggamus. 
78

 

Setelah proses penerimaan Siswa baru terlaksana, tentunya 

didapatkan siswa yang sesuai dengan hasil penjaringan dan 

penyaringan, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelas guna 

memudahkan pelaksanaan Pembelajaran, kemudian setiap tinggakatan 

dibuat menjadi dua bidang kelas, yaitu kelas bilingual dan kelas 

reguler. 

Proses pembagian Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan 

dengan Tahapan melaui rapat pembagian tugas yang dilaksanakan di 

awal tahun ajaran. Kemudian dilaksanakan Workshop pembuatan 

Perangkat pembelajaran. Dalam pembagian tugas mengajar 

disesuaikan dengan struktur dan muatan kurikukum Madrasah 

Tsanawiyah serta memperhatikan kualifikasi dan komptensi guru yang 

telah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi.
79

  

Dalam proses pembelajarannya, berdasarkan observasi peneliti 

lakukan, baik didalam kelas bilingual maupun kelas reguler, 
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pembelajaran tidak dibedakan, artinya pelayanan dikelas oleh guru 

mata pelajaran sama. Namun dalam keterlibatan pembelajaran oleh 

siswa, terlihat bahwa kelas bilingual lebih aktif dalam pembelajaran, 

baik mengamati, analisis soal maupun umpan balik yang diberikan 

oleh guru mata pelajaran.
80

  Guru guru yang mengajarpun dikelas 

bilingual merupakan guru yang dianggap mampu dan memeiliki nilai 

lebih berdasarkan penilaian evaluasi kinerja guru yang dikeluarkan 

oleh pengawas sekolah. 

Hasil observasi ini pun diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

beberapa guru yang mengajar di kelas Bilingual, salah satunya bapak 

Sidi Hermanto, menurut beliau “proses pembelajaran di kelas bilingual 

cukup terlihat berbeda, hal ini karena keterlibatan siswa dala 

pembelajaran sangat aktif, sehingga guru dituntut untuk lebih 

menyiapkan materi dan soal soal yang lebih banyak, selain itu 

perangkat pembelajaran yang harus disiapkan pun sedikit berbeda, 

karena didalamnya terdapat dua bahasa yang digunakan.”
81

 

Sidi Hermanto menambahkan dalam kegiatan belajar mengajar 

terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilan, yakni pengaturan 

proses belajar mengajar, dan pengajaran itu sendiri, dan keduanya 

saling ketergantungan satu sama lain. Kemampuan mengatur proses 

belajar mengajar yang baik, akan menciptakan situasi yang 

memungkinkan anak belajar, sehingga merupakan titik awal 

keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dalam suasana wajar, 

tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar siswa memerlukan sesuatu yang 

memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan guru, teman, 

maupun dengan lingkungannya. Kebutuhan akan bimbingan, bantuan, 

dan perhatian guru yang berbeda untuk setiap individu siswa.
82
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Untuk menciptakan suasana yang menumbuhkan semangat 

belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, mereka memerlukan 

pengorganisasian proses belajar yang baik. Proses belajar mengajar 

merupakan suatu rentetan kegiatan guru menumbuhkan organisasi 

proses belajar mengajar yang efektif, yang meliputi: tujuan pengajaran, 

pengaturan penggunaan waktu luang, pengaturan ruang dan alat 

perlengkapan pelajaran dikelas, serta pengelompokan siswa dalam 

belajar. 

Tujuan pengajaran merupakan pangkal tolak keberhasilan dalam 

pengajaran. Makin jelas rumusan tujuan makin mudah menyusun 

rencana dan mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar dengan 

bimbingan guru. Selanjutnya berkenan dengan waktu yang tersedia 

untuk setiap pelajaran per semester, pertahun, sangat terbatas. Karena 

itu diperlukan pengaturan waktu, diharapkan siswa melakukan 

berbagai kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Waktu 

yang tersedia bisa dirasakan lama dan sumber kebosanan buat anak 

dalam belajar. Sebaliknya, bisa juga dirasakan singkat bila diisi 

dengan kegiatan-kegiatan yang menyemangatkan siswa dalam belajar. 

Waktu yang tersedia hendaknya diisi dengan aktivitas bermakna dan 

dapat memberikan hasil belajar produktif selain menggairahkan. 

Dalam kegiatan pembelajaran tentunya guru diharapkan mampu 

membangkitkan perhatian dan motivasi siswa, keaktifan, keterlibatan 

langsung dan berpengalaman, pengulangan materi, memberikan 

tantangan, memberikan penguatan dan mampu membedakan 

karakteristik psikis kepribadian siswa. Selain itu, guru juga dituntut 

harus melakukan evaluasi pembelajaran di kelas masing masing yang 

diampunya melaui evaluasi tes Komptensi dasar maupun tes Mid 

Semester. 

Menurut Drs. Ahmadi selaku Wakakurikulum proses evaluasi 

mid Semester diadakan secara Integritas dan terjadwal sesuai dengan 

kalender pendidikan, masing masing guru yang tergabung dalam 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Madrasah membuat soal 

evaluasi mid semester, hal ini dimaksudkan agar kesesuain materi pada 

soal yang dibuat seragam tingkat kesukaran soal.
83

 

Tidak hanya sampai disitu, penulis berupaya menelusuri 

bagaimana proses pembelajaran yanga ada di MTs Negeri 2 

Tanggamus dengan kembali mewawancarai kepala Madrasah waktu 

yang berbeda. “secara umum, proses pembelajaran di MTs Negeri 2 

Tanggamus dimulai dari pukul 07.15 WIB hingga pukul 14.00 WIB, 

kemudian untuk kelas Bilingual ada tambahan jam pelajaran, mereka 

mendapatkan tambahan waktu belajar hingga pukul 16.00 WIB.”
84

 

Proses pembelajaran yang efektif dan bermakna akan tercipta 

ketika guru mampu memberdayakan segenap kemampuan dan 

kesanggupan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran memegang peranan 

penting dalam mencapai keberhasilan belajar siswa. Pembelajaran 

yang terjadi di kelas pada dasarnya merupakan suatu kegitan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga aktivitas, proses dan 

hasil belajar siswa meningkat kearah yang lebih baik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ketika 

pelaksanaan pembelajaran Mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Tanggamus, diperoleh data berkaitan dengan 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup dalam 

mengajar
85

: 

Guru melakukan kegiatan appersepsi untuk menarik minat siswa 

dan memotivasi siswa dengan menjelaskan bahwa jika siswa 

mempelajari materi hari ini, maka mereka akan dapat mengetahui 

pengaruh Mata pelajaran Akidah Akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran guru mengadakan 
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penilaian selama proses pembelajaran yakni dengan mengadan pre 

test. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Selain menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga 

memberikan penjelasan materi yang harus dipelajari. Oleh karena itu, 

siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan yang disampaikan. 

Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang utama 

dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman 

belajar (learning experience) siswa. Kegiatan inti dalam pembelajaran 

adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa 

secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.  

Selain pada pengorganisasian pembelajaran, pengorganisasian 

juga dilakukan pada meteri. Pengorganisasian materi didasarkan pada 

kurikulum yang telah ditetapkan, yiatu kurikulum 2013. Oleh sebab itu 

dalam mengorganisasikan materi, seorang guru perlu memahami 

prinsip pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, dan silabus 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013 

 

1) Struktur Kurikulum 

Struktur dan muatan kurikulum pada MTs Negeri 2 

Tanggamus tahun 2015/2016 Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 77J 

Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang 

sederajat terdiri atas muatan
86

:  

a. Pendidikan agama;  

b. Pendidikan kewarganegaraan;  
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c. Bahasa;  

d. Matematika;  

e. Ilmu pengetahuan alam;  

f. Ilmu pengetahuan sosial;  

g. Seni dan budaya;  

h. Pendidikan jasmani dan olahraga;  

i. Keterampilan/kejuruan; dan  

j. Muatan lokal.  

 

Hasil wawancara dengan waka bidang kurikulum Drs. 

Ahmadi, diperoleh data bahwa Struktur kurikulum di MTs Negeri 2 

Tanggamus meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam 

satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai 

dengan Kelas IX
87

. 

Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi 

lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Kurikulum MTs Negeri 2 Tanggamus memuat 12 mata 

pelajaran, 3 muatan lokal, dan beberapa kegiatan pengembangan 

diri.  

b. Mata Pelajaran PJOK, Seni Budaya dan serta Keterampilan yang 

berubah nama menjadi Prakarya kini menjadi Muatan lokal yang 

KI dan KD-nya dibakukan oleh Kemdikbud.  

c. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus 

diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 

setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.  

d. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS merupakan “IPA 

Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 
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e. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan 

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.  

f. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.  

g. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 

34 - 38 minggu.  

 

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan 

alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. 

Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk Madrasah 

Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut. Struktur Kurikulum MTs 

Negeri 2 Tanggamus adalah sebagai berikut: 

 

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

BELAJAR PER 

MINGGU 

VII VIII IX 

Kelompok A    

1. Pendidikan Agama  
   

 
a. Al qur’an Hadits 2 2 2 

 
b. Aqidah Akhlak 2 2 2 

 
c. Fiqih 2 2 2 

 
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

3. Bahasa Arab 3 3 3 

4. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
3 3 3 

5. Bahasa Indonesia 6 6 6 

6. Matematika 5 5 5 

7. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

9. Bahasa Inggris 4 4 4 
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MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

BELAJAR PER 

MINGGU 

VII VIII IX 

Kelompok B 
   

1. Seni Budaya (termasuk muatan lokal)* 2 2 2 

2. 
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 

Kesehatan(termasuk muatan lokal) 
3 3 3 

3. Prakarya(termasuk muatan lokal) 2 2 2 

4 Bahasa Lampung 2 2 2 

Kelompok C Pengembangan Diri 
   

 
Bimbingan Konseling 

   

 
Kegiatan Ekstrakurikuler: 

   

 
Kepramukaan 

   

 
Tari Lampung dan Kreasi 

   

 
Futsal 

   

 
Baca Al-Qur’an 

   

 
Palang Merah Remaja 

   

 
Olimpiade Matematika 

   

 
Olimpiade IPA 

   

 
Olimpiade IPS 

   

 
OSIS 

   

 
Bola Volley Berprestasi 

   

 
Majalah Dinding Sekolah 

   
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 46 46 46 
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Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, penulis 

melakukan observasi langsung pada dokumen satu (I) MTs Negeri 2 

Tanggamus, peneliti menemukan perbedaan pada jumlah jam pelajaran 

perminggu, Pada program pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTs) dan yang setara, jumlah jam mata pelajaran sekurang-

kurangnya 38 jam pelajaran setiap minggu. Sedangkan pada program 

pendidikan MTs Negeri 2 Tanggamus jumlah jam pelajaran rata-rata 

44 jam per minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 40 menit.
88

  Jenis 

program pendidikan di MTs Negeri 2 Tanggamus, terdiri dari program 

agama yang meliputi sejumlah mata pelajaran program umum yang 

meliputi sejumlah mata pelajaran yang wajib diikuti seluruh peserta 

didik, dan program pilihan meliputi mata pelajaran yang menjadi ciri 

khas keunggulan daerah berupa mata pelajaran muatan lokal. Mata 

pelajaran yang wajib diikuti pada program umum berjumlah 13 

sementara keberadaan mata pelajaran Muatan Lokal ditentukan 

ditentukan oleh Kemdikbud dan selanjutnya oleh kebijakan 

Kementerian Agama setempat dan kebutuhan Madrasah.   

 

2) Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 

Dalam pelaksanaan Kurikulum yang diterapkan di MTs Negeri 2 

Tanggamus. Menurut Drs Ahmadi selaku wakakurikulm di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Tanggamus mgatakan bahwa pengembangan 

Pelaksaan Kurikulum harus sesuai dengan relevansi oleh satuan 

pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Lampung.  
89

 

Adapun Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Tanggamus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut
90

:  
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1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan 

merupakan daftar mata pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut 

maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten 

pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah 

menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang 

pendidikan tertentu.  

2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan 

pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai 

dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 12 Tahun 

maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar 

pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 

tahun.  

3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh 

pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, 

keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang 

dikemas dalam berbagai mata pelajaran.  

4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum 

berbentuk Kemampuan Dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap 

peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaedah kurikulum 

berbasis kompetensi.  

5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam 

kemampuan dan minat.  

6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik serta lingkungannya.  

7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni.  

8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari 
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lingkungannya dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada 

prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan 

hidup.  

9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat.  

10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan 

memperbaiki pencapaian kompetensi.  

 

c. Penggerakan Pembelajaran 

Dalam sebuah organisasi sudah sepatutunya terdapat 

pelaksanaan setelah suatu perencanaan dan pembentukkan organisasi. 

Dalam pelaksanaan dibutuhkan prinsip, teknik dan tahapan yang 

optimal. Pelaksanaan atau bisa disebut pengarahan (actuating) yaitu 

mengarahkan semua personal agar mau bekerjasama dan bekerja 

efektif dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Pergerakan adalah 

proses menumbuhkan semangat (Motivasion) pada karyawan agar 

dapat bekerja keras dan giat serta mebimbing mereka dalam 

melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 

Menurut kepala MTs Negeri 2 Tanggamus, penggerakan yang 

dilakukan di MTs Negeri 2 Tanggamus dibagi menjadi dua yaitu 

penggerakan pembelajaran dan penggerakan kelas, beliau menjelaskan 

bahwa dalam konteks pembelajaran disekolah, tugas menggerakan 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan instruksional, 

sedangkan dalam konteks kelas, penggerakan dilakukan oleh guru 

sebagai penanggung jawab pembelajaran. Penggerakan dalam proses 

pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan suasana edukatif agar 
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siswa dapat melaksanakan tugas belajar dengan penuh antusias dan 

mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik
91

. 

Selanjutnya peneliti mencoba melakukan penelurusan tentang 

penggerkan pembelajaran dikelas degan mewawancarai salah satu 

guru mata pelajaran matematika, menurut beliau terdapat kegiatan 

belajar yang mempunyai kadar keaktifan siswa yang tinggi, dan ada 

kegiatan belajar dengan keaktifan siswa yang rendah. Tidak ada 

kegiatan belajar dengan kadar keaktifan nol. Cara belajar siswa aktif 

tidak selamanya berorientasi keterampilan, tetapi juga bisa terjadi 

waktu siswa mempelajari konsep, fakta, dan prinsip. Belajar konsep 

dengan dengan kadar keaktifan siswa rendah cenderung 

memperlihatkan belajar mengajar yang lebih ekpositori, sedangkan 

belajar keterampilan proses dengan kadar keaktifan siswa tinggi 

cenderung discovery.
92

 

Untuk memperkuat data tersebut, peneliti melakukan observasi 

tentang penggerakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan 

belajar mengajar terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilan, 

yakni pengaturan proses belajar mengajar, dan pengajaran itu sendiri, 

dan keduanya saling ketergantungan satu sama lain. Kemampuan 

mengatur proses belajar mengajar yang baik, akan menciptakan situasi 

yang memungkinkan anak belajar, sehingga merupakan titik awal 

keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dalam suasana wajar, 

tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar siswa memerlukan sesuatu yang 

memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan guru, teman, 

maupun dengan lingkungannya. Kebutuhan akan bimbingan, bantuan, 

dan perhatian guru yang berbeda untuk setiap individu siswa.
93
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Untuk menciptakan suasana yang menumbuhkan semangat 

belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, mereka memerlukan 

pengorganisasian proses belajar yang baik. Proses belajar mengajar 

merupakan suatu rentetan kegiatan guru menumbuhkan organisasi 

proses belajar mengajar yang efektif, yang meliputi: tujuan pengajaran, 

pengaturan penggunaan waktu luang, pengaturan ruang dan alat 

perlengkapan pelajaran dikelas, serta pengelompokan siswa dalam 

belajar. 

Tujuan pengajaran merupakan pangkal tolak keberhasilan dalam 

pengajaran. Makin jelas rumusan tujuan makin mudah menyusun 

rencana dan mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar dengan 

bimbingan guru. Dalam perumusan tujuan instruksional khusus perlu 

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut
94

:  

a. Kemampuan dan nilai-nilai apa yang ingin dikembangkan pada 

diri siswa. 

b. Bagaimana cara mencapai tujuan itu secara bertahap atau 

sekaligus. 

c. Apakah perlu menekankan aspek-aspek tertentu. 

d. Seberapa jauh tujuan itu dapat memenuhi kebutuhan 

perkembangan siswa. 

e. Apakah waktu yang tersedia cukup untuk mencapai tujuan-tujuan 

itu. 

Selanjutnya berkenan dengan waktu yang tersedia untuk 

setiap pelajaran per semester, pertahun, sangat terbatas. Karena itu 

diperlukan pengaturan waktu, diharapkan siswa melakukan berbagai 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Waktu yang 

tersedia bisa dirasakan lama dan sumber kebosanan buat anak dalam 

belajar. Sebaliknya, bisa juga dirasakan singkat bila diisi dengan 

kegiatan-kegiatan yang menyemangatkan siswa dalam belajar. Waktu 
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yang tersedia hendaknya diisi dengan aktivitas bermakna dan dapat 

memberikan hasil belajar produktif selain menggairahkan. 

Kaitannya dalam penggerakan pembelajaran dikelas, agar 

kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan cara belajar siswa, 

diperlukan pengelompokan siswa dalam belajar. Dalam penyusunan 

anggota kelompok perlu pertimbangan antara lain
95

: 

a. Kegiatan belajar apa yang akan dilaksanakan. 

b. Siapa yang akan menyusun anggota kelompok, guru, siswa, atau 

guru dan siswa bersam-sama. 

c. Atas dasar apa kelompok itu disusun. 

d. Apakah kelompok itu selalu tetap atau berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan cara balajar. 

Untuk mewujudkan suasana belajar dimana siswa menjadi pusat 

kegiatan belajar atau kegiatan siswa aktif, organisasi, kursi, dan alat-

alat lain harus mudah dipindah-pindahkan untuk kepentingan kerja 

kelompok. Ruangan dan fasilitas yang tersedia perlu diatur untuk 

melayani kegiatan belajar. Ruang gerak guru dalam organisasi proses 

belajar mengajar tidak terbatas. Kegiatan mengarahkan, menjelaskan, 

memberikan jawaban spontan, serta memberikan umpan balik, 

merupakan kegiatan guru untuk memenuhi kebutuhan siswa yang 

beraneka ragam. 

d. Penilaian atau Evaluasi 

Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak dapat 

diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini penting dilakukan 

secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan berjalan atau tidak 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Guru perlu menetapkan 

jenis evaluasi yang apa yang digunakan dan hasil evalusi diharapkan 
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akan memeiliki pengaruh dan dampak terhadap perbaikan dan 

peningkatan mutu pembelajaran selanjutnya. 

Dalam setiap pembelajaran, pendidik harus berusaha 

mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang ia lakukan. Hasil yang 

dimaksud adalah baik, tidak baik, bermanfaat, atau tidak bermanfaat, 

dll. Pentingnya diketahui hasil ini karena ia dapat menjadi salah satu 

patron bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses 

pembelajaran yang dia lakukan dapat mengembangkan potensi peserta 

didik. Artinya, apabila pembelajaran yang dilakukannya mencapai 

hasil yang baik, pendidik tentu dapat dikatakan berhasil dalam proses 

pembelajaran dan demikian pula sebaliknya. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh 

pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi 

yang dilakukan oleh pendidik ini dapat berupa evaluasi hasil belajar 

dan evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi dalam suatu pembelajaran sangatlah penting, karena 

untuk mengetahui hasil belajar siswa selama mereka belajar, dengan 

demikian pendidik dapat mengetahuai nilai yang diperoleh siswanya, 

untuk membandingkan dengan siswa yang lainnya.  

Hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  evaluasi  adalah  kualitas  

dari pada sesuatu,  baik  yang  menyangkut  tentang  nilai  maupun  

arti.  Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan 

arti itu adalah evaluasi. Gambaran kualitas yang dimaksud merupakan 

konsekuensi logis dari proses evaluasi yang dilakukan. Proses tersebut 

tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dalam arti 

terencana, sesuai dengan prosedur dan aturan, dan terus menerus. 

Kegiatan Evaluasi merupakan alat penilaian bagi guru untuk 

mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan setelah 1) proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu evaluasi adalah barometer untuk 

mengukur keberhasilan guru itu sendiri dalam menyajikan bahan 

pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara proses pembelajaran 
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berlangsung, pada saat itu dapat dilihat bagaimana reaksi siswa, sikap 

siswa, kecepatan dan kelambatan setiap siswa. Apabila ditemukan 

siswa yang lambat dibandingkan dengan siswa lainnya maka guru 

mengulang kembali atau penyederhanaan materi pelajaran. Namun 

post test atau tes akhir jarang dilaksanakan karena keterbatasana waktu 

yang tersedia dan banyaknya materi yang harus diberikan kepada 

siswa. 

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanggamus, model evaluasi 

pembelajarannya dilakukan dengan Ulangan harian, Ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester. Untuk ulangan harian ada analisis 

manual, sedangkan UTS dan UAS juga ada analisis kompetensi. Guru-

guru dalam Analisis manualnya menggunakan format Microsoft excel. 

Untuk saat ini, evaluasi pembelajarannya mengacu pada Kurikulum 

2013.  

Menurut Wakakurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Tanggamus mengatakan bahwa praktek evaluasi pembelajaran di 

sekolahnya meliputi supervisi, monitoring kepala sekolah, kinerja 

guru, kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Dia juga memastikan untuk 

saat ini guru-guru telah mengacu dan menggunakan pada kurikulum 

2013
96

.  

Adapun Evaluasi yang diterapkan di MTs Negeri 2 Tanggamus 

Meliputi
97

: 

1. Evaluasi Guru, merupakan Ketercapaian hasil belajar yang 

diterapkan oleh guru 

2. Evaluasi Siswa, Adapun evaluasi siswa dibedakan berdasarkan 

kriteria kenaikan kelas dan lulusan, dintaranya: 

a) Kenaikan Kelas, Kriteria kenaikan kelas menggunakan 2 (dua) 

aspek, yaitu aspek akademis dan aspek non akademis.  
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1) Aspek akademis meliputi: (1) Menyelesaikan seluruh 

program pembelajaran, (2) Memperoleh nilai minimal baik 

pada penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran selain 

mata pelajaran IPTEK. (3) Tidak boleh ada nilai di bawah 

KKM. 

2) Aspek Non Akademis meliputi: (1) Nilai Sikap/ perilaku 

dan budi pekerti minimal baik, (2) Ketidak hadiran tanpa 

keterangan maksimal 18 (delapan belas) hari dalam 1 (satu)  

tahun terakhir, yang ditunjukan dari catatan wali kelas. 

b) Kelulusan  

Kelulusan Peserta Didik dinyatakan lulus dari dari MTs 

Negeri 2 Tanggamus jika siswa setelah:  

1) menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;  

2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk 

seluruh mata pelajaran; 

3) Lulus ujian sekolah/madrasah; dan  

4) Lulus Ujian Nasional.  

 

2. Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme 

pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan 

mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan 

sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian 

kompensasi, penghargaan, pembinaan dan latihan/pengembangan, dan 

pemberhentian. Semua itu dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan 

tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan rangkaian 

aktivitas yang integral, bersangkut-paut dengan masalah perencanaan, 

pengadaan, penempatan, pembinaan atau pengembangan penilaian dan 

pemberhentian tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

mewujudkan fungsi sekolah yang sebenarnya. 
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a. Perencanaan 

Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang 

sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan 

jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan 

dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat 

menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. 

Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan 

adalah pengembangan dan strategi dan penyusuan tenaga pendidk dan 

kependidikan (Sumber Daya Manusia) yang komprehensip guna 

memenuhi kebutuhan organisasi dimasa depan. Perencanaan SDM 

merupakan lagkah awal dari pelaksanan fungsi manajemen SDM. 

Waupun merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan, 

perencanaan ini sering kali tidak diperhatikan dengan seksama. 

Dengan melakukan perencanan ini, segala fungsi SDM dapat 

dilaksanakan dengan efektif efisien. 

Perencanaan sumber daya manusia awal difokuskan pada 

perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta cara 

pencapaian tujuannya dan implementasi program-program, yang 

kemudian berkembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk 

mengevaluasi keefektifan program yang sedang berjalan dan 

memberikan informasi kepada perencana bagi pemenuhan kebutuhan 

untuk revisi peramalan dan program daat diperlukan. 

Kaitannya dengan perencanaan SDM, MTs Negeri 2 Tanggamus 

melakukan perencanan melalui, perencanaan Visi Misi dan strategi 

Madrasah, Reikrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 

Penempatan Dewan Guru dan Tugas Tambahan, Pelatihan dan 

Pengembangan SDM
98

. 

Dari hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Tanggamus, 

perencanaan program madrasah melibatkan para dewan guru dan staff 
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TU. Kepala madrasah mengadakan rapat di akhir tahun dan awal 

Tahun sebelum Semester baru dimulai yang dihadiri oleh seluruh 

perangkat sekolah, guru dan staff TU. Hal ini dapat diketahi melalui 

buku agenda rapat yang telah ditanda tangani oleh seluruh guru. 

Tentunya hal ini menunjukkan bahwa seluruh guru hadir dalam rapat 

awal tahun tersebut. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara 

dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulm, Drs, Ahmadi bahwa 

semua guru hadir dala rapat awal tahun yang akan membahas rencana 

sekolah satu tahun kedepan.
99

 

Dalam rapat awal tahun membahas program - program madrasah 

meliputi program Reikrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 

Penempatan Dewan Guru dan Tugas Tambahan, Pelatihan dan 

Pengembangan SDM, Program Peningkatan Profesional Guru, 

program evaluasi. Kepala madrasah sebagai pemimpin melakukan 

identifikasi terhadap program satu tahun kedepan. Program yang 

direncanakan mengacu pada pencapaian visi dan misi madrasah. Hal 

ini diperkuat oleh dokumentasi tentang program program sekolah yang 

telah direncanakan. Program program tersebut termuat dalam buku 

hasil rapat awal tahun MTs Negeri 2 Tanggamus. 

Dalam hal ini, penulis mencoba mewawancari Wakil bidang 

Kurikulum yang sekaligus Koordinator perencanaan SDM dalam 

bidang akademik, menurut beliau dalam penyusunan visi dan misi 

serta strategi madrasah didalamnya terdapati Tim yang berkoordinator 

dengan masing masing Wakil Kepala Madrasah untuk membuat dan 

menyampaikan gambaran serta rumusan visi dan misi madrasah, 

tentunya dalam hal ini diketuai oleh Kepala Madrasah
100

.  

Dalam Perencanaan Rekruitment tenaga pendidik dan 

kependidikan, kepala Madrasah melukakan Reikutmen hanya jika 

terjadi kekurangan dan kekosongan Tenaga pendidik saja, misalkan 
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dikarenakan adanya guru yang sedang melakukan tugas belajar diluar 

daerah, atau guru yang ada sedang cuti besar, naik haji dll. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya surat izin dari dinas terkait, kemudian 

dilaporkan oleh wakil bidang kurikulum bahwa benar dalam kegiatan 

belajar mengajar pada semester berikutnya akan mengalami 

kekurangan tenaga pendidik, maka untuk itu madrasah melakukan 

Reikrutmen Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang sesuai 

dengan bidangnya.
101

  

Dalam bidang Pelatihan dan pengembangan SDM, Perencanaan 

yang dibuat oleh Tim yang dikoordinatori oleh wakil kepala sekolah 

bidang Kesiswaan mengatakan, perencanaan dalam bidangnya meliputi 

Pelatihan dan Pengembangan SDM serta Program Peningkatan 

Profesional Guru. Kaitanya dalam bidang pelatihan dan pengembangan 

guru dimulai dari dalam sekolah itu sendiri melalui Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP), Workshop dan pelatihan serta pemberian 

tugas tambahan. Selain itu program peningkatan dan pengembangan 

SDM juga dilakukan dengan pendelegasian guru dalam seminar 

seminar dan karya tulis ilmiah serta tugas belajar kejenjang berikutnya 

dan promosi jabatan
102

. 

Dalam menentukan program sekolah, kepala madrasah tidak 

hanya melibatkan guru dan staff TU namun juga melibatkan siswa. 

Program yang melibatkan siswa adalah program yang berkaitan 

dengan kesiswaaan, dalam hal ini siswa diwakili oleh pengurus OSIS 

dalam perencanaan program kegiatan. Kegiatan peningkatan 

pembelajaran telah direncanakan diawal tahun.  
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b. Seleksi  

Proses seleksi difokuskan pada pertanyaan sejauh mana 

kecocokan antara pelamar dan segala kualitasnya dengan tuntutan 

tuntutan jabatan dan jenis pekerjaan. Sebagai konsekuensinya, penting 

dilakukan penyelidikan refrensi dan latar belakang mereka yang lolos 

proses penyaringan awal. Semaik penting jabatan yang dilamar, 

semakin rumit pula penyelidikan yang seharusnya dilakukan. 

