
 

STRATEGI REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA 
PENDIDIK DI SDIT AL-MAHDHURI 

PESISIR BARAT 
 
 
 
 
 

TESIS 
 

Diajukan Kepada Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan  

 
 

 
 

 
 

 
 

Oleh 
ETIKA PUJIANTI 
NPM: 1522030037 

 
 
 
 

 
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM 

PASCASARJANA (PPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG  

2017 



 

STRATEGI REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA 
PENDIDIK DI SDIT AL-MAHDHURI 

PESISIR BARAT 
 

 
TESIS 

 
Diajukan Kepada Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 

Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan  
 

 
 

 
 

 
 

Oleh 
ETIKA PUJIANTI 
NPM: 1522030037 

 
 

Pembimbing I  : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag 
Pembimbing II : Dr. M. Akmansyah, M.A 

 
 
 

 
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM 

PASCASARJANA (PPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG  

2017 
  



 

ABSTRAK  

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu unsur terpenting 
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota 
masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, 
pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi 
sumber belajar. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam rekrutmen 
tenaga pendidik dan kependidikan yaitu masalah perencanaan rekrutmen yang 
kurang matang sehingga sering kali terjadi kegagalan dalam pencapain tujuan 
sekolah karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh 
beberapa orang harus dikerjakan sendiri. Hal tersebut biasanya terjadi karena 
kurangnya tenaga ahli dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. permasalahan 
yang terjadi di SDIT Al-Mahdhuri pesisr barat, yaitu dalam penempatan tenaga 
pendidik dan kependidikan tidak selalu berdasarkan latar belakang pendidikan 
akademis pelamar, namun ada hal-hal lain yang menjadi pedoman bagi pimpinan 
dalam merekrut calon pendidik dan tenaga kependidikannya. 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Strategi Rekrutmen dan Seleksi 
Tenaga Pendidik dan Kependidikan di  SDIT Al-Mahdhuri Pesisir Barat. Adapun 
tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui Strategi Rekrutmen dan 
Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah tersebut. Jenis penelitian 
ini adalah merupakan penelitian deskriftif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh 
(holistic) tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variable tetapi 
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis kualitatif.  

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan maka hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan 
kependidikaan di SDIT Al-Mahdhuri dilaksanakan  dengan beberapa tahap yaitu 
tahap pertama dilaksanakan sesuai dengan tahapan rekrutmen karena tahapan 
rekrutmen dan seleksi yang pertama adalah melakukan penentuan kebutuhan yang 
diperlukan untuk menjadi tenaga pendidik, kemudian mengonfirmasi adanya 
lowongan melalui mading atau media massa, kedua Seleksi administrasi 
dilakukan oleh sekolah, seleksi administrasi ini meliputi seleksi berkas-berkas 
lamaran yang dimasukan oleh calon tenaga pendidik dan kependidikan untuk 
menentukan apakah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Pelaksanaan tes 
calon tenga pendidik di SDIT Al-Madhuri meliputi tes wawancara, tes mengajar. 
Namun demikian, kegitan rekrutmen dan seleksi ini tidak selalu dilakukan pada 
setiap tahun pelajaran, tetapi berdasarkan kebutuhan saja.  

Kata Kunci : Rekrutmen dan Seleksi, tenaga pendidik  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga formal pendidikan memegang peranan penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran untuk menunjang 

kelancaran jalannya pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Pembelajaran 

merupakan kegiatan utama sekolah sebagai bentuk layanan pendidikan bagi 

masyarakat. madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan 

kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di madrasah. Secara umum, 

strategi/metode/teknik pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) 

lebih mampu memberdayakan pembelajaran siswa. Pendidikan merupakan aspek 

penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan 

wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan 

manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. 

Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh 

manusia produktif. Di sisi lain, pendidikan dipercayai sebagai wahana perluasan 

akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun 

vertikal.  

 Di era globalisasi dewasa ini, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bergantung 



 

pada kualitas pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan 

masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, 

pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan suatu bangsa. Kemajuan Bangsa Indonesia hanya dapat dicapai 

melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

diharapkan dapat menaikan harkat dan martabat manusia Indonesia. 

 Permasalahan pendidikan nasional yang muncul dan sedang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang. 

Sementara berbagai usaha telah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi 

pendidik, perbaikan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebenarnya dapat 

dilihat dari dua aspek, yakni aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas 

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan aspek 

kualitas berkaitan dengan mutu sumber daya manusia tersebut yang didalamnya 

terdapat kemampuan baik fisik maupun non fisik.1  

 Era globalisasi yang ditandai dengan adanya percepatan arus informasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu 

menganalisa informasi yang ada dan mampumengambil keputusan secara cepat 

dan akurat. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari sumber daya manusia yang 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta sikap yang sesuai dengan tuntutan 

tugasnya. Sumber daya manusia dengan karakter tersebut akan memberi 
                                                        
1 Soekidjo Notoatmojo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, h. I 



 

dukungan yang optimal terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

 Pendidikan menempati posisi penting untuk memajukan masyarakat dalam 

suatu negara. Dengan pendidikan yang bermutu tinggi maka kemajuan suatu 

negara akan cepat di dapat dan akan mampu menyaingi negara-negara lain. 

Dibanding dengan negara-negara tetangga, indonesia bisa dikatakan negara yang 

tertinggal dalam mutu pendidikannya. Sehingga kita harus mampu mengejar 

untuk menyamai mutu pendidikan dari negara-negara tetangga. 

 Dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, maka 

keberadaan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting yang harus 

diprhatikan dengan serius oleh semua pihak. Negara indonesia memiliki landasan 

yang cukup kuat dalam menata pendidikan. Untuk mewujudkan tercapainya 

tujuan pendidikan nasional diperlukan beberapa faktor pendukung yang sangat 

diperlukan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Faktor-faktor tersebut 

meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, modal dan lain sebagianya. 

Namun dari beberapa faktor tersebut ada faktor yang paling penting dan 

berpengaruh besar dalam keberhasilan suatu pendidikan. Faktor tersebut adalah 

faktor sumber daya manusia (SDM).  

Masih rendahnya mutu pendidikan pada saat ini merupakan isu yang masih 

tetap muncul di permukaan. Isu tersebut merupakan suatu masalah yang perlu 

dicarikan jalan keluarnya oleh berbagai pihak khususnya  yang terkait dengan 

masalah pendidikan sehingga dapat terselesaikan.  



 

Dalam konteks manajemen pendidikan masalah rendahnya mutu 

pendidikan tidak dapat dipungkiri karena mengkaji tentang mutu pendidikan akan 

ditentukan oleh beberapa faktor. Permasalahan belum tercapainya mutu 

pendidikan yang baik pada setiap madrasah tidak terlepas dari keberadaan 

pengelola madrasah, baik dari pimpinan maupun staf pengajar yang dimiliki oleh 

suatu madrasah. Selain itu sarana dan fasilitas madrasah juga menentukan 

kemampuan madrasah untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan 

bermutu dalam pendidikan siswa. Namun demikian walaupun sarana dan fasilitas  

telah baik dan lengkap apabila tidak digerakkan dengan sistem manajemen 

pendidikan madrasah yang baik oleh Kepala Madrasah sebagai pimpinan ataupun 

guru sebagai tenaga pendidik maka proses pendidikan sangat sulit untuk mencapai 

mutu yang baik. 

Sekolah merupakan sebagai suatu institut atau lembaga pendidikan yang 

merupakan sarana untuk melaksanakan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya 

dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan siswa melainkan suatu sistem 

yang kompleks dan dinamis. Selain itu juga sekolah merupakan suatu wadah 

untuk menciptakan sosok manusia yang berpendidikan sesuai dengan visi, misi 

dan target yang direncanakan.2 

Manajemen diperlukan agar pengelolaan pendidikan di sekolah terarah 

melalui pengembangan visi, misi dan tujuan yang jelas. Bisa saja sekolah yang 

memiliki guru yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, siswa yang 

kualitasnya diatas rata-rata tetapi gagal dalam mewujudkan lulusan yang 

                                                        
2 Supriadi, Dasar-dasar Adminisitrasi pendidikan, (Jakarta :  P2LPTK,1989)  h. 346 

  



 

berkualitas. Hal ini bisa saja disebabkan karena tidak adanya visi, misi dan tujuan 

yang jelas, disamping kurangnya koordinasi tim kerja dengan pihak manajemen 

sekolah. 

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, 

pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi 

sumber belajar. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi, dalam 

penyelenggaraan pendidikan.3 

Melihat peran tenaga pendidik dan kependidikan begitu penting maka 

perlu adanya strategi rekrutmen (penarikan) yang bisa menghasilkan calon-calon 

tenaga pendidik yang profesional. Rekrutmen pendidik adalah seperangkat 

kegiatan dan proses yang dipergunakan untuk memperoleh sejumlah orang yang 

bermutu pada tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku sehingga orang dan sekolah dapat saling menyeleksi berdasarkan 

kepentingan terbaik masing-masing dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek.4 

                                                        
3 Pupuh Faturrohman, Strategi Belajar Mengajar Mewujudkan Pembelajaran Bermakna 

Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami, (jakarta : PT. Refika Aditama, 2007), 
h.113  

4 4 Soekidjo Notoatmojo, Pengembangan Sumber Daya Manusia,  (jakarta : Rineka Cipta, 
2009), h.111  



 

Dengan pelaksanaan rekrutmen yang baik diharapkan sekolah mendapat 

tenaga pendidik  yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan sekolah, karena 

di dalam keberlangsungan kegiatan sekolah unsur manusia merupakan unsur yang 

sangat penting, karena kelancaran jalannya pelaksanaan program sekolah sangat 

ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bagaimanapun lengkap 

dan modernnya fasilitas gedung, perlengkapan, alat kerja, metode dan dukungan 

masyarakat, akan tetapi apabila orang-orang yang ada di dalamnya kurang 

berkompeten terhadap setiap tugas yang diembannya, maka akan sangat sulit 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam rekrutmen tenaga 

pendidik yaitu masalah perencanaan rekrutmen yang kurang matang sehingga 

sering kali terjadi kegagalan dalam pencapain tujuan sekolah karena banyak 

pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh beberapa orang harus 

dikerjakan sendiri. Hal tersebut biasanya terjadi karena kurangnya tenaga ahli 

dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Terkadang  juga terjadi ketidaksesuaian 

penempatan personalia terhadap tugas dan fungsinya, misalnya menempatkan 

guru musik hanya berdasarkan bakat si pelamar bukan berdasarkan latar belakang 

pendidikan si pelamar tanpa didukung dengan pelatihan. Bahkan permasalahan 

tidak berhenti sampai di sini saja, mengingat peran tenaga pendidik adalah 

pelaksana utama kegiatan pendidikan di sekolah. Tidak jarang ditemukan guru 

yang kurang memiliki gairah kerja dalam melakukan tugasnya, yang berakibat 

kurang berhasilnya tujuan yang dicapai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, 



 

salah satunya adalah kurangnya motivasi guru sehingga dalam melakukan 

pekerjaannya tidak memberikan kinerja yang maksimal. 

Merekrut tenaga pendidik merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini 

pernah diisyaratkan oleh Rasullulah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari dari Abu Hurairah Rasullulah SAW bersabda : 

Artinya:  

“Ketika menyia-nyiakan amanah, maka tunggulan kehancuran. 

Dikatakan , Hai Rasullulah, apa yang membuatnya sia-sia? Rasullulah 

bersabda : ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. 

 

Dalam Al-qur’an yang menjadi dasar hukum rekrutmen terdapat dalam 

surah Al-qashash ayat 26 : 

                           

 Artinyan: “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya”. 5 

 

 
 

                                                        
5   Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Putra Toha, 

1995), h. 270 



 

Menurut Sunarto tahapan rekrutmen dan  seleksi meliputi :6 

a. Menentukan kebutuhan, yakni spesifikasi orang seperti apakah yang 

diinginkan untuk melakukan pekerjaan khusus atau melaksanakan sebuah 

peran. 

b.  Seleksi persyaratan administrasi. 