Pada MTs Negeri 2 Tanggamus, seleksi atau rekruitmen Tenaga 

pendidikan dan kependidikan dilakukan jika dalam hal kekurangan 

guru mata pelajaran yang telah diajukan kepada Departemen Agama 

masih belum terpenuhi. Mengingat MTs Negeri 2 Tanggamus 

merupakan sekolah negeri, yang sudah tentu segala kaitanya dengan 

tenaga pendidikan dan kependidikan dilakukan oleh negara.
103

 

Menurut Waka Kurikulum, rekruiment tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan di MTs Negeri 2 Tanggamus difokuskan kepada 

a) kebutuhan setiap tahun; b) latar belakang dan tingkat pendidikan; c) 

kompetensi sesuai dengan standar kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan. Hal ini pun melalui rapat dewan guru dalam akhir 

semester dan awal tahun ajaran baru guna melihat komposisi dan ke 

urgenan atau kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu 

disesuailkan dengan kurikulum yang berlaku, hal ini dimaksudkan agar 

keberlangsungan proses belajar mengajar tidak terganggu.
104

 

Proses dalam rekruitmen pun dilakukan hanya untuk pemenuhan 

dan menambal kekurangan guru pada mata pelajaran tententu yang 

meliputi
105

. 

1. Seleksi administrasi 

2. Kesesuaian pendidikan 

3. Kesesuaian Jam mata pelajaran serta 
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4. Penempatan kerja 

Menurut Kepala Madrasah pada Tahun ajaran Baru 2016/2017 

Pihak MTs Negeri 2 Tanggamus Melakukan Rekruitmen Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan, dengan Rincian Guru Bahasa Inggris 1 

Orang, Guru muatan lokal 1 Orang, serta Tenaga Kependidikan (TU) 1 

orang
106

. 

Peneliti mencoba mewancarai kepada salah satu Guru muatan 

lokal yaitu guru mata pelajaran Fiqih, beliau mengatakan Informasi 

reikutmen di MTs Negeri 2 Tanggamus beliau dapatkan dari Famili 

Beliau yang merupakan Guru di MTs Negeri 2 Tanggamus. Namun 

beliau mengatakan untuk kelengkapan berkas yang beliau ajukan 

kepada Kepala madrasah sudah sesuai dengan ketentuan dan 

kelengkapan syarat Administrasi dan bidang keilmuan yang ia 

dapatkan
107

. 

Dalam proses seleksi dan pengujian berdasarkan standar seleksi 

pihak madarasah menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara 

tertentu yang dibutuhkan. Standar seleksi menyangkut: Umur, 

Kesehatan fisik, Pendidikan, Pengalaman, Tujuan-tujuan, Perangai, 

Pengetahuan umum, Keterampilan komunikasi, Motivasi, Minat, Sikap 

dan nilai-nilai, Kesehatan mental, Kepantasan bekerja di dunia 

pendidikan.
108

 

 

c. Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang 

untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan 

penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya 

tindakan penempatan kembali namun pada dasarnya penempatan 

tenaga kependidikan ini merupakan tindakan yang menentukan 
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keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan 

keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Juga tindakan 

penempatan ini merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat 

tenaga baru perlihatkan (kerjakan) dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, 

kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan 

tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan “the right man on 

the right place” (orang yang tepat pada tempat yang tepat) haruslah 

dipenuhi.  

Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi dan promosi 

dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. 

Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat 

menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. 

Penempatan, yaitu proses penanganan pegawai baru yang sudah 

melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi 

mana mereka ditempatkan.  

Untuk keberlangsungan pembelajaran yang efektif dan efisien 

sesuai dengan visi dan misi sekolah guru mempunyai peran penting 

untuk mewujudkanya. Guru dan staf sekolah mempunyai peran pokok 

dalam organisasi pendidikan. Karena mereka yang mengatur dan 

mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki 

kemampun IPTEK dan IMTAK yang tangguh.  

Terkait dengan Hal tersebut, Musannip S.Ag, M.Pd.I selaku 

Kepala Madrasah mengatakan bahwa “di MTs Negeri 2 

Tanggamus proses penempatan pelaku organisasi pendidikan 

disesuaikan dengan kapasitas dan intelektualitas yang dimiliki 

oleh masing masing suru dan staf. Selain itu, menuru beliau hal 

ini penting karena guru harus memiliki komitmen dan kompeten 

dalam melaksanakan pelayanan terhadap peserta didik sekaligus 
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untuk memperbaiki SDM melalui semua pemberdayaan fasilitas 

yang tersedia. 
109

 

Kaitannya dengan penempatan tenaga pendidik dan 

kependidikan Dari wawancara dengan wakil bidang kurikulum, 

penempatan dilakukan berdasarkan bidang keilmuan masing masing 

dan penempatan dimulai pada saat rapat tahun ajaran baru yaitu tentang 

pembangian tugas belajar mengajar serta tugas tambahan, disini akan 

dipetakan kemana dan dimana guru guru akan mengajar. Penempatan 

juga berdasarkan dengan prestasi guru tersebut, guru yang berprestasi 

dan bersertifikasi tentu akan diberikan beban jumlah mengajar sesuai 

dengan ketentuanya yaitu 24 jam dalam satu minggu.
110

  

Dalam pengelolaan Tenaga pendidik dan kependidikan serta 

penempatannya, kontrol dan kominikasi kepala madrasah sangat 

berperan besar dalam kemajuan kinerja SDM, dari wawancara dengan 

kepala TU, diperoleh informasi bahwa kepala sekolah cukup disiplin 

dalam administrasi, baik administrasi kesiswaan, administrasi guru, 

administrasi staf, administrasi umum. Beliau juga membangun 

komunikasi dan kordinasi yang baik dengan para wakil kepala sekolah 

dan kepala tata usaha juga para guru. Rapat kordinasi antara para wakil 

kepala sekolah dan kepala TU diadakan satu minggu sekali, pada hari 

sabtu, sedangkan rapat rutin sekolah yang melibatkan para guru 

diadakan satu bulan sekali, dalam rangka membahas tentang 

perkembangan sekolah.
111

  

Sementara dalam pengambilan keputusan yang urgen dan 

strategi contohnya pendelegasian tugas guru kelas, kepanitiaan maupun 

pembina ekstra kurikuler, kepala sekolah memutuskannya dengan 
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melibatkan para wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha, namun 

sewaktu-waktu juga otoriter diperlukan dalam kondisi-kondisi darurat 

misalnya siswa yang tidak bisa dikendalikan oleh para guru, maka 

kepala sekolah akan mengambil alih keputusan apa yang akan diambil 

untuk menanganinya.
112

   

Dalam rangka memberdayakan potensi guru yang berbeda-beda 

agar mampu terus termotivasi dalam meningkatkan kedisiplinan nya 

yakni dengan pengkaderisasian, dengan cara diberi kesempatan untuk 

mencoba, berani mencoba adalah salah satu cara untuk bisa memahami 

potensi dan memberdayakan potensi yang ada pada guru, contohnya 

diberi kesempatan untuk menjadi guru kelas, pembina ekstra kurikuler, 

ketua panitia dan lain-lain.
113

   

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh 

data bahwa ia menginginkan gurunya memiliki banyak keahlian dan 

kemampuan yang dapat meningkatkan kompetensinya sebagai guru, 

dengan mengenal karakter dari masing-masing guru yang dimilikinya. 

Bapak Kepala Sekolah cukup mengenal karakter dari masing-masing 

gurunya, sehingga tidak sulit untuk memberikan tanggung jawab atau 

mendelegasikan gurunya atau tenaga kependidikan dalam kegiatan 

apapun yang berkaitan dengan kependidikan.
114

   

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, mengenai 

mendisiplinkan guru dan staf TU di sekolah, diperoleh data bahwa 

kepala sekolah minimal sebulan sekali mengadakan rapat guru, guna 

pemantapan kerja yang telah diprogramkan, sehingga guru ingat dan 

paham apa yang menjadi tanggungjawabnya terhadap sekolah. Setiap 

guru diminta membuat target-target pencapaian prestasi belajar siswa 

supaya guru lebih disiplin, lebih aktif dan giat dalam memberikan 
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bimbingan, mendidik, memotivasi siswa belajar dan membina generasi 

bangsa. Untuk melengkapi pengumpulan data terkait dengan 

pengelolaan tenaga Kependidikan. Penulis juga meminta salinan data 

dewan guru dan tugas mengajar yang ada di MTs Negeri 2 Tanggamus. 

Berikut ini tabel data dewan guru dan tugas mengajar yang 

diembannya
115

: 

1. Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 19 

2 Perempuan 32 

Jumlah 51 

 

2. Latar Belakang Pendidikan 

No Pendidikan Terakhir Jumlah 

1 SMA 1 

2 D3 3 

3 S-1 44 

4 S-2 3 

Jumlah 51 

3. Status kepegawaian 

No Status Kepegawaian Jumlah 

1 PNS NIP 15 34 

2 PNS NIP 13 3 

3 Honorer/GTT 14 

Jumlah 51 

 

Tenaga Kependidikan/Administrasi 

Deskripsi tenaga administrasi berdasarkan pendidikan dan status 

kepegawaiannya adalah sebagai berikut: 
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No 
Pendidikan 

Terakhir 

Status Kepegawaian 

Jumlah PNS Honorer 

Lk Pr Lk Pr 

1 SMA 2 2 1 7 3 

2 D3 - - - - - 

3 S-1 - 1 - 1 3 

Jumlah 2 3 1 3 9 

 

1. Kelengkapan Perangkat Pembelajaran 

Kelengkapan Perangkat pembelajaran mutlak diperlukan untuk 

mempermudah proses pembelajaran guna meraih hasil 

pembelajaran secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut, penulis 

berupaya menelusuri kebenaran ketersediaan perangkat 

pembelajaran yang selayaknya disusun oleh guru. Dari wawancara 

yang penulis lakukan kepada Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan 

beberapa guru terangkum sebagi berikut : 

Drs ahmadi selaku waka kurikulum menyampaikan bahwa, 

“sejak tahun 2015 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Tanggamus telah menggunakan Kurikulum 2013, menurut 

beliau pengguanaan kurikulum 2013 dianggap sesuai dan 

relevan dengan keadaan dan perkembangan zaman,. Selain 

itu kurikulum 2013 juga memudahkan guru dalam 

menyusun perangkat, materi dan bahan pembelajaran.”
116

 

Selain Wakakurikulum, beberapa guru juga menyampaikan 

pendapatnya dalam penggunaan kurikulum 2013. Dalam hal ini 

penulis mewawancarai guru bidang study dengan hasil sebagai 

berikut: 
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“Beni Saputra, Amd selaku guru matematika kelas VII 

menyampaikan pendapatnya bahwa pada awalnya 

penggunaan kurikulum 2013 dianggap sebagai suatu 

kesulitan, hampir bagi setiap guru. Menurut beliau 

kurikulum 2013 dianggap sulit karena guru belum terbiasa 

dengan kurikulum yang baru. Akan tetapi dengan adanya 

Workshop Kurikulum, MGMP dan bimbingan dari 

Wakakurikulum anggapan tersebut dapat teratasi dengan 

baik, hal ini terbukti dengan adanya perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.”
117

 

 

Senada dengan pendapat sebelumnya, Nur Maisaroh, S.Pd 

Selaku guru Bahasa Indonesia menyampaikan bahwa” pada 

mulanya ia juga merasa kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran kurukulum 2013, akan tetapi hal 

tersebut bukan menjadi suatu kendala yang besar, 

mengingat banyak nya ketersedian buku yang mengupas 

tentang kurikulum 2013, selain itu beliau juga 

memanfaatkan internet sebagai sarana menambah atau 

memperkaya materi pembelajaran”
118

 

 

d. Pengembangan karier 

Secara umum pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik 

dan kependidikan yang dilakukan di MTs Negeri 2 Tanggamus sebagai 

suatu proses merekayasa perilaku kerja tenaga pendidik/kependidikan 

sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan 

kinerja tenaga pendidik/kependidikan
119

. 
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Pembinanaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh 

lembaga/institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap 

berada dilingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan 

ketrampilan, pengetahuan serta untuk mempertahankan mutu kerja. 

Untuk melaksanakan pembinaan lembaga/institusi dapat 

menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, 

simposium serta menerapkan sistem pembinaan seperti: 1) Sistem 

karier 2) Sistem prestasi kerja 3) Sistem kenaikan pangkat Namun 

pembinaan juga dapat dilakukan secara mandiri dengan cara kursus, 

membaca artikel, membaca buku, serta menggunakan internet sebagai 

media untuk menambah wawasan. 

Selian itu peneliti mencoba mewancarai salah satu dewan guru 

yang sedang melanjutkan pendidikannya, menurut beliau pendidikan 

tindak lanjut merupakan dorongan dari kepala madrasah utuk 

peningkatan karier dari pendidik. Kepala Madrsah sangat mendorong 

untuk para dewan guru melanjutkan pendidikannya ketingkat strata 

dua, balik melaui beasiswa maupun biaya mandiri. 

Berdasarkan dokumentasi dan temuan dilapangan, didapat 

bahwa terdapat tiga dewan guru yang sedang melajutkan pendidikan 

ditingkat master atau pasca sarjana
120

.  Menurut salah satu guru 

tersebut, kepala madrasah cukup kooperatif dan mengerti akan izin 

belajar yang diberikan, mengingat pendidikan di tingkat master cukup 

menyita aktu, sehingga tugas disekolah kadang terabaikan karena 

adanya tugas tersebut. 

 

e. Pemberhentian. 

Punishman merupakan suatu bentuk terwujudnya peraturan 

disiplin sekolah. Disiplin sekolah merupakan suatu hal yang penting 

untuk tercapainya Visi dan Misi Madrasah. Disiplin ditanamkan tidak 

hanya kepada siswa tetapi juga kepada guru atau tenaga Kependidikan. 
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Untuk mengetahui pelakasanaan kedispilinan sekolah penulis berupaya 

melakukan wawancara dengan Waka Kesiswaan terkait dengan 

Punishman dan reward.  

Menurut beliau sebagai contoh Punishman diberikan kepada 

siswa yang melanggar kedisiplinan, misalnya siswa yang telat masuk 

sekolah hingga 07.20 WIB maka siswa tersebut dipulangkan dan tidak 

berkenan mengikuti pelajaran pada hari itu, jika siswa tersebut hendak 

mengikuti pelajaran pada hari itu, maka siswa tersebut harus 

didampingi wali murid serta membuat komitmen untuk tidak 

mengulanginya kembali.
121

 

Dalam kaitanya tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di 

MTs Negeri 2 Tanggamus dalam hal ini tentunya guru dan karyawan, 

Punishmen sangat dihindari dalam pemberiannya, mengingat hal ini 

akan cukup membuat kerenggangan dalam iklim madrasah. Namun 

dalam roda organisasi pasti punismen selalu ada dan mendapingi 

dalam pembangunan madrasah. Penulis mencoba melakukan 

wawancara kepada kepala Madsarah kaitanya dengan mekanisme 

pemberhentian ataupun pemberian Punishmen pada tenaga pendidik 

dan kependidikan, beliau menjelaskan proses awalnya adalah berupa 

teguran secara langsung kepada siapapun yang melanggar, tentunya 

teguran dengan yang baik dan komunikatif, agar tidak menyinggung 

perasaan, kemudian jika masih melanggar maka akan di evaluasi 

dalam rapat koordinasi bulanan rutin madrasah, hal ini untuk melihat 

dan evaluasi sejauh mana program yang telah berjalan. Kaitannya 

dengan pemberhentian, madrasah tentunya mengembalikan wewenang 

tersebut kepad departemen agama yang menawungi MTs Negeri 2 

Tanggamus, karena proses pemberhentian tentunya melalui proses 

yang panjang dan sudah bukan wewenang kepala Madrasah.
122
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C. Analisis Temuan Penelitian 

1. Efektifivitas dalam Proses Belajar Mengajar 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan, 

baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi 

dalam Undang-undang RI No.20 Th.2003 pada BAB II, Pasal 3 yang 

berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung-jawab.
123

 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan peningkatan dan 

penyempurnaan pendidikan, yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu 

proses belajar mengajar secara operasional yang berlangsung di dalam 

kelas. Oleh karena itu, diperlukan manajemen kelas yang baik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Karenanya, manajemen kelas 

memegang peranan yang sangat menentukan dalam proses belajar 

mengajar. Manajemen kelas menurut Suharsimi Arikunto adalah usaha 

yang dilakukan oleh guru membantu tercapainya kondisi yang optimal, 

sehingga terlaksananya kegiatan belajar seperti yang diharapkan.
124

  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses 

dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi 

yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
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2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan.
125

   

Mengurai manajemen mutu proses pembelajaran maka harus 

dimulai dari pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari 

pengalaman
126

. Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang 

memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa, 

sedangkan proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa prilaku.
127

 

Dengan menganalisa  potensi yang ada di MTs Negeri 2 

Tanggamus baik dari segi input/ peserta didik baru, kompetensi tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, lingkungan sekolah,  peran serta 

masyarakat, dan out come/ keberhasilan  lulusan  MTs Negeri 2 

Tanggamus serta masyarakat sekitar sekolah yang religius, serta melalui 

komunikasi dan koordinasi yang intensif antar sekolah dengan  warga 

sekolah maupun dengan stakeholder, tersusunlah visi Madrasah. Adapun 

visi MTs Negeri 2 Tanggamus adalah : ”Terwujudnya Madrasah unggul, 

Berdaya Saing, Berbudaya Lingkungan Dan Berakhlakulkarimah”. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di MTs Negeri 2 Tanggamus 

sudah cukup efektif, hal ini di dukung oleh hasil penelitian berupa fakta 

dilapangan yang menunjukkan adanya Perangkat Pembelajaran yang 

disusun oleh masing masing guru mata pelajaran dengan standar 

kurikulum berbasis kurikulu 2013. Adapun untuk mengetahui bahwa suatu 

sekolah itu telah melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan 

budaya dan karakter bangsa, maka ditetapkan indikator sekolah dan kelas 

antara lain seperti berikut ini. 
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INDIKATOR MADRASAH DAN KELAS 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Toleransi 

4. Disiplin 

5. Kerja Keras 

6. Kreatif 

7. Mandiri 

8. Demokratis 

9.Rasa Ingin Tahu 

10. Semangat Kebangsaan 

11. Cinta Tanah Air 

12. Menghargai Prestasi 

13. Bersahabat/komunikatif 

14. Cinta Damai 

15. Gemar Membaca 

16. Peduli Lingkungan 

17. Peduli Sosial 

18. Tanggung Jawab 

Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa menggunakan 

pendekatan proses belajar aktif dan berpusat pada anak, dilakukan melalui 

berbagai kegiatan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Di kelas 

dikembangkan melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan guru dengan 

cara integrasi. Di sekolah dikembangkan dengan upaya pengkondisian atau 

perencanaan sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke Kalender 

Akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya 

sekolah sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memunculkan 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Di 

masyarakat dikembangkan melalui kegiatan ekstra kurikuler dengan 

melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang menumbuhkan rasa cinta 

tanah air dan melakukan pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan 

kepedulian dan kesetiakawanan sosial. 

Adapun penilaian dilakukan secara terus menerus oleh guru dengan 

mengacu pada indikator pencapaian nilai-nilai budaya dan karakter, 

melalui pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu 

tindakan di sekolah, model anecdotal record (catatan yang dibuat guru 

ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang 

dikembangkan), maupun memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan 
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atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan nilai yang dimilikinya. 

Selain itu sarana penunjang proses pendidikan seperti ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium computer, masjid sekolah 

juga telah tersedia. Ketersedian sarana penunjang proses belajar juga telah 

dikelola dengan baik untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin 

sehingga mencapai hasil belajar yang efektif. 