Pemeriksaan persyaratan administrative merupakan tahap pertama yang harus 

ditempuh oleh bagian seleksi tenaga kerja untuk mengetahui lengkap tidaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Seleksi administrasi meliputi 

pengisian formulir yang disediakan instansi, persyaratan sebagai lampiran 

surat lamaran, dan persyaratan finansial jika perlu. 

c. Tes 

Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon pegawai yang 

disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan di jabat. 

Dalam prakteknya selama ini masih tampak beberapa institusi yang 

mengabaikan peran fungsi dan manfaat rekrutmen, padahal sangat penting apalagi 

pada instansi yang  ruang lingkup kegiatannya sangat luas, kompleks dan 

memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk pada institusi pendidikan. 

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, krusial 

dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas 

sumberdaya manusia yang akan digunakan instansi sangat tergantung bagaimana 

prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan. 

                                                        
6 Sunarto, Administrasi Kepegawaian,  Bandung : Alfabeta 2005, h. 109.  



 

Berdasarkan hasil pra penelitian, permasalahan yang terjadi di SDIT Al-

Mahdhuri pesisr barat, yaitu dalam penempatan tenaga pendidik tidak selalu 

berdasarkan latar belakang pendidikan akademis pelamar, namun ada hal-hal lain 

yang menjadi pedoman bagi pimpinan dalam merekrut calon pendidik.7 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam tentang  “strategi rekrutmen dan 

seleksi tenaga pendidik Studi Kasus pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-

Mahdhuri Pesisr Barat”. 

 
B. Fokus dan Subfokus 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik ( Study 

Kasus di  SDIT Al-Mahdhuri Pesisir Barat). 

Berdasarkan uraian dari fokus maka yang menjadi subfokus yaitu: 

1. Tahapan perencanaan rekrutmen 

2. Metode dan teknik rekrutmen 

3. Tahapan proses seleksi 

 
C. Rumusan Masalah  

Dalam mencapai atau mendapatkan sesuatu, pasti terjadi adanya ketidak 

sesuaian dengan tujuan awal yang diharapkan. Masalah adalah kesenjangan antara 

harapan akan sesuatu dengan kenyataan yang ada.8 Berdasarkan latar belakang, 

                                                        
7 Junarto, S.Pd, Satf Tata Usaha SDIT Al-mahdhuri Peisir Barat Wawancara, Tanggal  29 

September  2016  
8 S. Margono, Penelitian Pendidikan, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1990 ), h. 54 



 

Fokus dan subfokus masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tahapan perencanaan rekrutmen? 

2. Bagaimana metode dan teknik rekrutmen? 

3. Bagaimana tahapan proses seleksi? 

 
D. Tujuan  dan Kegunaan  Hasil Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui ” Strategi 

Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik ( Study Kasus di  SDIT Al-Mahdhuri 

Pesisir Barat)”. 

b. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas 

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan 

pemahaman tentang manajemen pendidikan Islam terutama dalam 

Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik. 

b. Menambah ilmu pengetahuan yang  dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu dalam 

manajemen pendidikan Islam. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi 

pengembangan wacana ilmu ke-Islaman, terutama yang berkaitan 

dengan Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik. 

 



 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan informasi mengenai Strategi Rekrutmen dan Seleksi 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan  

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam 

pelaksanaan Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik. 

c. Bagi peneliti, untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan 

tentang Strategi Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan dan sebagai penerapan ilmu tentang manajemen 

pendidikan. 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pangabean menyatakan bahwa Manajamen Sumber  Daya  Manusia 

adalah: “Suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pemimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis 

pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan pegawai, pengembangan, kompensasi, 

promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan”9 

Menurut Rosidah  manajemen sumber daya manusia merupakan: 

“Usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam 

organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia memuat usaha untuk merencanakan, 

memimpin, mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan aktivitas 

mengelola dan  melaksanakan aktivitas kepegawaian dibidang pengadaan, 

pengelolaan dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka melaksanakan tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien”.10 

Menurut Hasibuan manajemen personalia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, 

                                                        
9 Pangabean, Manajemen Sumber Daya manusia (Jakarta : Ghalia Indonesia) 2001, h.82 
10 Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung : Mandar Maju), 1997, h.126. 



 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,dan pemberhentian pegawai dengan 

maksud terwujudnya tujuan organisasi, individu, pegawai dan masyarakat11  

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja manajemen personalia adalah: 

“Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi 

dan masyarakat”.12 

Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan menyatakan bahwa: 

“Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu 

mencapai tujuan organisasi, individu dan masyarakat.13  

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia adalah sebagai pengelolaan asset manusia yang memberikan 

kontribusi optimal dalam mencapai sasaran atau tujuan suatu organisasi. Pada saat 

ini manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia mempunyai 

peran yang sangat penting karena merupakan kekuatan pokok yang menggerakkan 

suatu organisasi. Dalam definisi lengkap manajemen personalia haruslah 

                                                        
11 Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Gunung Agung), 

2001, h. 549. 
12 Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, Membangun Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualiras dan Birokrasi Pemerintahan (Jakarta : Jurnal) 2000, h.59  
13Ibid,  h. 64 



 

dimasukkan juga fungsi-fungsi operasional dibidangnya. Secara garis besar, 

fungsi manajemen personalia bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

Fungsi manajerial terdiri dari : 

a)   Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program 

kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai. Program kepegawaian yang baik 

akan membantu tercapainya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. 

 
b)  Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua pegawai 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

 
c)   Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai, agar mau bekerja 

sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, pegawai, danmasyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan 

dengan  menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan 

baik. 

 
 
 
 



 

d)   Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan mengawasi/mengamati semua pegawai agar 

mentaati semua peraturan-peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengawasan karyawan meliputi 

kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan 

menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

 

Fungsi operasional terdiri dari : 

a)   Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan pegawai  yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan/organisasi. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

 
b)   Pengembangan 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis,  teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

 
c)  Pemberian kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect), uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak, adil 

diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya dan layak diartikan dapat memenuhi 

kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 

pemerintah. 

 
 



 

d)   Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerjasama yang serasi dan 

saling menguntungkan. Organisasi mencapai tujuan, dan dapat memenuhi 

kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

 
e)   Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi 

fisik, mental, dan loyalitas pegawai, agar mereka tetap mau bekerjasama 

sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai. 

 
Menurut Pangabean, fungsi-fungsi operasional Sumber Daya Manusia 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengadaan Tenaga Kerja; Fungsi pengadaan tenaga kerja juga dikenal sebagai 

fungsi pendahuluan yang terdiri dari: 

1).  Analisis pekerjaan, adalah suatu proses penyelidikan yang sistematis untuk 

memahami tugas-tugas, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekejaan dalam suatu organisasi. 

2).  Perencanaan tenaga kerja, adalah suatu proses penyediaan tenaga kerja 

dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan oleh sebuah organisasi pada 

waktu yang tepat agarr tujuannya dapat dicapai. 

3). Penarikan tenaga kerja, adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

memperoleh sejumlah calon pegawai yang memenuhi persyaratan 

(berkualitas). 

4).  Seleksi, adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat 

atau mempunyai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam spesifikasi 

pekerjaan14.  

                                                        
14 Pangabean, Op Cit, h. 105 



 

 
b. Pengembangan pegawai; Pengembangan pegawai dilakukan melalui: 

1). Orientasi; dapat hanya berupa pengenalan sederhana dengan karyawan 

lama, atau dapat merupakan proses penjang, yang meliputi pemberian 

informasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan personalia (kondisi 

kerja, upah, dan jaminan sosial) prosedur kerja, gambaran umum, dan 

manfaat-manfaat yang  diperoleh pegawai baru. 

2). Pelatihan, adalah untuk meningkatkan keterampilan pegawai untuk 

melakukan pekerjaan tertentu. 

3). Pendidikan, adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang suatu pekerjaan. 

4).  Perencanaan dan Pengembangan Karier; Aktivitas ini terdiri dari: 

5). Pengertian karier, adalah suatu rangkaian aktivitas kerja yang terpisah, 

tetapi berhubungan dan memberikan kesinambungan, keteraturan, dan arti 

kehidupan bagi seseorang. 

6). Perencanaan karier, adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang 

memilih tujuan karier dan mengenali cara atau jalur untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

7). Pengembangan karier, adalah suatu pendekatan formal yang diambl dan 

digunakan organisasi untuk menjamin, agar orang-orang dengan 

kecakapan dan pengalaman yang layak yang tersedia ketika dibutuhkan. 

c. Penilaian Prestasi Kerja; Merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk 

memperoleh informasi tentang kinerja pegawai. 

d. Kompensasi; Merupakan segala bentuk penghargaan yang diberikan oleh 

organisasi kepada pegawai atas kontribusi yang diberikan kepada organisasi. 

e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Meliputi perlindungan pegawai dari 

kecelakaan di tempat kerja. Sedangkan kesehatan merujuk kepada kebebasan 

pegawai dari penyakit fisik maupun mental. 

f. Pemutusan Hubungan Kerja; Sebagai pengakhiran hubungan kerja antara 

pekerja dan pengusaha sehingga berakhir pula hak dan kewajiban di antara 

mereka. 



 

B. Rekrutmen 

1. Pengertian Rekrutmen  

Fungsi manajemen tenaga kerja yang kedua adalah perekrutan (recruiting) yang 

berarti pengusahaan tenaga kerja, pengerahan tenaga kerja, dan pencarian tenaga 

kerja. Perekrutan tenaga kerja adalah suatu proses mencari tenaga kerja dan 

mendorong serta memberikan pengaharapan kepada mereka untuk melamar 

pekerjaan pada perusahaan.15 Rekrutmen atau Penerimaan tenaga kependidikan 

merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada 

lembaga pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk kegiatan tersebut 

diperlukan kegiatan penarikan. Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa 

“ Penarikan (rekrutmen) adalah proses pencarian dan pemikatan para calon 

karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan”.16 

Menurut Stoner yang dikutip oleh Sadili Samsudin mengemukakan, ”The 

recruitment is the development of a pool of job candidates in accordance with a 

human resource plan”, Rekrutmen adalah proses pengumpulan calon pemegang 

jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu 

jabatan atau pekerjaan tertentu.17 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara rekrutmen 

adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup 

indentifikasi dan sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan kebutuhan 

                                                        
15B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 

Administrasi dan Operasional, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 138  
16 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : 

BPFE, 2001), , h. 69  
17 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 

 h. 81  



 

pegawai yang dibutuhkan perusahaan, proses seleksi, penempatan dan orientasi 

pegawai.18 

Penarikan (rekrutmen) karyawan merupakan suatu proses atau tindakan 

yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui 

berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan efaluasi sumber-sumber 

penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, 

penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan karyawan bertujuan untuk 

menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih karyawan 

yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di perusahaan.19 

Hasibuan  menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha mencari dan 

mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada 

dalam organisasi.20 Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Simamora 

merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan 

motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan untuk menutupi kekurangan 

yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktifitas rekrutmen dimulai 

pada saat calon mulai dicari, dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan.21 

Menurut Sirait rekrutmen atau penarikan calon pegawai serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terecana, guna memperoleh calon-calon pegawai 

yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu, yang 

dibutuhkan oleh suatu organisasi 22. 

                                                        
18 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 33  
19 Malthis, Pengertian Rekrutmen dan Seleksi,(Bandung : Bumi Aksara, 2003), h.49   
20 Ibid., 51  
21 Ibid., 53  
22 Sirait, Riset Sumber Daya Manusia,  (Jakarta : Gramedia 2006), h.57. 



 

Rekrutmen atau Penerimaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan, baik jumlah 

maupun kualitasnya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan kegiatan penarikan. 

Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa “ Penarikan (rekrutmen) adalah 

proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu 

untuk melamar sebagai karyawan “.23 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara rekrutmen adalah suatu proses atau 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai 

yang melalui tahapan yang mencakup indentifikasi dan sumber-sumber penarikan 

pegawai, menentukan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan perusahaan, proses 

seleksi, penempatan dan orientasi pegawai.24 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekrutmen 

adalah serangkaian kegiatan secara terarah guna mendapatkan sumber daya 

manusia yang diharapkan. 

Pada prinsipnya yang disebut dengan rekrutmen pegawai adalah proses 

mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan 

oleh organisasi tertentu. Selanjutnya rekrutmen juga di definisikan sebagai 

serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, 

kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang dipelukan duna menutupi 

kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. 

                                                        
23 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : 
BPFE, 2001), cet. 15, h. 69  
24 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 
(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), cet. 5, h. 33  



 

Keberhasilan proses rekrutmen dapat mempengaruhi kelancaran dan 

keberhasilan fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen SDM lain yang dilakukan 

setelah proses rekrutmen selesai dilakukan. Adapun fungsi-fungsi tersebut 

meliputi penempatan, fungsi pengembangan, fungsi kontrol dan adaptasi. 

Sedangkan aktivitas-aktivitas yang mengikuti rekrutmen adalah seleksi, orientasi 

dan promosi. Tujuan diselenggarakan rekrutmen adalah untuk mendapatkan 

persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon 

pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.  

Pengadaan pegawai dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, 

akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta transparan, yang 

dilaksanakan sebagai berikut :  

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti 

seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau 

daerah.  

2. Pengumuman penerimaan CPNS diumumkan secara luas dengan 

menggunakan media yang tersedia (internet, surat kabar atau papan 

pengumuman).  

3. Pengadaan CPNS dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi yang disusun 

berdasarkan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-

masing satuan unit organisasi Pemerintah.  

4. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus ditempatkan pada unit 

kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.  

5. Pengadaan CPNS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab masing-

masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  

6. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun.  

7. Hasil ujian diolah dengan komputer.  



 

8. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh 

PPK atau pejabat lain yang ditunjuk25.  

 
 

 
2. Tujuan Rekrutmen 

Kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah 

dibuat pihak perencana tenaga kerja. Artinya apa yang hendak dilakukan oleh 

pihak yang melakukan rekrutmen harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan 

tenaga kerja. Misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan 

dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan. 

Dalam praktiknya pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang 

ingin dicapai yaitu : 

1. Memperoleh sumber tenaga yang potensial 

2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi 

3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar 

4. Untuk keutuhan seleksi. 26 

 

3. Prinsip-prinsip Rekrutmen 

Dalam rangka mendapatkan calon guru yang professional, memenuhi kualifikasi, 

dan menjanjikan untuk menduduki posisi tertentu tidaklah mudah. Ada beberapa 

prinsip yang harus dipegang teguh dalam perencanaan atau pelaksanaan 

rekrutmen guru, diantaranya: 

                                                        
25 Sirait, Op Cit, h. 62. 

26  Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Praktik (jakarta : Rajawali Pers 
,2012), h. 95  



 

1. Rekrutmen guru harus dirancang secara matang agar dapat memenuhi 

kebutuhan. 

2. Rekrutmen guru harus dilakukan secara objektif. Artinya panitia seleksi 

pegawai baru menetapkan pelamar yang lulus dan pelamar yang tidak 

lulus secara objektif. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan secara 

objektif dinilai tidak lulus, dan sebaliknya pelamar yang memenuhi 

persyaratan ditetapkan sebagai pelamar yang lulus. 

3. Agar didapatkan calon yang professional, sebaiknya materi seleksi 

pegawai baru harus komprehensif mencakup semua aspek persyaratan 

yang harus dimiliki oleh calon guru.27 

 

4. Perencanaan rekrutmen 

Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu perencanaan 

yang matang dan baik. Perencanaan dilakukan demi menghindarkan terjadinya 

kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 

Perencanaan rekrutmen dilakukan dengan analisis pekerjaan. Menurut 

Malayu S.P Hasibuan, analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain 

pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan 

mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. 

Menurutnya pula bahwa analisis pekerjaan bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, persyaratan personalia, 

perilaku manusia, dan alat-alat yang akan dipergunakan.28  

                                                        
27 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2008), cet. 4, h. 22  



 

Dari analisa pekerjaan ini baik lembaga pendidikan, perusahaan maupun 

lembaga sosial lainnya dapat mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi 

yang berhubungan dengan berbagai operasi dan kewajiban suatu jabatan. 

Ringkasan menyeluruh mengenai persyaratan pekerjaan disebut uraian 

pekerjaan (job description). Sedangkan ringkasan menyeluruh mengenai 

kualifikasi pekerjaan disebut spesifikasi pekerjaan (job spesifikasi). Dengan kata 

lain, analisa pekerjaan digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Uraian pekerjaan harus 

diuraikan secara jelas agar pejabat yang akan menduduki jabatan tersebut 

mengetahui tugas, tanggung jawab, dan standar prestasi yang harus dicapainya. 

Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang 

bias diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. 

Spesifikasi pekerjaan disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab 

tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman. yaitu sebagai berikut: 

1. Persiapan rekrutmen guru 

Kegiatan pertama, dalam proses rekrutmen guru baru, adalah melakukan 

persiapan rekrutmen guru baru. Persiapan rekrutmen guru baru harus matang 

sehingga melalui rekrutmen tersebut sekolah bisa memperoleh guru yang baik. 

Kegiatan persiapan rekrutmen guru baru ini meliputi: 

a) Pembentukan panitia rekrutmen guru baru. 

b) Pengkajian berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah, 

peraturan yayasan yang berkenaan dengan peraturan penerimaan guru, 

walaupun akhir-akhir ini telah diberlakukan otonomi daerah. 

                                                                                                                                                        
28 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, op.cit,, h. 28-29 



 

c) Penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi guru baru. 

d) Penetapan prosedur pendaftaran guru baru. 

e) Penetapan jadwal rekrutmen guru baru. 

f) Penyiapan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekrutmen guru 

baru, seperti media pengumuman penerimaan guru baru, format 

rekapitulasi pelamar, dan format rekapitulasi pelamar yang diterima. 

g) Penyiapan ruang atau tempat memasukan lamaran guru baru. 

h) Penyiapan bahan ujian seleksi, pedoman pemeriksaan hasil ujian dan 

tempat ujian. 

 
2. Penyebaran pengumuman penerimaan guru baru 

Begitu persiapan telah selesai dilakukan, maka kegiatan berikutnya penyebaran 

pengumuman dengan melalui media yang ada seperti brosur, siaran radio, surat 

kabar dan sebagainya. Sudah barang tentu yang digunakan sebaiknya media yang 

dapat dengan mudah dibaca dan didengar oleh masyarakat. Pengumuman 

penerimaan guru baru yang baik berisi tentang waktu, tempat, persyaratan, dan 

prosedur mengajukan lamaran. 

3. Penerimaan lamaran guru baru 

Begitu pengumuman Penerimaan lamaran guru baru telah disebarkan tentu 

masyarakat mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana 

tercantum dalam pengumuman, ada penerimaan guru baru disekolah. Mengetahui 

ada penerimaan guru baru itu, lalu masyarakat yang berminat memasukkan 

lamarannya. Panitia pun mulai menerima lamaran tersebut. Kegiatan yang harus 

dilakukan panitia meliputi: 

a) Melayani masyarakat yang memasukkan lamaran kerja. 

b) Mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat 

lamaran. 



 

c) Mengecek semua isian yang terdapat didalam surat lamaran,seperti nama 

pelamar, alamat pelamar. 

d) Merekap semua pelamar dalam format rekapitulasi pelamar. Untuk 

melamar, seseorang diharuskan mengajukan surat lamaran. Surat lamaran 

tersebut harus dilengkapi dengan berbagai surat keterangan, seperti ijazah, 

surat keterangan kelahiran yang menunjukan umur pelamar, surat 

keterangan warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan kesehatan 

dari Dokter, surat keterangan kelakukan baik dari kepolisian. 

 
4. Seleksi pelamar 

Setelah pendaftaran atau pelamaran guru baru ditutup, kegiatan berikutnya adalah 

seleksi atau penyaringan terhadap semua pelamar. seleksi merupakan suatu proses 

pembuatan perkiraan mengenai pelamar yang mempunyai kemungkinan besar 

untuk berhasil dalam pekerjaanya setelah diangkat menjadi guru. Ada lima teknik 

dalam hal ini yaitu inventaris biografis, wawancara, pemeriksaan badan, teknik 

tes, dan penilaian oleh pusat penilaian.29 

 

5. Alasan-alasan Rekrutmen 

Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya 

lowongan (varancy) dengan beraneka ragaman alasan, antara lain:30 

1) Berdirinya organisasi baru Berdirinya kelas baru atau penambahan kelas 

karena meningkatnya jumlah siswa, jadi membutuhkan guru baru pula. 

2) Adanya perluasan kegiatan Yang dimaksud perluasan kegiatan seperti 

halnya kegiatan les atau ekstrakurikuler baru. 

                                                        
29 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, op.cit, h. 30  
30 Faustino Cardoso Gomes, Manjemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : C.V Andi 

Offset, 2003) h. 105-106.  



 

3) Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru Adanya 

rancangan program baru sehingga membutuhkan tenaga baru pula. 

4) Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain Mutasi atau pekerja yang 

pindah ke organisasi lain biasanya dikarenakan pindah rumah atau ikut 

suami/istri ke daerah lain. 

5) Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan 

hormat sebagai tindakan punitive Pekerja yang berhenti karena cuti hamil 

atau karena telah melanggar peraturan sehingga diberhentikan oleh pihak 

lembaga/instansi yang terkait. 

6) Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun Usia pensiun 

atau usia lanjut sudah tidak mungkin melakukan proses belajar mengajar. 

7) Adanya pekerja yang meninggal dunia 

Dari uraian alasan-alasan rekrutmen diatas lembaga pendidikan melakukan 

rekrutmen guru baru karena berbagai alasan seperti halnya terciptanya kegiatan 

baru, tenaga yang pensiun, meninggal, cuti, dan ada pula yang pindah karena ikut 

pindah suami/istri. Sehingga lembaga pendidikan membutuhkan tenaga baru 

(guru) untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. 

 

6. Saluran-saluran Rekrutmen 

Menurut Henry Simamora saluran-saluran yang dapat digunakan diantaranya : 

1. Job Posting (maklumat Pegawai), yaitu organisasi mengumumkan lowongan-

lowongan pegawai melalui buletin, sekolah, perusahaan atau surat edaran. 



 

Metode ini memberikan kesempatan yang sama (adil) kepada seluruh pegawai 

yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pegawai yang lebih baik. 

2. Skills Inventory (menemukan keahlian), yaitu organisasi mencari arsip-arsip 

calon potensial yang berbobot untuk posisi yang kosong. 

3. Referrals (rekomendasi pegawai), yaitu dapat merekomendasikan teman atau 

rekan sejawat profesional untuk sebuah lowongan. 

4. Walks in, adalah para pencari kerja yang datang langsung ke departemen 

SDM untuk mencari kerja. 

5. Writes in, adalah surat-surat langsung yang dikirim dari lembaga. Organisasi 

yang menerima banyak surat lamaran langsung haruslah mengembangkan cara 

efisien untuk menyeleksi lamaran-lamaran tersebut dan menyimpan arsip 

lamaran yang memenuhi syarat. 

6. Perguruan Tinggi, rekrutmen dari Perguruan Tinggi merupakan sumber utama 

kebutuhan tenaga manajerial, professional, dan teknis bagi organisasi. 