Ketika seorang guru merancang pembelajaran harus dapat mengenali 

kebutuhan-kebutuhan dan mewaspadai kendala-kendala serta batasan-

batasan yang barang kali dijumpai daam realitas. Dalam mengkaji 

kebutuhan-kebutuhan belajar suatu program pembelajaran direncanakan 

atau mulai dipertimbangkan, guru sebagai perencana sering mendapat 

informasi tentang kendala yaitu: 

1. Keterbatasan dana atau anggaran untuk mendukung pembelajaran 

2. Penyesuaian waktu dan program yang harus dipersiapkan  untuk 

dilaksanakan pada tahun depan, semester depan, minggu depan atau 

besok 

3. Keterbatasan perlengkapan pembelajaran yang  diperlukan 

4. Ruangan belajar yang tersedia dan 

5. Keterbatasan kebutuhan belajar lainnya. 

 Untuk memahami materi perencanaan pengajaran atau 

pembelajaran ada baiknya lebih dulu memahami manajemen atau 

pengelolaan, karena perencanaan merupakan bagian dari fungsi 

manajemen. Seperti yang dikemukakan oleh Tery manajemen merupakan 

proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melali 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya yang lainnya. 
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Winardi, pendapat ini dipertegas lagi oleh Gibson, Ivancevich, dan 

Donnely mengatakan  bahwa manajemen adalah suatu tindakan, kegiatan, 

atau tindakan dan dengan tujuan tertentu melaksanakan pekerjaan  

manajerial.  Jadi manajemen pembelajaran adalah suatu tindakan atau 

kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengerakkan, 

mengendalikan atau melakukan pengawasan
128

. Manajemen pembelajaran 

di sekolah merupakan pengelolaan pada beberapa unit pekerjaan oleh 

personil yang diberi wewenang untuk itu yang muaranya pada suksesnya 

program pembelajaran. Dengan demikian mengacu pada prinsip yang 

dkemukakan tersebut, maka keefektifitasan manajemen pembelajaran 

dapat dicapai jika fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,   

dan pengawasan dapat diimpletasikan dengan baik dan benar dalam 

program. 

a. Penerapan fungsi perencanaan dalam kegiatan pembelajaran 

Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber 

daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiataan dan 

upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam 

mencapai tujuan. Dalam hal ini Gaffar menegaskan bahwa 

perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyususnan berbagai 

keputusan yang akan ditentukan. Sedangkan Banghart dan Trull 

mengumukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses 

yang rasional, dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas 

percayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam 

permaslahan
129

. 

Jadi perencanaan pembelajaran adalah awal dari semua proses 

yang rasional sebagai proses penetapan, penyusunan berbagai 

keputusan penyelenggaraan pembelajaran yang akan di laksanakan 
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pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia secara terpadu. 

Artinya perencanaan pembelajaran pada prinsipnya meliputi: 

1) Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan 

bagaimana cara melakukannya dalam implemtasi pembelajaran  

2) Membatasi sasaran atas dasar tujuan intruksional khusus dan 

menetapkan pelaksanaan kerjauntuk mencapai hasil yang 

maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran  

3) Mengembangkan alternatif-altrernatif  yang sesuai dengan strategi 

pembelajaran 

4) Mengumpulkan menganalisis informasi yang penting untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran 

5) Mempersiapkan mengkomunikasikan rencana-rencana dan 

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

b. Penerapan fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pengorganisasian pembelajaran bagi tiap guru dalam 

institusi sekolah dimaksudkan untuk siapa yan melaksanakan tugas 

sesuai prinsip pengorganisasian, dengan membagi tanggung jawab 

setiap personel sekolah dengan jelas sesuai dengan bidang, 

wewenang, mata ajaran, dan tanggung jawabnya.   

Dalam hal ini Gorton mengemukakan pengorganisasian adalah 

terbaginya tugas kedalam berbagai unsur organisasi, dengan kata lain 

pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan 

menstrukturkan tugas kedalam sub-sub atau komponen-komponen 

organisasi. Sedangkan Oteng Sutisno menyatakan bahwa 

pengorganisasian sebagai kegiatan menyusun stuktur dan membentuk 

hubungan-hubungan agar di peroleh kesesuaian dalam usaha 

mencapai tujuan bersama
130

. 
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Administrsi pendidikan di lingkungan sekolah pada dasarnya 

meliputi dua unsur pokok sebagai berikut: 

1) Unsur menejemen admiistratif yang terdiri dari : 

a) Perencanaan kegiatan sekolah  

b) Pengorganisasian sekolah  

c) Bimbingan dan pengarahan kegiatan di sekolah 

d) Koordinasi kegiatan-kegiatan di sekolah   

e) Penilaian dan kontrol kegitan di sekolah  

f) Komunikasi di sekolah 

2) Unsur  menejemen operatif yang terdiri dari 

a) Ketatausahaan sekolah 

b) Keuangan sekolah 

c) Kepagawaian di sekolah 

d) Perbekalan di sekolah 

e) Hubungan masyarakat di sekolah
131

 

 

c. Penerapan fungsi penggerakan dalam kegiatan pembelajaran 

Menggerakan (actuating). Menurut Terry, berarti merangsang 

anggota-anggota kelompok yang baik dalam konteks pembelajaran 

disekolah tugas pengerakan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 

pemimpin instruksional, sedangkan dalam konteks penggerakan 

dilakukan oleh guru sebagai penanggung jawab pembelajaran. 

Penggerakan dalam proses pembelajaran di lakukan oleh 

pendidik dengan suasana edukatif agar siswa apat melaksanakan 

tugas belajar dengan penuh antusias, dan mengoptimalkan 

kemampuan belajarnya dengan baik. Peran guru sangat penting dalam 

menggerakkan dan memotivasi para siswanya melakukan aktifitas 

belajar dalam kelas, labor atorium, perpustkaan, praktek kerja 

lapangan, dll. 
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Sedangkan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional 

menggerakkan personel dan potensi sekolah untuk mendukung 

sepenuhnya kegiatan pembelajaran yang di kendalikan oleh guru 

dalam upaya membelajarkan anak didik. Penggerakan yang dilakukan 

kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional dan guru sebagai 

pemimpin pembelajaran paling tidak meliputi: 

1) Menyusun kerangka waktu dan biaya yang di perlukan baik untuk 

institusi maupun pembelajaran secara rinci dan jelas 

2) Memprakarsai dan menampilkan kemimpinan dalam 

melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan  

3) Mengeluarkan instruksi-instruksi yang pesifik ke arah pencapaian 

tujuan  

4) Membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi oleh kepala 

sekolah terhadap guru
132

.  

 

2. Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

 Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses 

pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Diantara tenaga pendidik dan 

kependidikan ini meliputi guru, dosen, kepala sekolah, rector, staf tata 

usaha dan staf-staf lainnya. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh 

dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidkan 

melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, 

penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan 

latihan/pengembangan, dan pemberhentian. Semua itu dilakukan untuk 

membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang 

berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Suatu organisasi 

pendidikan seperti sekolah berhak memilih dan melakukan seleksi untuk 
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menerima tenaga pendidik dan kependidikannya. Hal ini dimaksudkan 

agar sekolah bias lebih baik dan berkualitas sehinga siswa sebagai 

inputnya bisa berkualitas pula. 

Profesi pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang 

saling berkaitan dalam sebuah sistem pendidikan, sekalipun keduanya 

memiliki lingkup yang berbeda. Hal ini dapat dlihat dari pengertian tenaga 

pendidik dan kependidikan yang tertuang dalam pasal 39 UU No. 20 tahun 

2003 ayat (1) dan (2) tentang Sisdiknas sebagai berikut : 

1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, penembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

2) Tenaga pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama 

bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pendidik adalah 

tenaga professional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, tutor, instruktur dan sebutan lainnya sesuai dengan 

kekhususannya serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan 

pembelajaran pada satuan pendidikan. Sementara tenaga kependidikan 

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan, walaupun secara tidak langsung 

terlibat dalam proses pendidikan. Orang yang berkualifikasi di dalam 

tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, wakil-wakil/kepala urusan, 

staf tata usaha serta staf-staf yang lain. Dalam sistem pendidikan tenaga 

pendidik dan kependidikan memiliki fungsi dan tugas yang saling 

menunjang satu sama lain, sehingga dapat disebut bahwa kedua profesi ini 

memiliki hubungan symbiosis mutualisme karena masing tidak dapat 

berjalan sendiri-sendiri. Kaitanya dengan pengelolaan tenaga pendidikan 
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dan kependidikan yang dilakaukan di MTs Negeri 2 Tanggamus hal ini 

dimaksudkan agar pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

ditujukaan pengelolaan SDM lebih mengarah kepada pembangunan 

pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, 

kreatif, berprestasi.  

Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah 

agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kretivitas untuk: 

1) Mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-

kelemahannya sendiri 

2) Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah 

tehadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan terhadap 

kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. 

3) Menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan 

human organization yang pengertiannya lebih dari relationship pada 

setiap jenjang manajemen orgaanisasi pendidikan nasional.  

4) Memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan 

mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki 

dedikasi yang timggi terhadap pendidikan. 

5) Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh 

karyawan.  

6) Mengembangkan system kerja dengan kinerja tinggi. 

7) Menciptakan iklim kerja yang harmonis. 

 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No.20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu 

adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan 

pada satuan pendidikan. 
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Jabatan Deskripsi Tugas 

Kepala Sekolah 

Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya baik ke 

dalam maupun ke luar yakni dengan melaksanakan 

segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih 

tinggi. 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Kurikulum) 

Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses 

belajar mengajar 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Kesiswaan) 

Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam 

penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan 

ekstrakurikuler 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Sarana dan 

Prasarana) 

Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris 

pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta keuangan sekolah 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Pelayanan Khusus) 

Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam 

penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, seperti 

hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, 

usaha kesehatan sekolah dan perpustakaan sekolah. 

Pengembang 

Kurikulum dan 

Teknologi 

Pendidikan 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-

program pengembangan kurikulum dan 

pengembangan alat bantu pengajaran 

Pengembang Tes 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-

program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi 

kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta 

didik 



113 
 

Pustakawan 
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 

kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah 

Laboran 
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 

kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah 

Teknisi Sumber 

Belajar 

Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian 

bantuan teknis sumber-sember belajar bagi 

kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru 

Pelatih 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-

program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, 

keterampilan yang diselenggarakan 

Petugas Tata Usaha 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis 

operasional pendidikan di sekolah 

 

Tabel 1. Jabatan dan Deskripsi Jabatan Tenaga Kependidikan di 

Sekolah
133

 

Piet A. Sehartian, menegaskan proses kegiatan pengelolaan ketenagaan 

adalah:  

1. Pencatatan atau pendaftaran ketenagaan (inventarisasi ketenagaan)  

2. Penentuan kebijaksanaan dan perencanaan ketenagaan (personnel policy 

dan personel planning)  

3. Pengadaan ketenagaan (dari recrument sampai pada placement) 

4. Pengembangan ketenagaan (personnel development, termasuk 

promotion) 

5. Pemeliharaan ketenagaan (termasuk salary, walfare, dan incentive 

lainnya) 

6. Penilaian ketenagaan (personnel appraisal, personnel evaluating)  

7. Pemusatan hubungan kerja (discharge and retritment)  
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Pelaksanaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 

(SDM kependidikan sekolah) di Indonesia sedikitnya mencangkup (1) 

perencanaan tenaga kependidikan; (2) pengadaan pegawai tenaga 

kependidikan; (3) pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan; (4) 

promosi dan mutasi; (5) pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; 

(6) kompensasi dan penilaian tenaga kependidikan. Semua itu perlu 

dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni 

tersedianya tenaga-tenaga kependidikan yang diperlukan dengan 

kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan baik dan benar.  

Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, secara organisasional, 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) pegawai fungsional, yaitu 

guru dan (2) pegawai administrasi, yaitu staf.  

Samsul Hady (2008:46) menyatakan bahwa, manajemen pendidik dan 

tenaga kependidikan mencangkup: (1) perencanaan pendidik dan tenaga 

kependidikan sekolah; (2) pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan 

sekolah; (3) pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 

kependidikan sekolah; (4) promosi dan mutasi pendidik dan tenaga 

kependidikan sekolah; (5) pemberhentian pendidik dan tenaga 

kependidikan sekolah ; (6) kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan 

sekolah; (7)  penilaian pegawai pendidik dan tenaga kependidikan sekolah.  

Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan yang 

diharapkan tercapai, yaitu tersedianya tenaga-tenaga kependidikan yang 

diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Adapun ketujuh 

komponen pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai 

berikut.  
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1. Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah 

pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan 

kependidikan (Sumber Daya Manusia/SDM) yang komprehensif guna 

memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan.   

Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilakukan 

oleh para pejabat yang berwenang, sedangkan perencanaan pegawai 

sekolah dapat dilakukan oleh kepala sekolah, kepala Kandepag, atau 

kakanwil Depag. Bagi sekolah negeri, keterlibatan para penjabat yang 

membawahi sekolah sangat penting, bahkan tidak terlelakan. Hal ini 

dikarenakan sekolah negeri sangat bergantung pada pejabat pemerintah 

yang membahawinya, dan karena itu pula kerumitan persoalan perencanaan 

pegawai relatif dapat dihindari. Sebagian sekolah hanya menunggu jatah 

pegawai dari Departemen Pendidikan Nasional, yang diperbantukan 

disekolah/madrasah, sementara yang lain lebih progresif dengan melakukan 

sebagai terobosan dan lobi untuk memperoleh pegawai dengan kuantitas 

tertentu yang diinginkan.  

Menurut Jackson dan Schuler, perencanaan sumber daya manusia 

yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan 

aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. 

Langkahlangkah tersebut meliputi
134

 : 

a. Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun 

persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi 

perencanaan bisnis masa depan. 

b. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia 
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c. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat 

memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber 

daya manusia 

d. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. 

Keempat tahap tersebut dapat diimplementasikan pada pencapaian 

tujuan jangka pendek (kurang dari satu tahun), menengah (dua sampai tiga 

tahun), maupun jangka panjang (lebih dari tiga tahun).  

Rothwell menawarkan suatu teknik perencanaan sumber daya manusia 

yang meliputi tahap
135

 : 

a. investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, organisasional: 

b. forecasting atau peramalan atas ketersediaan supply dan demand 

sumber daya manusia saat ini dan masa depan; 

c. perencanaan bagi rekrumen, pelatihan, promosi, dan lain-lain; 

d. utilasi, yang ditujukan bagi manpower dan kemudian memberikan 

feedback bagi proses awal. 

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam merencanakan 

sumber daya manusia adalah dengan actiondriven ,yang memudahkan 

organisasi untuk menfokuskan bagian tertentu dengan lebih akurat atau 

skill-need, daripada melakukan perhitungan numerik dwengan angka yang 

besar untuk seluruh bagian organisasi. Perencanaan sumber daya manusia 

umumnya dipandang sebagai ciri penting dari tipe ideal model MSDM 

meski pada praktiknya tidak selalu harus dijadikan prioritas utama. 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan kondisi penting dari 

“integrasi bisnis” dan “strategik,” implikasinya menjadi tidak sama dengan 

“manpower planning” meski tekniknya mencakup hal yang sama. 

Manpower planning menggambarkan pendekatan tradisional dalam upaya 

forecasting apakah ada ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga 

kerja, serta merencanakan penyesuaian kebijakan yang paling tepat. 
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Integrasi antara aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia terhadap 

pengembangan bisnis sebaiknya memastikan bahwa kebutuhan 

perencanaan sumber daya manusia harus dilihat sebagai suatu tanggung 

jawab ini. 

Perencanaan SDM merupakan awal dari pelakasanaan fungsi 

manajemen SDM. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM 

dapat dilaksankan dengan efektif dan efisien.  

Kaitannya dengan proses Aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan 

kependidikan dimulai dari perencanaan dan seleksi. Perencanaan 

pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan 

strategi dan penyusuna tenaga pendidik dan kependidikan yang 

komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. 

Perencanaan SDM merupakan langkah awal dari pelaksanaan fungsi 

pengelolaan SDM. Merujuk pada teori perencanaan SDM, maka ada 

beberapa metode yang dipakai dalam merencanakan SDM, diantaranya 

adalah:  

a) Metode tradisional: metode ini memperhatikan jumlah tenaga kerja 

serta jenis dan tingkat ktrampilan dalam organisasi. 

b) Metode perencanaan terintegrasi: perencanaan berpusat pada visi 

statejik. Visi tersebut dijadikan standar pencapaian.    

 Sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memerhatikan 

masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam 

organisasi. Segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian 

visi organisasi ataupun SDM turut diperhatikan. Dalam perencanaan 

terintegrasi, semua perencanaan berpusat pada visi strategi. Visi tersebut 

kemudian dijadikan standar pencapaian.  
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2. Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik jumlah maupun 

kualitasnya. Kegiatan tersebut memerlukan kegiatan penarikan, yaitu proses 

pencarian dan pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu 

melamar sebagai karyawan. Dalam hal ini sekolah, mencari dan 

mendapatkan caloncalon tenaga pendidik dan kependidikan sekolah yang 

mampu memenuhi syarat sebanyak mungkin.  

Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan seleksi, misalnya ujian 

lisan, tulisan, dan perbuatan atau praktik. Para manajer personalia 

menggunakan proses seleksi untuk mengambil keputusan penerimaan 

personel baru. Proses seleksi ini bergantung pada tiga masukan penting, 

yaitu informasi analisis jabatan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi 

jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan.  

Seleksi didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk 

memilih individu yang akan mengisi suatu jabatan yang didasarkan penilaian 

terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai 

dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan utama seleksi 

adalah mengisi kekosongan jabatan dengan personel yang memenuhi 

persyaratan yang ditentukan sekaligus untuk membantu meminimalisasi 

pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi 

pengembangan pendidikan para pegawai.  Berikut ini adalah langkah-

langkah dalam proses pengadaan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga 

kependidikan:  

a) Menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan 

dalam berbagai jenis dan kualifikasi sebagaimana proses perencanaan 

yang telah ditetapkan  
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b) Membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-

persyaratan yang ditetapkan baik persyaratan-persyaratan administratif 

maupun persyaratan akademis  

c) Menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan 

menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang 

dibutuhkan. Standar seleksi menyangkut umur, kesehatan fisik, 

pendidikan, pengalaman, tujuan-tujuan, perangai, pengetahuan umm, 

ketrampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap, kesehatan mental, dsb.    

 Menurut Susilo Martoyo, Pengadaan tenaga kerja dimaksudkan untuk 

memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. 

Fungsi ini terutama menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga kerja 

dan penarikannya, seleksi serta penempatannya
136

. 

Pada berbagai unit organisasi yang besar, fungsi pengadaan tenaga kerja 

biasanya didelegasikan kepada para ahli bagian personalia, sedangkan untuk 

unit organisasi yang kecil seringkali cukup ditangani oleh pimpinan unit 

yang bersangkutan
137

. Untuk pelaksanaan fungsi ini terlebih dahulu haruslah 

menentukan: 

a. Kualitas/mutu tenaga kerja yang diinginkan sesuai persyaratan jabatan 

yang ada. 

b. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 

 Proses pengadaan tenaga kerja tidak lepas dari adanya Perencanaan 

Sumber Daya Manusia (Human Resources Planning) maupun adanya 

permintaan yang bersifat khusus dari para Manajer (Specific Requests of 

Managers) dimana dalam mewujudkannya perlu adanya “action plans” yang 

jelas dan tegas, sehingga akhirnya “membuka kesempatan kerja”. Kualitas 
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yang bagaimana dan berapa orang tenaga kerja yang dibutuhkan, disinilah 

diperlukan adanya analisa jabatan atau analisa kerja yang akan menentukan 

permintaan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan. 