7. Lembaga Pendidikan, disamping Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan juga 

menjadi saluran rekrutmen. Lembaga ini meliputi Sekolah Menengah Umum 

(SMU) dan lembaga pendidikan kejuruan. 

8. Advertising (pengiklanan), dengan iklan para pelamar dapat mengetahui 

lowongan pekerjaan seperti radio, majalah dan lainlain. 

Dari berbagai macam metode atau saluran-saluran rekrutmen di atas, dapat 

disimpulkan bahwa informasi tentang lowongan pekerjaan bisa didapat dari 

berbagai macam saluran. Hal ini akan lebih mempermudah para pelamar untuk 

mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. 



 

7. Metode dan teknik rekrutmen 

1. Metode rekrutmen  

Metode yang biasa digunakan oleh organisasi dalam merekrut pegawai meliputi 

yaitu : 

a. Metode teori deret yaitu menetukan jumlah pegawai yang bekerja atas beban 

kerja yang bervariasi setiap harinya. Misalnya, berapa jumlah pewawancara 

yang diperlukan apabila datangnya pelamar tidak teratur atau tidak dapat 

dipastikan. 

b. Metode sample yaitu metode pengontrolan daftar inventaris pembukukuan. 

c. Metode progran linier yaitu metode menetapkan sumber-sumber yang jarang 

dalam kebiasaan dalam suatu organisasi. 

d. Metode teori keputusan yaitu metode badan eksekutif yang menetapkan 

langsung calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah pekerja 

yang dibutuhkan. 

e. Model inventori yaitu model yang menentukan pegawai dihubungkan dengan 

investaris organisasi. 

f. Metode ontegrasi produksi yaitu metode mengurangi sekecil mungkin biaya 

pekerja, produksi, dan inventaris.31  

2. Teknik Rekrutmen 

Teknik rekrutmen dapat dilakukan melalui asas sentralisasi dan asas desentralisai, 

tergantung pada keadaan organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pegawai yang 

                                                        
31 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan SDM, (Bandung : Alfabeta, 2014), 

h. 99-100  



 

hendak direkrut.32  Teknik sentarlisasi biasanya dilaksanakan secara terpusat 

dikantor pusat organisasi jika pegawai yang akan direkrut berjumlah sangat besar 

dengan kualifikasi yang bervariasi. Sedangkan, teknik rekrutmen desentralisasi 

adalah terjadi pada organisasi tang relatif kecil kebutuhan  rekrutmen yang 

terbatas, dan dalam organisasi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen 

dengancara ini dipakai untuk posisi yang profesional, ilmiah, atau administratif 

bagi suatu organisasi. 

 

8. Kendala-kendala Rekrutmen 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan agar proses perekrutan berhasil, maka perusahaan 

perlu menyadari berbagai kendala yang bersumber dari organisasi, pelaksana 

penarikan, dan lingkungan eksternal. Kendala-kendala yang dihadapi setiap 

perusahaan tidak sama, tetapi umumnya kendala itu meliputi: 

1. Kebijaksaan-Kebijaksaan Organisasi 

Berbagai kebijaksaan organisasi merupakan cermin utama berhasil atau tidaknya 

penarikan calon pegawai. Kebijaksaan organisasi yang akan mempengaruhi 

penarikan antara lain: 

a) Kebijaksaan kompetensi dan kesejahteraan  

Jika perusahaan dappat memberikan kompensasi dan kesejahteraan yang cukup 

besar serta adil, maka pelamar yang serius akan semakin banyak. Akan tetapi jika 

gaji dan kesejahteraan rendah pelamar akan sedikit.33 

b) Kebijaksaan promosi 

                                                        
32 Ibid, 101  
33 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, op.cit, h. 44-45. 

 



 

Kebijaksanaan promosi dari dalam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

pertama kepada karyawan yang ada untuk mengisi lowongan pekerjaan. 

Kebijaksanaan ini akan meningkatkan moral dan partisipasi karyawan, serta 

membantu kegiatan “pemeliharaan” para karyawan.34 

c) Kebijaksaan status Karyawan 

Jika status karyawan menjadi karyawan tetap (full time) maka pelamar semakin 

banyak. Sebaliknya, jika status karyawan honorer, musiman atau sementara atau 

part time maka pelamar sidikit. 

d) Kebijaksaan Sumber Tenaga Kerja 

Jika tenaga kerja yang akan diterima hanya bersumber dari lokal maka pelamar 

yang serius sedikit. Sebaliknya jika tenaga kerja yang akan diterima bersumber 

dari seluruh nusantara maka pelamar akan semakin banyak. 

 
2. Persyaratan Jabatan 

Persyaratan-persyaratan setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Untuk 

menarik tenaga-tenaga yang terampil lebih sulit dari pada tenaga yang kurang 

terampil. Pengetahuan akan persyaratan-persyaratan jabatan memungkinkan 

bagian personalia untuk memilih jalan terbaik dalam program penarikan dengan 

batasan-batasan yang ada. Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki 

pelamar maka pelamar semakin sedikit. Dan apabila persyaratanya yang harus 

dimiliki sedikit maka pelamar akan semakin banyak. 

3. Metode pelaksanaan penarikan 

Semakin terbuka penarikan melalui surat kabar , radio atau TV maka pelamar 

akan semakin banyak. Dan sebaliknya semakin tertutup penarikan maka pelamar 

sedikit. 

 

                                                        
34 T. Hani Handoko, Op. Cit, h. 71.  



 

4. Kondisi pasar tenaga kerja 

Semakin besar penawaran tenaga kerja semakin banyak pula pelamar yang serius. 

Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sedikit maka pelamar juga sedikit. 

5. Solidaritas perusahaan 

Solidaritas perusahaan diartikan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan. Jika solidaritas perusahaan besar pelamar semakin banyak akan tetapi 

sebaliknya jika solidaritas rendah maka pelamar sedikit. 

6. Kondisi-kondisi lingkungan eksternal. 

Kondisi perekonomian, penjualan dan perubahan perilaku pesaing juga sering 

memaksa perusahaan untuk menyelesaikan upaya penarikannya. Persaingan yang 

semakin ketat untuk memperebutkan tenaga-tenaga berkualitas memerlukan 

program penarikan yang lebih agresif.35 

Mengkaji berbagai kendala umum yang ada dalam pelaksanaan rekrutmen 

memang perlu mengetahui kendala-kendala penarikan pegawai yang terjadi, 

seperti yang telah di jabarkan di atas, sekolah harus mampu mengatasi berbagai 

kendala tersebut, salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan rancangan 

program yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dijalankan 

dengan baik oleh lembaga pendidikan. Sehingga sekolah dapat mengetahui 

kendala- kendala yang ada dan dapat mengatasinya dengan baik. 

 

 

 

                                                        
35 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Opcit, h. 45-46.  



 

9. Aspek-aspek Rekrutmen Pegawai 

Menurut Sirait  aspek-aspek yang ada dalam sistem rekrutmen, yaitu: 

a) Proses seleksi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

perusahaan/organisasi untuk dapat mengambil keputusan tentang siapa-siapa 

dari calon pegawai yang paling tepat (memenuhi syarat) untuk bisa diterima 

menjadi pegawai dan siapa-siapa yang seharusnya ditolak untuk diterima 

menjadi pegawai. 

b) Penempatan adalah suatu pengaturan awal atau pengaturan kembali dari 

seseorang atau lebih pegawai pada suatu jabatan baru ataupun jabatan yang 

berlainan. Bagi pegawai baru, penempatan artinya pengaturan awal pada 

suatu jabatan/pekerjaan bagi pegawai yang baru bekerja. 

c) Orientasi/sosialisasi, adalah penyesuaian diri, baik dalam aspek psikis dan 

jasmani, psikologis, peranan (hubungan dengan pekerjan yang harus 

dilakukan). Bagi tenaga baru yang telah memperoleh surat penempatan tugas, 

orientasi merupakan proses untuk mengetahui dan mengenal tempat kerjanya 

dalam totalitas hubungan pekerjaan. Oleh karena itu orientasi terhadap tenaga 

kerja baru merupakan kegiatan penting untuk dilakukan.36 

 

Manullang menyatakan bahwa ada beberapa kualifikasi yang menjadi dasar 

dalam rekrutmen pegawai yaitu: 

a) Keahlian 
b) Pengalaman 
c) Umur 
d) Jenis Kelamin 
e) Pendidikan 
f) Keadaan fisik 
g) Tampang 
h) Bakat 
i) Tempramen.37 

                                                        
36 Sirait, OpCit, h. 71  
37 Manullang, Manajemen Personalia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), h. 101 



 

Menurut Sunarto tahapan rekrutmen pegawai adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan kebutuhan, yakni spesifikasi orang seperti apakah yang 

diinginkan untuk melakukan pekerjaan khusus atau melaksanakan sebuah 

peran. 

b) Menetapkan atau mengkonfirmasikan persyaratan hubungan kerja, yakni gaji, 

tunjangan, jam kerja dan lain-lain. 

c) Menaik calon pegawai, yaitu menyisihkan dan memproses lamaran, menguji 

calon, memeriksan referensi dan mempersiapkan surat pengangkatan.38 

 

Dalam rekrutmen pegawai yang baik harus memperhatikan kemampuan 

dan kecakapan calon pegawai, dimana hal tersebut terkait dengan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. Pentingnya ilmu 

pengetahuan bagi pegawai dijelaskan dalam alqur,an bahwa: 

  

... dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 
ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampu 

 

[1258] Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang 
mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. 

 

 

                              

                

                                                        
38 Sunarto, ( Administrasi Kepegawaian, 2005), h 109. 



 

... Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum 
(yang lebih tepat) [966]; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan 
Hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, 
semua bertasbih bersama Daud. dan kamilah yang melakukannya.(Qs Al 
Anbiyaa: 79)39 

 

C.  Seleksi   

a. Pengertian Seleksi 

Menurut Handoko Seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan 

untuk memutuskan apakah seorang pelamar pekerjaan diterima atau ditolak dari 

organisasi tersebut.40  

Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif 

supaya pegawai yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan 

melaksanakan pekerjaan. Dengan pelaksanaan seleksi yang baik, pegawai yang 

diterima akan lebih qualified sehingga pembinaan, pengembangan, dan 

pengaturan pegawai menjadi lebih mudah. 41  

Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang 

diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai. Seluruh konsep dari seleksi dan 

penempatan pegawai yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat 

perputaran atau keluar masuknya pegawai. 

Menurut Manullang seleksi atau pemilihan yang cermat dan penempatan 

pegawai  membuat mereka secara fisik, mental, dan temperamen sesuai dengan 

                                                        
39 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Putra 

Toha, 1995), h. 231 
   
40 T. Hani Handoko, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 

127. 
41 Ibid, h. 130. 



 

pekerjaan yang mereka harapkan, membuat pegawai baru dapat berkembang 

sesuai dengan keinginan mereka sehingga akan memperkecil jumlah pegawai 

yang tidak pada tempatnya. Seleksi meliputi penilaian dan penetapan diantara 

calon-calon pengisi jabatan. Aplikasi dari penilaian,wawancara, dan pengecekan 

referensi adalah yang biasa digunakan dalam penetapan keputusan seleksi. Jadi, 

seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan organisasi untuk memperoleh 

karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan 

semua pekerjaan pada organisasi.42 

Berdasarkan berbagai rujukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

seleksi adalah suatu proses pemilihan calon pekerja yang paling memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengisi kekosongan lowongan pekerjaan. 

Seleksi dalam hal ini adalah bagian dari proses rekrutmen. 

 

 
b. Dasar dan Tujuan Seleksi 

Dasar seleksi berarti penerimaan pegawai baru hendaknya berpedoman 

pada dasar tertentu yang telah digariskan oleh internal maupun eksternal 

organisasi, supaya pelaksanaan dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan 

baik secara hukum maupun ekonomis.  

Dasar-dasar seleksi menurut Sirait antara lain : 

a)  Kebijakan perburuhan pemerintah, seleksi penerimaan pegawai baru harus 

berdasarkan dan berpedoman pada undang-undang pemerintah. 

b)  Spesifikasi pekerjaan atau jabatan, seleksi harus didasarkan dan berpedoman 

kepada spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam 
                                                        

42 Manullang, Op Cit, h. 122. 



 

spesifikasi, telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang 

yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Dasar ini harus 

betul-betul menjadi pedoman pelaksanaan seleksi, seperti prinsip penempatan 

orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang 

tepat pada jabatan yang tepat. Jadi, titik tolak pemikiran seleksi hendaknya 

kepada apa yang akan dijabat/dikerjakan, kemudian siapa yang akan menjabat 

atau mengerjakannya. 

c)   Ekonomis, tindakan ekonomis hendaknya menjadi dasar pelaksanaan seleksi 

supaya biaya, waktu, dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil 

seleksi dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan seleksi harus dengan cara 

yang paling efektif dengan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan 

pegawai yang sebaik-baiknya. 

d)   Etika sosial, etika sosial hendaknya mendapatkan perhatian dan menjadi dasar 

dalam melaksanakan seleksi penerimaan pegawai baru. Seleksi harus 

dilakukan sesuai dengan etika sosial. Artinya,memperhatikan norma-norma 

hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat serta hukum yang 

berlaku di negara yang bersangkutan.43 

 
Menurut Sirait, seleksi penerimaan pegawai bertujuan untuk mendapatkan: 

a) Pegawai yang qualified dan potensial 

b) Pegawai yang jujur dan berdisiplin 

c) Pegawai yang cakap dan penempatannya yang tepat 

d) Pegawai  yang terampil dan bersemangat dalam bekerja 

e) Pegawai yang memenuhi persyaratan undang-undang kepegawaian 

f) Pegawai yang dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal 

g) Pegawai yang dinamis dan kreatif 

h) Pegawai yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya 

i) Pegawai yang loyal dan berdedikasi tinggi 

j) Mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan 

k) Pegawai yang mudah dikembangkan pada masa depan 
                                                        

43 Sirait, Op Cit, h. 74 



 

l) Pegawai yang dapat bekerja secara mandiri 

m)   Pegawai yang mempunyai perilaku dan budaya malu44 

 
 
 

c. Kriteria dan Langkah-Langkah Seleksi 
 

Kriteria seleksi menurut Simamora pada umumnya dapat dirangkum dalam 

berbagai kategori, yaitu : 

1.      Pendidikan 

2.      Pengalaman kerja 

3.      Tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja 

4.      Pusat pelatihan 

5.      Biodata 

6.      Refrensi45 

Sedangkan langkah-langkah dalam seleksi yaitu : 

1.      Seleksi surat-surat lamaran 

2.      Pengisian blanko lamaran 

3.      Pemeriksaan refrensi 

4.      Wawancara pendahuluan 

5.      Tes penerimaan 

6.      Tes psikolog 

7.      Tes kesehatan 

8.      Wawancara akhir atasan langsung 

9.      Memutuskan diterima atau ditolak 

                                                        
44 Sirait, Op Cit, h.79. 
45 Simamora, Rekrutmen dan Seleksi,(jakarta : PT Bulan Bintang, 2003) h. 98  



 

10.  Penempatan karyawan yang sesuai46 

d. Proses Seleksi 

Simamora menjelaskan bahwa proses seleksi dibuat dan disesuaikan untuk 

memenuhi kebutuhan kepegawaian suatu perusahaan atau organisasi. 47 Proses 

seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat didapatkan 

melalui penarikan (recruitment). Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang 

menambah kompleksitas dan waktu sebelum keputusan pengadaan personalia 

diambil. Jadi seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk 

memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau tidak dalam suatu instansi  

Karena seleksi harus dilaksanakan untuk mendapatkan pegawai yang 

qualified agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan maka dalam seleksi harus 

melalui beberapa tahap seleksi, yaitu : 48 

1.  Seleksi persyaratan administrasi. 

Pemeriksaan persyaratan administrative merupakan tahap pertama yang harus 

ditempuh oleh bagian seleksi tenaga kerja untuk mengetahui lengkap tidaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Seleksi administrasi meliputi 

pengisian formulir yang disediakan instansi, persyaratan sebagai lampiran 

surat lamaran, dan persyaratan finansial jika perlu. 

 
Formulir tersebut biasanya memuat keterangan dan data pribadi mengenai: 

a)  Keterangan pribadi, seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon 

b)  Keterangan perorangan, seperti status perkawinan, umur, jumlah saudara, 

tempat dan alamat orang tua. 

                                                        
46 Ibid. 99  
47 Simamora, Rekrutmen dan Seleksi,(jakarta : PT Bulan Bintang, 1973) h. 111 
48  Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Rineka Cipta) h. 67 



 

c)  Keterangan fisik, seperti tinggi badan, berat badan, Informasi dan 

sebagainya. 

d) Pendidikan 

e) Pengalaman, dimana pernah bekerja, berapa lama, bagian apa, mengapa 

berhenti. 

Tujuan dari pengisian formulir ini adalah untuk memberikan gambaran umum 

tentang pribadi pelamar, untuk mendapatkan kesan watak dan karakter 

kepribadian pelamar, dan untuk menentukan calon tenaga kerja mana yang 

harus dicalonkan dan dipanggil untuk seleksi tahap berikutnya. 

2. Tes 

Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon pegawai yang 

disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan di jabat.49 

a. Tes tertulis 

Tes tertulis dilakukan dengan cara subyektif dan obyektif. 

1) Subyektif, yaitu membuat karangan singkat untuk mendapatkan kesan 

tentang karakter kepribadian calon tenaga kerja. 

2) Obyektif, yaitu menjawab pertanyaan dengan metode : 

a) True false test, menentukan salah satu alternative benar atau salah 

b) Multiple choice test, memilih alternatif jawaban yang paling tepat 

diantara beberapa alternatif jawaban yang sudah tersedia. 

c) Completion test, melengkapi jawaban yang sudah tersedia sebagian 

dibelakang pertanyaan. 

d) Short answer, menjawab pertanyaan dengan suatu jawaban yang 

singkat tetapi jelas. 

 

                                                        
49 Ibid, h. 68 



 

b. Tes psikologi (phsychological test) 

Tes psikologi yaitu proses menguji tentang kecerdasan (intelligence), 

bakat (aptitude), prestasi (achievement), minat (interest), dan kepribadian 

(personality) dari pelamar. Jadi tes psikologi menurut Hasibuan, 

merupakan proses menguji dan mengetes kemampuan mental pelamar 

apakah mentalnya sesuai dengan yang diinginkan instansi.50 

(1)  Tes kecerdasan (intelligence test), yaitu mengetes kepribadian 

mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. 

(2)  Tes kepribadian (personality test), yaitu megetes kepribadian mental 

pelamar dalam hal kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, 

kejujuran, dan unsur-unsur kepribadian lainnya yang dibutuhkan 

organisasi. 

(3) Tes bakat (aptitude test),  yaitu mengetes dan mengukur kemampuan 

mental potensial (IQ) pelamar apakah mempunyai kesanggupan 

untuk dikembangkan di kemudian hari. 

(4)  Test minat (interest test), yaitu mengetes jenis pekerjaan apa yang 

paling disenangi oleh pelamar dan mengukur apa pelamar cocok 

serta antusias mengerjakan pekerjaan yang akan diberikan 

kepadanya. 

(5)  Tes prestasi (achievement test), yaitu mengetes dan mengukur apa 

pelamar akan mampu berprestasi mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. Tes prestasi ini hendaknya dilakukan secara 

cermat dan mendalam untuk mengetahui apa pelamar mempunyai 

mental serta kemauan besar dalam mencapai prestasi kerja optimal. 

  
c.  Tes Informasi dan fisik, yaitu suatu proses untuk menguji kemampuan 

fisik pelamar, misalnya pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Tes 

                                                        
50 Ibid, h.67 



 

Informasi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemungkinan 

memperoleh pegawai yang kurang sehat. Menurut Siagian, karena 

Informasi juga menentukan tingkat prestasi kerja pegawai. Tidak 

mungkin pegawai akan berprestasi baik jika dia sering sakit dan tidak 

pernah hadir untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Hal ini bertujuan juga 

untuk mengurangi pengeluaran biaya pengobatan yang dikeluarkan 

organisasi.51 

(1)  Wawancara, menurut Hani Handoko, wawancara seleksi adalah 

percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk 

mengevaluasi hal dapat diterima atau tidak atas seorang pelamar. 

Ada lima manfaat yang dapat dipetik dari wawancara yaitu: 

a)  Kesan kuat tentang akseptabilitas pelamar untuk bekerja dalam 

organisasi. 

b)  Perolehan jawaban yang agak pasti atas pertanyaan apakah 

pelamar mampu melaksanakan pekerjaan yang akan 

dipercayakan kepadanya. 

c)  Perolehan bahan perbandingan antara pelamar yang 

diwawancarai dengan para pelamar lain untuk pekerjaan yang 

sama. 

d)  Pengenalan pelamar dengan lebih baik oleh pewawancara. 

e)  Kesempatan bagi pelamar yang diwawancarai untuk lebih 

mengenal organisasi yang akan mempekerjakannya melalui 

informasi yang diperolehnya dari pewawancara. 

 

 

 

                                                        
51 Ibid ,h.  69  



 

(2)  Referensi,  

Penggunaan surat-surat referensi masih menjadi bahan 

perdebatan.Sebagian perusahaan menyatakan bahwa referensi itu tidak 

bermanfaat dalam mendapatkan informasi lengkap dari seorang 

pelamar, namun ada sebagian perusahaan yang menyatakan bahwa 

referensi sangat bermanfaat. Salah satu kelengkapan referensi yang 

paling penting adalah pengalaman kerja, dimana pengalaman kerja 

merupakan suatu proses dalam menerapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki.52 

Sastrohadiwiryo menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam melakukan 

seleksi tenaga kerja meliputi:53 

a) Seleksi persyaratan administrasi, yaitu pemeriksaan persyaratan administratif 

yang harus dipenuhi para pelamar untuk mengetahui lengkap tidaknya 

persyaratan tersebut. Seleksi administratif meliputi pengisian formulir yang 

disediakan, persyaratan-persayaratan sebagai lampiran surat lamaran. 

 
Formulir tersebut biasanya memuat keterangan dan data pribadi mengenai hal-

hal sebagai berikut: 

1).  Mengenai pribadi; nama lengkap, tempat tinggal dan nomor telepon/Hp. 

2). Keterangan perorangan; umur, status perkawinan, jumlah saudara dan 

alamat orang tuan. 

3). Keterangan fisik; tinggi badan, berat badan dan kesehatan. 

4). Pendidikan: SMU, Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan lain sebagainya. 

5). Pengalaman kerja; 

6). Keterangan; hobi, prestasi dan lain sebagainya. 
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53 Sastrohadiwiryo,Seleksi Calon Pegawai,(Jakarta : Gramedia,2006), h. 119 



 

Biasanya syarat yang harus dipenuhi para pelamar yang merupakan lampiran 

surat lamaran, antara lain: 

1) Fotocopy ijazah serta sertifikat pelatihan/kursus yang dimiliki; 

2) Daftar riwayat hidup atau Curiculum vitae 

3) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 

4) Surat keterangan sehat dari dokter 

5) Pas foto sesuai dengan permintaan. 

6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. 

7) Surat keterangan pengalaman kerja. 

b) Wawancara penyaringan awal;  Wawancara kerja adalah suatu kegiatan yang 

ditujukan untuk membuat penilaian secara cepat terhadap kelayakan pelamar. 

c) Seleksi psikologi/testing; Seleksi psikologi dapat digolongkan menjadi 5 (lima) 

macam: 

1).  Tes hasil kerja, yakni untuk mengetahui tingkat kemampuan bekerja yang 

dimiliki para pelamar, serta prediksi terhadap kecakapan mengerjakan 

suatu jenis pekerjaan setelah diberikan orientasi, pendidikan dan pelatihan. 

2). Tes Bakat/Pembawaan, untuk memprediksi kecakapan belajar para 

pelamar di kemudian hari, bukan kecakapannya untuk mengerjakan tugas 

pekerjaan yang sekarang. 

3). Tes kecerdasan, untuk mengukur kemampuan berfikir. 

4). Tes minat, untuk mengetahui luasnya minat para pelamar. 

5). Tes Kepribadian, untuk mengukur atau menilai sifat kepribadian yang 

dimiliki oleh pelamar. 

d) Penyelidikan latar belakang; Bertujuan untuk menelusuri resume pelamar 

atau formulir pelamar, dengan menghubungi mantan penyelia pelamar (bila 

telah pernah bekerja) dan mengkonfirmasikan informasi pelamar. 

e) Wawancara untuk seleksi mendalam; yang bertujuan untuk mengetahui lebih 

banyak lagi tentang pelamar sebagai individu. 



 

f) Pemeriksaan fisik/kesehatan; yakni bertujuan untuk memastikan yang lebih 

efektif  tentang tingkat kesehatan calon tenaga kerja.54 

 
Tujuan seleksi tidak lain untuk mendapatkan tenaga kerja yang aling tepat 

untuk memangku jabatan tertentu. Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para 

pelamar yang memenuhi syarat, yang melalui serangkaian langkah kegiatanuntuk 

memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Menurut Pangabean  tujuan dari 

proses seleksi adalah untuk memilih orang yang cocok dengan pekerjaan dan 

perusahaan. Pada dasarnya seleksi dilakukan untuk memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam rangka mendapatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

 

e. Hambatan proses seleksi 

Perencanaan seleksi telah direncanakan dengan seksama, dalam 

implementasinya  tetap saja diperoleh berbagai hambatan. Hal itu disebabkan oleh 

yang diseleksi adalah manusia yang memiliki pikiran, dinamika, dan harga diri. 

Berikut ini berbagai hambatan yang dimaksud : 

a. Tolak ukur. Hal yang dimaksud dengan tolak ukur adalah kesulitan yang 

dihadapi dalam menentukan standar yang tepat digunakan dalam 

menggapai berbagai kualifikasi yang ditentukan. 

b. Penyeleksi. Hambatan penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan 

penyeleksi yang profesional, jujr, dan objektif dalam melaksanakan 

tugasnya. 
                                                        

54 Sastrohadiwuryo, Manajemen Personalia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 155 



 

c. Persepsi tentang seleksi. Hakikat seleksi tidak semua orang 

mempersepsikannya san. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan persepsi 

antara manjemen dengan penyeleksi yang ditugaskan sehingga penerapan 

prinsip-prinsip seleksi tidak dilakukan dengan baik dan benar. 

d. Hasil seleksi versus pembiayaan. Manajemen mengharapkan hasil seleksi 

yang objektif dilakukan, tetapi tidak memfasilitasi pembiayaan yang 

diajukan. 

e. Kejujuran pelamar. Dalam hal ini, pelamar memperoleh hambatan dengan 

memberikan jawaban yang jujur. Pada umumnya, pelamar akan 

memberikan jawaban tentang yang bik saja akan dirinya, sedangkan yang 

kurang baik umumnya disembunyikan.55 

 

D. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

1. Pengertian pendidik dan tenaga kependidikan 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan. Didalam dunia pendidikan sumber daya manusia dikenal 

dengan istilah tenaga pendidik dan kependidikan. 

Berdasarkan Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, Bab XI 

pasal 39 : 

1) Tenaga kependidika bertugas untuk melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan. 
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Meningkatkan Kinerja, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 142  



 

2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakn 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

dan mengabdi kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. 

3) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

disebut guru da pendidik yang mengajar pada satuan 

pendidikantinggi disebut dosen. 

4) Ketentuan mengemnai guru pada ayat diatur dengan undang-undang 

sendri.56 

Sedangkan pada Bab XI pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan mengenai 

hak dan kewajiban pendidik dan kependidikan yaitu : 

1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : 

a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadai, 

b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, 

c) Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas, 

d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 

kekayaan intelektual dan 

e) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas 

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

2) Pendidik dan kependidikan berkewajiban : 

a) Menciptakan suasana pendidikanyang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis. 

b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan, 

c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya.57 
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Pendidik harus memiliki kualifikasi akdemik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud 

daiatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki seorang pendidik 

yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang releva sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.58  

Tenaga kependidikan juga dapat diartikan sebagai orang yang berperan 

serta dalam pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk menciptakan 

sosok manusia yang berpendidikan. Tenaga kependidikan merupakan orang yang 

membimbing, menguji, mengajar, melatih peserta didik, menjadi tenaga 

fungsional kependidikan yang menilik, menguasai, meneliti dan mengembangkan 

perencanaan dibidang pendidikan.59 

Dalam kamus besar bahasa indonesia “tenaga artinya orang yang bekerja 

atau pekerja”,60 “pendidik adalah guru atau orang yang berpendidikan”,61 

sedangkan “guru adalah orang yang mengajari orang lain baik disekolah atau 

bukan tentang suatu ilmu pengetahuan atau tentang keterampilan”,62 maksudnya 

yaitu bahwa tenaga pendidik atau guru adalah orang bekerja untuk menyampaikan 

suatu ilmu tentang suatu keterampilan. 

Syaiful Bahri Djamarah dalam Pupuh Faturrohman, 

mendefinisikan guru sebagai tenaga pendidi yang memberikan sejumlah 

ilmu pengetahuan kepada anak didik,. Selain memeberikan sejumlah ilmu 
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pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada 

anak didik agar anak didik memiliki kepribadian yang paripurna. Dengan 

keilmuan yang dimilikinya, guru membimbing anak didik dalam 

mengembangkan potensinya.63 

 

 Adbul Majid mengemukakan bahwa “ guru adalah orang bertugas 

membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia 

mengembangkan potensi yang dimilikanya.64 

 Sedangkan menurut Ibrahim Bafadal “ guru sekolah dasar perlu 

disiapka dengan baik melalui pendidikan guru yang baik, diseleksi dan 

ditempatkan dengan tepat diseluruh indonesia. Kualifikasi guru sekolah 

dasar selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi pendidikan, mulai masa penjajahan, era kemerdekaan, 

sampai era sekolah atau era 1990-an”.65 

  
 Dalam tatanan bermasyarakat sendiri, guru baik formal maupun non 

formal masih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat mulia, terutama jika 

dipandang dari kacamata islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh 

sebagian besar rakyat indonesia. Guru masih dijadikan panutan oleh sebagian 

masyarakat kita dalam bertingkah laku. Jika ada guru yang bertingkah laku 

menyalahi norma dimasyarakat maka ia akan dihujat oleh masyarakat sekitar, 

namun jika ia berprilaku santun, maka ia akan dihormati bahkan disanjung 
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melebihi orang lain yang berprofesi selain guru meskipun orang tersebut 

berprilaku seperti guru yang dimaksud. 

 Hal yang pertamakali menimbulkan kekaguman kita kepada para ahli 

pendidikan muslim terdahulu adalah penghargaan mereka. Dalam melaksanakan 

tugasnyasebagai pendidik seorang gurudalam islam sudah sepatutnya 

menempatkan terhadap persoalan pendidikan sangat tinggi, bahkan mereka 

menilai sebagai wujud tanggung jawab moral yang sangat luhur. Mereka 

menganggap tugas mengajar bukan hanya sekedar sebagai profesi kerja, melaikan 

sebagai suatu kewajiban agama.66 

 Pada zaman dahulu komunikasi interaksi antara guru dan siswa 

berkelanjutan, artinya disekolah maupun  dimsyarakat guru tetap dianggap 

sebagai tokoh yang patut dihormati dan diteladani prilakunya, selain itu orang 

yang menyeleksi seseorang untuk menjadi guru adalah masyarakat dengan melihat 

latar belakang keluarga, keturunan, dari sosok tersebut jadi tidak sembarangan 

orang bisa menjadi guru bagi masyarakat dan menjadi guru adalah pilihan, iklas 

dan tanpa pamrih. Beberapa masa sekarang, menjadi guru dianggap cukup mudah 

yaitu dengan melalui pendidikan formal siapapu bisa menjadi guru sehingga 

sekarang pendidikan menjadi bidang komersil dan sangat mahal. Siapa yang 

mampu membayar mahal akan mendapatkan fasilitas yang mereka inginkan dan 

sebaliknya yang tidak mampu membayar tidak akan mendapatkan pendidikan 

yang layak. 
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Sedangkan Supriadi dalam Hadiyanto mengemukakan bahwa 

“guru termasuk dosen adalah profesi yang pada mulanya dianggap mulia 

dan luhur karena mereka adalah orang yang berilmu, berahlak, jujur, baik 

hati, disegani serta menjadi teladan masyarakat, dan masih puluhan 

karakterikstik lahi”.67 

 
Oleh karena itu masyarakat kita masih sangat mengaharapkan sosok guru 

Yang dapat menjadi panutan dan teladan yang baik bagi anak-anak mereka 

sebagai peserta didik juga bagi orang tua dan masyarakat sekitar pada umumnya. 

Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menitipkan putra putinya kepada 

guru yang bertanggungbjawab terhadap tugasnya sebagi pendidik. 

 

2. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan 

pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.68 

1) Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan: 

a. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB 

1) Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program 

studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga 

administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

                                                        
67 Hadiyanto, Mencari Desentaralisasi Manajemen Pendidikan Diindonesi, ( Jakarta : Rineka 

Cipta, 2004) ,h. 4.  
68 Abdul Majid,  Perencanaan Pemebelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung : PT. Remeja Rosdakarya, 2007), h. 221 
  



 

 

b. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB 

1) Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi 

yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi 

sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

c. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB 

1) Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman 

kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) 

tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan 

pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah 

minimal 8 (delapan) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.  

 

d. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang 

sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan minimal 50 orang. 

 

e. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan 

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, 

atau SMA/MA dan memiliki sertfikat yang relevan. 

 

f. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang 

sederajat. 

 

g. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 



 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang 

sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 

9 (sembilan) rombongan belajar. 

 

h. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan 

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan. 

 

i. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat 

dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 

(sembilan) rombongan belajar. 

 

j. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat 

dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan 

belajar. 

 

k. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB 

Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat. 

 

l. Petugas Layanan Khusus 

a. Penjaga Sekolah/Madrasah Berpendidikan minimal lulusan 

SMP/MTs atau yang sederajat. 

b. Tukang Kebun Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau 

yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun 

sekolah/madrasah minimal 500 m2 . 

c. Tenaga Kebersihan Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau 

yang sederajat. 

d. Pengemudi Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang 

sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila 

sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat. 



 

e. Pesuruh Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang 

sederajat.69 

2) Kompetensi 

a. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah 

1) Kompetensi kepribadian 

2) Kompetensi Sosial 

3) Kompetensi Teknis 

4) Kompetensi manajerial bagi kepala tenaga administrasi 

sekolah/madrasah 

b. Pelaksana Urusan 

1) Kompetensi kepribadian 

2) Kompetensi sosial 

3) Kompetensi teknis pelaksana urusan70 

 

c. Jenis-jenis Tenaga Kependidikan 

Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga 

struktural, tenaga fungsional dan tenaga teknis penyelenggara 

pendidikan.71 Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati 

jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik 

langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga 

fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional 

yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian 

akademis kependidikan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga 

kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan 

teknis operasional atau teknis administratif. 
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Tabel 1.Jenis-jenis tenaga kependidikan. 

Status Ketenagaan Tempat Kerja di Sekolah 
Tempat Kerja di Luar 

Sekolah 

Tenaga Strukturala. Kepala Sekolah 

b. Wakil Kepala Sekolah 

c. Urusan Kurikulum 

d. Urusan Kesiswaan 

e. Urusan Sarana dan Prasarana 

f. Urusan Pelayanan Khusus 

1) Pusat: Menteri, 

Sekjen, Dirjen 

2) Wilayah: Ka.Kanwil ; 

Kormin: Kepala 

Bidang 

3) Daerah: 

Kakandepdiknas 

Kab./Kec. : Kasi 

Tenaga 

Fungsional 

a. Guru 

b. Guru BP 

c. Pengembangan Kurikulum 

dan Teknologi Kependidikan 

d. Pengembang tes 

e. Pustakawan 

1) Penilik 

2) Pengawas 

3) Pelatih 

4) Tutor & Fasilitator 

5) Pengembangan 

Pendidikan 

Tenaga Teknis a. Laboran 

b. Teknisi Sumber Belajar 

c. Pelatih (Olahraga) ; Kesenian 

& Keterampilan 

d. Petugas TU 

1) Teknisi Sumber 

Belajar/Sanggar 

Belajar 

2) Petugas TU72 

 

Tenaga kependidikan merupakan hasil analisis jabatan yang dibutuhkan oleh 

suatu sekolah atau satuan organisasi yang lebih luas. Sejalan dengan UU No.22 

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka 
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jenis-jenis tenaga kependidikan dapat bervariasi sesuai kebutuhan organisasi yang 

bersangkutan. 

 

4. Persyaratan Menjadi tenaga Pendidik 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.73 

Untuk melakukan rekrutmen guru, perlu kiranya kita mengkaji ulang 

tentang berbagai persyaratan untuk menjadi guru. Sehingga kita tidak keliru untuk 

mengangkat seseorang sebagai guru. Untuk dapat melakukan peranan dan 

melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat 

tertentu. Syaratsyarat inilah yang akan membedakan antara guru dari 

manusiamanusia lain pada umumnya. Adapun syarat-syarat bagi guru seperti yang 

telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 bahwa 

guru/pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.74 

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang pendidikyang dibuktikan dengan ijazah. Yang dimaksud 

dengan ijazah disini ialah ijazah yang dapat memberikan wewenang untuk 
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menjalankan tugas sebagai guru. Selain itu, Menurut UU Republik Indonesia No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dirumuskan bahwa: Bab IV Pasal 8 Guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 

diploma empat. Pasal 10 Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.75 Adapun 

penjelasan dari ke empat kompetensi tersebut adalah: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Pengembanagan dan peningkatan kualitas kompetensi guru selama ini diserahkan 

pada guru itu sendiri. Jika guru itu mau mengembangkan disinya sendiri maka 

guru itu akan berkualitas, karena ia senantiasa mencari peluang untuk 

meningkatkan kualitasnya sendiri. Idealnya pemerintah, asosiasi pendidikan dan 

guru, serta satuan pendidikan memfasilitasi guru untuk mengembangkan 

kemampuan bersifat kognitif berupa pengertian dan pengetahuan, afektif berupa 

sikap dan nilai, maupun performansi berupa perbuatan-perbuatan yang 

mencerminkan pemahaman ketrampilan dan sikap. Kompetensi pedagogik terdiri 

dari (1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP; (2) mengembangkan silabus 

mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); 

(3) merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); (4) merancang 

                                                        
75 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah RIi Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru dan Dosen, Op. Cit, h. 7-8. 



manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran 

yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif.efektif dan menyenangkan); (6) 

menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik 

dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran,kepribadian, bakat, minat,, dan karir; 

dan (8) mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.76 Jadi kompetensi 

pedagogik ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar 

yakni persiapan mengajar yang mencakup merancang dan melaksanakan scenario 

pembelajaran, memilih metode, media, serta evaluasi bagi anak didik agar tercapai 

tujuan pendidikan baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa. 

2. Kompetensi Kepribadian

Berperan sebagai guru memerlukan kepribadian yang unik. Kepribadian ini 

meliputi kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Seorang 

guru harus mempunyai peran ganda, peran tersebut diwujudkan sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapi. Adakalanya guru harus berempati pada 

siswanya dan adakalanya guru harus bersikap kritis. Berempati maksudnya guru 

harus dengan sabar menghadapi keinginan siswanya juga harus melindungi dan 

menyayangi siswanya, tetapi di sisi lain guru juga harus bersikap tegas jika ada 

siswanya yang berbuat salah. 

Menurut Moh. Uzer Usman kemampuan pribadi guru meliputi hal-hal berikut: 

a.. Mengembangkan kepribadian. 

b. Berinteraksi dan berkomunikasi.

76 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung : 
Alfabeta, 2003), h. 31-32. 



 

c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. 

d. Melaksanakan administrasi sekolah. 

e. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran77 

Kepribadian guru penting karena guru merupakan cerminan perilaku bagi 

siswa-siswinya. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kepribadian seperti: 

Empati, pelindung siswa, pandai bergaul, Kritis dan tegas, kreatif, mampu 

menguasai diri, berwibawa, disiplin, berakhlak mulia serta menjadi tauladan bagi 

siswa. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena di 

sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan bagi 

semua orang yang memiliki profesi seorang guru dan juga kesiapan untuk selalu 

mengembangkan diri. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam 

berinteraksi dengan orang lain, sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, 

mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan 

menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali murid, masyarakat 

sekitar dimana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan 

dengan sekolah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru 

tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai 

masyarakat, dan kemampuan mengimpementasikan dalam kehidupan sehari-
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hari.78 Untuk itu kemampuan sosial sangat penting, karena manusia memang 

bukan makhluk individu. Segala kegiatannya pasti dipengaruhi juga 

mempengaruhi orang lain. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial guru juga harus 

mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

4. Kompetensi Profesional  

Guru adalah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Oleh karena itu meningkatkan mutu pendidikan, berati juga meningkatkan mutu 

guru. Meningkatkan mutu guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi 

juga profesionalitasnya. Sebagai seorang profesional guru harus memiliki 

kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada 

kemampuannya menerapkan sejuuumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu 

mendemonstrasikan sejumlah stretegi maupun pendekatan pengajaran yang 

menarik dan interaktif, disiplin, jujur dan konsisten. Kompetensi profesional 

berkaitan dengan bidang studi menurut Slamet PH (2006) terdiri dari sub 

kompetensi (1) memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar 

(2) memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera 

dalam peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) (3) memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan 

yang menaungi materi ajar (4) memahami hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait (5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peranan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, guru yang 

digugu dan ditiru adalah suatu profesi yang mengutamakan intelektualitas, 
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kepandaian, kecerdasan, keahlian berkomunikasi, kebijaksanaan dan kesabaran 

yang tinggi. Tidak semua orang dapat menekuni profesi guru dengan baik karena 

jika seseorang tampak pandai dan cerdas bukan penentu keberhasilan orang 

tersebut menjadi guru.79 

 

d. Tugas Tenaga Kependidikan 

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.80 

Tabel 2. Jabatan dan Deskripsi Jabatan Tenaga Kependidikan di Sekolah 

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 

                                                        
79 Ibid, h. 39-40  
80 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003  



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-program pengembangan kurikulum dan 
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 

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 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Metode dan Prosedur Penelitian 

Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriftif 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari 

latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasikan individu dan 

organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan.81 Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode 

fenomenologis, atau metode impresionistik.82 Metode kualitatif deskriptip 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menjabarkannya, suatu 

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang 

pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada 

makna. Yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri.83 Metode kualitatif 

deskriptip digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan 

menjabarkannya, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. 

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi 

                                                        
81 Loexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 3. 
82 Nana Sujana, dkk., Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru 

Algesindo, 2004), h. 195. 
83  Sugiono,Metode Penelitian Manajemen,(Bandung : Alfabeta,2015) h. 38 



 

lebih menekankan pada makna. Yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu 

sendiri.84 

Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskriptif 

analitik/analisis deskriptif. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk 

analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa 

sekarang. Dikatakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah 

menganalisa strategi rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan 

faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor yang menghambat strategi 

rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan tersebut. Data yang 

dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.85 

 
Penelitian ini adalah menganalisa strategi rekrutmen dan seleksi tenaga 

pendidik di SDIT Al- Mahdhuri Pesisir Barat. Oleh karena itu metode yang 

dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif ini 

diharapkan mampu memperoleh gambaran tentang strategi rekrutmen dan seleksi 

tenaga pendidik disekolah tersebut. 

 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu pendidikan dan 

manajemen pendidikan, antara lain manajemen sumber daya manusia yang 

mengacu pada pendidikan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami 

obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) berdasarkan 

fakta yang tampil apa adanya (paradigma natural).86 

                                                        
84  Sugiono,Metode Penelitian Manajemen,(Bandung : Alfabeta,2015) h. 38 

85 Winarno Surachmad, Metode penelitian, (Bandung : Tartsito, 1990), h. 40. 
86 Noeng Muhajir, metodologi Pendidikan Kualitatif, (Yogyakarta : rakesaresan, 

2000), h. 147. 



 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di SDIT Al- Mahdhuri Pesisir 

Barat 2017/2018. 

 
2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan dimulai dari bulan Oktober 

2016 sampai dengan selesai yang dilakukan secara bertahap dan dimulai dari 

persiapan penelitian, survai awal, melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan 

variabel yang dipilih, menyusun proposal, membuat instrument penelitian, uji 

coba instrument, analisis validitas instrument, pengumpulan data, analisis data, 

penyusunan tesis, merevisi dengan konsultasi kepada pembimbing, dan ujian tesis.  

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang 

dikumpulkan. Maka berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. 

Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data atau responden tidak 

ditentukan sebelumnya, sebab apabila telah diperoleh informasi yang 

maksimal, maka tujuan menelaah sudah terpenuhi. Oleh karena itu konsep 

sampel dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana 



 

memilih responden dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang mantap dan terpercaya mengenai fokus peneliti. 

2. Sumber Data Skunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak 

langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Adapun 

data skunder dalam penelitian ini adalah : (1) Buku-buku yang relevan dengan 

judul penelitian. (2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi 

objektif di di SDIT Al- Mahdhuri Pesisir Barat yang memiliki relevansi 

dengan fokus masalah penelitian. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan  

dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri 

dari buku-buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen pribadi.  

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive,  yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.87 Penentuan 

sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik.88 Jadi 

yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya” perolehan 

informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.89 

 
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai 

teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut 

dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan 

melengkapi tentang stategi rekrutmen dan dan seleksi tenaga pendidik di SDIT 

Al-Mahdhuri Pesisir Barat. 
                                                        

87 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2009), h.  216. 

88 Ibid., h, 219 
89 Ibid., h, .221 



 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak 

dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan 

interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (intervewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.90. 

 
2. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi partisipan, karenanya 

dalam studi ini peneliti bertindak tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sekaligus 

sebagai instrument penelitian dengan tujuan berusaha menstimulus yang diteliti 

agar mengetahui realitas masalah yang sebenarnya sehingga data dapat diperoleh 

secara obyektif dan akurat.91 

 
3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-

barang tertulis,92 maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya,93 yang berkaitan dangan strategi rekrutmen 

dan seleksi. 

                                                        
90 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 135. 
91 Reason dalam Norman K, Hand book of Quality Research, (London : New Delhi, 

1994), h. 325-337. 
92Sutrisno Hadi, Statistik II, (Yogyakarta : UGM Press, 1986), h. 131. 
93Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta  : 

Rineka Cipta, 1993), h. 202. 



 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah yang dilakukan beberapa cara sebagai  

berikut94 : 

1. Pemeriksaan data (editing), adalah mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan 

dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar peertanyaan 

yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Editing bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar 

pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Editing 

merupkan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data lapangan. 

2. Penandaan data (coding) adalah memberi catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (buku literatur, undang-undang, dokumen) 

pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan 

masalah. Coding maksudnya adalah data yang diedit diberi identitas 

sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis. Coding merupakan 

kegiatan mengklasifikasi jawaban-jawaban darri data lapangan dalam 

penelitian implementasi proses penilaian prestasi kerja pada Kementerian 

Agama Kabupaten Lampung Selatan ke dalam katagori-katagori. 

3. Rekontruksi data (reconstructing) adalah menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

                                                        
94  Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga  Arbritase syariah Dalam Penyelesaian 
sengketa perbankan di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang  (Analisis dan perspektif  UU 
No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum),(Bandar  Lampung : LP2M  IAIN  Raden Intan 
Lampung,2015) h.93-96  



 

4. Sistematis data (systematizing) adalah menempatkan data menurut rangka 

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat 

diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan 

diberi tanda menurut klasifikasi data da urutan masalah.  

 
E. Prosedur Analisis Data 

 Menurut Bogdan, yang dikutip oleh sugiono menyatakan bahwa  “ Data 

analisys is the process of systematically searching and arranging the interview 

transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your 

own undestanding of them and to enable you to present what you have discovered 

to others” (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kepada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih man ayang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

  Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang 



 

lain. Untuk mengelola dan menganalisis data, peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kualitaif dari Bogdan, meliputi :  

1. Proses Analisis data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini 

Nasution yang dikutip sugiono menyatakan analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan  dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. 

a.  Analisis sebelum dilapangan 

  Dalam melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, 

yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus 

penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan 

selama dilapangan. 

b.  Analisis selama dilapangan dengan model miles dan Huberman  

  Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh.  

 



 

1) Reduksi data (data reduction) 

 Mereduksi data berarti merangkum data yang diperoleh dilapangan selama 

penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini 

dengan memberi kode pada aspek –aspek tertentu. 

2) Penyajian Data (data display) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan k erja selajutnya 

berdasarkan pada yang telah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selajutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3)   Verification (conclusion drawing) 

Verifikasi (penarikan kesimpulan) kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan diawal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan menumpulkan data maka 

kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel. 

 



 

 
F. Pemeriksaan Keabsahan Data   

Untuk menguji keabsahan data kualitatif dapat dilakukan melalui strategi 

tertentu, yaitu (1) Triangulation yaitu teknik menggunakan multi investigasi, 

multi sumber atau data, atau multi metode untuk mengkonfirmasi temuan yang 

muncul; (2) member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data; (3) long term observation,  melakukan perpanjangan 

pegamatan dimana peneliti berada di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan 

data tercapai; (4)  peer examination, Teknik dilakukan melalui berdiskusi dengan 

teman sejawat tentang hasil sementara atau hasil akhir yang dilakukan peneliti; (5) 

participatory of collaborative modes of research, tehnik ini menekankan pada 

partisipasi dalam keseluruhan pase penelitian mulai dari konseptual studinya, 

menulisnya hingga menghasilkan temuan; (6) researcher’s biases, menekankan 

kemampuan peneliti mengklarifikasi asumsi-asumsinya dan orientasinya terhadap 

sebuah teori; (7) analisis kasus negative, yaitu teknik dengan melihat kasus 

negative, yaitu teknik dengan melihat kasus yang tidak sesuai atau berbeda 

dengan hasil penelitian hingga ada saat tertentu; (8) thick description, teknik ini 

digunakan untuk menguji keteralihan (validasi ekstrenal) dimana seorang meneliti 

dituntut melaporkan hasil penelitian dengan menguraikannya seteliti mungkin; (9) 

auditing,  melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Teknik ini 

digunakan untuk menguji dependability (reliabilitas). 95    

Dalam kaitannya dengan studi ini, peneliti menggunakan data teknik dalam 

pengumpulan data untuk menjamin keabsahan data, yaitu:  

                                                        
95 Lexy J. Moleong, Op. cit., h. 1 



 

1. Triangulation 

Triangulasi teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 96 Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

ialah melalui sumber lainnya. 97 Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif.98  

 
Hal ini dapat dicapai melalui; (1) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah dan (5) 

membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

2. Member Check 

Member Check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Teknik dilakukan peneliti dengan menunjukkan dan 

mengkonfirmasi kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya kepada 

informan yang sama.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitia 

Sekolah dasar islam terpadu (SDIT) Al- Mahdhuri berlokasi di desa 

kelurahan pasar mulia, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. SDIT 

Al-Mahdhuri merupakan pengembangan bidang pendidikan dibawah naungan 

yayasan Al-Mahdhuri karena banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar 

khususnya wilayah pasar mulia yang menginginkan adanya lembaga pendidikan 

yang berbasis keagamaan dengan tetap mengutamakan kualitas pendidikan yang 

mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum disekitarnya. SDIT Al-

Mahdhuri menggunakan kurikulum sendiri yang juga terintegrasi dengan 

kurikulum pendidikan nasional.  

Adapun visi yang diusung oleh  SDIT Al-Mahdhuri adalah “membentuk 

generasi unggul berbasis Al-qur’an” dan misinya adalah “mengintegrasikan 

nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan sehari-hari”. 99 

SDIT Al-Mahdhuri dibuka tepat pada bulan juni tahun 2007 dengan 

jumlah siswa sebanyak 23 orang, terdiri dari 11 putera dan 12 puteri dan dibina 

oleh 3 tenaga pendidik (guru). Sebuah awal yang baik bagi lembaga pendidikan 

yang baru berdiri, dan pada tahun kedua jumlah siswa yang terdaftar masuk 

sekolah ini mencapai 46 orang, meningkat 100%. Siswa-siswa tersebut tidak 

hanya berasal dari desa pasar mulia juga melainkan juga berasal dari luar desa. 

                                                        
99 Dokumentasi SDIT Al-Mahdhuri Pesisir Barat 



 

Peningkatan jumlah peserta didikpun terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya 

bahkan hingga saat ini. Pada tahun ini jumlah siswanya mencapai 240 orang siswa 

yang terbagi dalam 12 rombongan belajar mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 

yang dibina oleh 16 orang tenaga pendidik (guru) dan 4 orang tenaga 

kependidikan (kepala sekolah, staf administrasi, petugas kebersihan dan 

keamanan sekolah). Hal ini menunjukan adanya respon yang sangat positif dari 

masyarakat akan kehadiran SDIT Al-Mahdhuri ini. 100 

1. Sejarah Berdiri SDIT Al - Mahdhuri Pesisir Barat 

SDIT Al – Mahdhuri  berdiri tahun 2007, pertama diprakarsai oleh Haji Iksan, 

di desa pasar mulia. Beliau mempunyai pemikiran untuk membekali putra-putri 

beliau dengan ilmu khususnya ilmu agama. Maka beliau mewakafkan sebagian 

tanahnya untuk digunakan sebagai tempat belajar. Untuk pertama dengan kondisi 

yang sangat sederhana diundang beberapa guru untuk mendidik putra-putrinya 

dan sebagian masyarakat pasar mulia. .Tujuan mulia Haji Iksan didukung oleh 

para para masyarakat pasar mulia, sehingga yayasan pendidikan berkembang dari 

waktu ke waktu sampai dengan saat ini, Berpegang kepada Al Qur'an dan Sunah, 

yang dijadikan dasar pedoman pendidikan di SDIT Al- Mahdhuri pesisir barat. 
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2. Keadaan Siswa 

Tabel 3 
Keadaan siswa/i SDIT Al-Mahdhuri101 

No. Data kelas Jumlah rombel Jumlah siswa 

Laki-laki perempuan Jumlah 

1 Kelas 1 2 18 22 40 

2 Kelas 2 2 17 23 40 

3 Kelas 3 2 21 19 40 

4 Kelas 4 2 20 20 40 

5 Kelas 5 2 19 21 40 

6 Kelas 6 2 18 22 40 

Jumlah 12 113 127 240 

Meskipun saat ini persaingan dalam bidang pendidikan cukup ketat, baik 

dari segi jumlah sekolah yang semakin banyak sampai dengan persaingan dalam 

hal baiaya pendidikan yang ditawarkan setiap sekolahpun cukup bersaing. Namun 

jumlah peserta didik di SDIT Al-Mahdhuri hampir setiap tahun tetap stabil. Hal 

ini dapat berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pendidikan 

disekolah ini cukup baik. 

3. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal ini guru dan staf pegawai 

lainnya merupakan syarat mutlak dalam organisasi kependidikan. SDIT Al-

Mahdhuri berusaha untuk memberikan bimbingan secara maksimal kepada siswa 

dan wali murid (orang tua) dan pihak lain yang membutuhkan pelayanan lembaga 

ini dengan menghadirkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten 

dibidangnya, profesional dan bertanggung jawab secara moril untuk menciptakan 
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generasi penerus yang cerdas baik intelektualnya maupun moral, atau dengan kata 

lain SDIT Al-Mahdhuri melahurkan generasi muslim cerdas dan berahlak baik. 

Berikut ini merupakan tabel keadaan tenaga pendidik dan kependidikan di SDIT 

Al-Mahdhuri. 

Tabel 4 
Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDIT Al-Mahdhuri102 

No Nama Tenaga Pendidik 
dan Kependidikan 

JK Pendidikan Terakhir Jabatan 

1 Drs.M. Syarkani Rasyid L S1-PGSD Kepala Sekolah 
2 Ramdani, S.Pd L S1-PAI Guru PAI 

3 Diana Chiristina, S.Ag P S1-Syariah PPI Guru B.Lamp 

4 Putri Anggraini, S.Pd P S1-Pend. Fisika Guru MTK 

5 Ibnu Alwan, S.Pd.I L S1-PAI Guru Olahraga 

6 Hendra Gunawan, S.P.d L  S1-PGSD Guru IPS 

7 Agus Hidayat, S.Pd.I L S1-PAI Guru PAI 

8 Abdullah, S.Pd.I L S1-B.Arab Guru B. Arab 

9 Leni Herlina, S.Pd P  S1-PGSD Guru B.Indo 

10 Budi Mulyadi, S.Ag L  S1-Dakwah KPI Guru Kesenian 

11 Falahi, S.Pd.I L S1-PAI Guru B. Indo 

12 Laila Maulida, S.Pd P S1-PGSD Guru IPA 

13 Dian Khoirunnisa, S.Pd P S1-B.Inggris Guru B.Inggris 

14 Irmawati, S.Pd P  S1-B.Inggris Guru B.Inggris 

15 Eva Sriwahyuni, S.Ag P  S1-PAI Guru MTK 

16 Sopiyan, S.Sos L S1-Dakwah Guru IPS 

17 Gunadi, S.Kom L  S1-Komputer Operator 

18 Saipudi  L  SLTA Satpam 

19 Suhartini P  SLTA TU 

20 Maya Amalia P SLTA TU 
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Latara belakang tenaga pendidik dan kependidikan di SDIT Al-Mahdhuri 

cukup beragan dan tidak semua tenaga pendidik berasal dari latar belakang 

pendidikan keguruan, namun hal ini tidak menjadi kendala berarti bagi lembaga 

karena lembaga menyediakan program peningkatan pelatihan yang menunjang 

profesi keguruan mereka. Sehingga kualitas pendidikan yang ditawarkan mampu 

bersaing dengan lembaga pendidikan lain di sekitarnya.  

4. Sarana dan Prasarana 

Faktor penting lain dalam mengelola  lembaga pendidikan adalah sarana 

prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal ini dapat memotivasi 

siswa untuk lebih bersemangat dalam proses KBM. Oleh karena itu piha sekolah 

selau berusaha untuk melengkapi sarana prasarana di SDIT Al-Mahdhuri 

tersebut.103 

Tabel 5 

Sarana dan Prasarana SDIT Al-Mahdhuri 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