Pada dasarnya, analisa jabatan atau job analysis merupakan suatu 

proses untuk membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa, sehingga dari 

uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk 

dapat menilai jabatan itu guna suatu keperluan. Dengan demikian dari 

analisa jabatan tersebut dapat diketahui kualitas personel yang bagaimana 

dan berapa jumlah yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk 

mendukung jabatan tersebut. 

Setelah adanya perencanaan tenaga kerja, dan analisis jabatan yang 

diperlukan dalam suatu organisasi atau kelembagaan, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan darimana dan bagaimana dapat memperoleh 

orang-orang yang dibutuhkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan ketenagaan sebelumnya. Rekruitmen/pengadaan adalah 

suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai 

dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. 

 Proses pengadaan pegawai meliputi kegiatan mulai dari pengumuman 

kebutuhan, menyeleksi dampai pada pengangkatannya. Aktivitas ini terasa 

sekali bagi sekolah swasta yang melaksanakan penarikan tenaga kerja 

sendiri. Lain halnya dengan sekolah negeri, biasanya pegawainya merupakan 

jatah dari daerah atau pusat, sehingga sekolah tinggal mengiventarisis saja.  

3. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan 

usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja 

setiap tenaga kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen 

organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan 

pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan 
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yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap 

terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-

hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.  

Proses selanjutnya adalah Pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja 

adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan fungsi-

fungsi manajerial kinerja. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

meliputi: 

a) Fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik 

dan kependidikan 

b) Seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan.  

c) Bagaimana tenaga pendidik dan Dinas bekerjasama untuk 

mempertahankan, memperbaiki maupun mengembangkan kinerja 

yang sekarang.  

d) Bagaimana prestasi kerja yang akan diukur.  

e) Mengenali berbagai hambatan kerja dan menemukan penyelesaiannya. 

 Pengelolaan kinerja menjadi bagian yang penting dalam sebuah sistem 

pendidikan, kulitas dari pendidikan tersebut akan ditentukan dari bagaimana 

kualitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang berperan langsung 

dalam proses pembelajaran. 

Pengertian pengembangan tenaga kependidikan adalah suatu proses 

pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur secara sistematis 

dan terorganisir dimana peagawai dapat memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan untuk meningkatkan kemampuannya. 

Dalam UU No 43 Tahun 1999 Pasal 31 pendidikan dan pelatihan bagi 

PNS dibagi menjadi 2 yakni pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

pendidikan dan pelatihan jabatan. 
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1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan adalah suatu pelatihan kepada 

CPNS dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. 

2) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan adalah suatu pelatihan untuk 

meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. 

Pengembangan kualitas tenaga kependidikan dapat ditempuh melalui: 

1) Pendidikan lanjutan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

lembaga akan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S2 atau S3 

dalam spesialisasi yang diperlukan oleh suatu program. Program 

pendidikan lanjutan disusun berdasarkan kebutuhan program studi, 

ketersediaan SDM dan rencana pengembangan program 

2) Melalui pencangkokan tenaga dosen, dengan cara ini dapat diperoleh 

tenaga untutk memenuhi kebutuhan mendesak dan temporer 

3) Program penyegaran, program ini mencakub pelatihan atau lokakarya 

diamksudkan untuk memantapkan penguasaan materi dibidang 

keterampilan yang berkenaan dengan bidang studi dan pengembangan 

bidang studi. 

4) Pertemuan ilmiah (seminar, orasi ilmiah dsb), program ini 

dikembangkan untuk memutakhirkan pengetahuan atau keterampilan 

melalui partisipasi aktifnya dalam berbagai forum ilmiah, baik sebagai 

peserta, penggagas ataupun narasumber 

5) Komunikasi ilmiah 

6) Pertukaran staf pengajar atau ahli, kegiatan kerjasama ini dilaksanakan 

dalam rangka alih kepakaran perluasan wawasan dan peningkatan 

layanan kepada dunia pasar kerja. 

7) Pembinaan karir/professional jabatan perlu dilakukan secara terencana 

dan terus menerus dalam rangka regenerasi dan peningkatan mutu. 



123 
 

Pengembangan kualitas tenaga penunjang. Pengembangan kualitas tenaga 

penunjang adalah tanggung jawab yang bersangkutan dan dapat dilakukan 

melalui beberapa alternative yaitu dengan cara:  

1) Pendidikan lanjutan, yakni beralih karier sesuai dengan tuntutan 

lembaga akan tenaga penunjang, khususnya tenaga administrasi, 

pustakawan, serta tenaga di pusat informasi. Hal ii bertujuan untuk 

mendapatkan kualifikasi yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan 

karier dan jabatan. 

2) Program penyegaran adalah mencakub pelatihan atau lokakarya atau 

studi banding dimaksudkan untuk memantapkan penguasaan materi 

dibidang keterampilan yang berkenaan dengan pekerjaan seperti 

keterampilan bahasa asing, program computer, keterampilan 

computer, keterampilan administrasi, keuangan serta pengelolaan 

laboratorium. 

3) Magang, sesuai dengan keahlian yang diperlukan, seorang staf 

penunjang dicangkokkan atau magang diperguruan tinggi atau instasi 

lain. 

 Tujuan pengembangan untuk memperbaiki efektivitas pegawai 

dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara 

memperbaiki pengetahuan pegawai, ketrampilan pegawai maupun sikap 

pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. 

Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya 

memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik 

dan kependidikan. Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan 

kemampuan (ability) melalui jalur formal dengan jangka waktu yang 

panjang, pemberian kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna 

membantu pengembangan diri para tenaga pendidik dan kependidikan 

dimana pengembangan diarahkan untuk menyiapkan tenaga 
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pendidik/kependidikan guna memegang tanggung jawab atas suatu jabatan 

atau pekerjaan di masa yang akan datang. 

 

4. Promosi dan Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan kepekerjaan 

lain yang tanggung jawabnya lebih tinggi dan penghasilanya pun lebih besar. 

Organisasi pada umumnya menggunakan kriteria untama dalam 

mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan, yaitu prestasi kerja dan 

senioritas. Penggabungan dua kriteria tersebut merupakan langkah yang 

paling tepat.  

Adapun mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga kependidikan 

yang berhubungan dengan suatu proses pembinaan fungsi, tanggung jawab, 

dan status ketenagakerjaan dari tenaga kependidikan yang bersangkutan 

memperoleh kepuasan kerja yang mendalam, dan pemberian prestasi kerja 

yang semaksimal mugkin pada suatu lembaga pendidikan.  

 

5. Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidkan yang terakhir 

adalah pemberhentian. Pemberhentian Adalah lepasnya hubungan kerja 

secara resmi dari kesatuan atau organisasi dimana yang bersangkutan bekerja 

atau pemberhentian pegawai yang mengakibatkan yang bersangkutan 

kehilangan statusnya sebagai PNS, atau pemberhentian yang bersangkutan 

tidak bekerja lagi tetapi tetap berstatus sebagai PNS dan lain-lain. 

Lepasnya hubungan kerja tersebut, seperti yang saat ini dikenal 

dengan istilah PHK, dapat mengandung pengertian positif, dan dapat pula 

bersifat negatif.  Bersifat positif apabila pemberhentian 

personel/pegawai/karyawan tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka 

pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara 
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wajar. Bersifat negatif, apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian 

tersebut atau secara tidak wajar. 

Menurut Drs. Manullang dalam Susilo Martoyo persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk suatu pemutusan hubungan kerja setidaknya meliputi 

hal-hal sebagai berikut
138

: 

a) Tenggang waktu pemberhentian. 

b) Izin dan saat Pemberhentian. 

c) Alasan Pemberhentian:  

d) Pemberian pesangon, uang jasa ataupun uang ganti rugi. 

Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat 

seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas 

pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk 

selamalamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seorang tenaga 

kependidikan berhenti dari pekerjaannya (putus hubungan kerja), yaitu:  

1) Karena permintaan sendiri untuk berhenti  

2) Karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku 

(bagi pegawai negeri).  

3) Karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya 

penyederhanaan tugas di satu pihak sedang di pihak lain diperoleh 

kelebihan tenaga kerja.  

4) Karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan 

pidana, misalnya melanggar peraturan yang berlaku seperti melanggar 

sumpah jabatan, melanggar peraturan disiplin, korupsi dan sebagainya.  

5) Karena yang bersangkutan tidak cukup cakap jasmani atau rohani, seperti 

cacat karena suatu hal yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja; 

mengidap penyakit yang membahayakan diri dan lingkungan, berubah 

ingatan dan sebagainya.  
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6) Karena meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai 

pelanggaran atas ketentuan yang berlaku  

7) Karena meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana dinyatakan oleh 

pejabat yang berwenang.  

  

6. Kompensasi dan Penilian Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang 

berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum kompensasi ini memiliki dua 

komponen, yaitu 1) kompensasi langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi 

dan bonus dan 2) kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi 

kesehatan, fasilitas untuk rekreasi dan sebagainya.  

Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk 

berkembang. Performa ini dapat mencakup prestasi kerja, cara kerja dan 

pribadi; sedangkan potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan 

kemampuan mengembangkan karir.  

Pengelolaaan tenaga pendidik/kependidikan pada dasarnya bertujuan 

untuk menciptakan sistem sekolah yang terintegrasi, dimana pengelolaan 

dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk 

menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien. Melalui mekanisme 

pengelolaan yang terintegrasi diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan 

mampu bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan, dikarenakan kedua 

profesi ini merupakan kesatuan dalam system pendidikan yang keduanya 

memiliki fungsi dan tugas yang saling menunjang satu sama lain. 

Pengelolaan disini sudah mencakup sistem manajerial, pembinaan dan 

pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dan 

pengembangan memiliki maksud dan tujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui berbagai program-
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program yang telah diselanggarakan oleh sekolah guna meningkatkan 

kompetensi tenaga pendidik/kependidikan. Hal ini mengingat bahwa tenaga 

pendidik/kependidikan memiliki peran strategis dalam upaya pembentukan 

karakter bangsa dan peningkatan kualitas SDM yang merupakan aspek 

penting dalam era globalisasi. 


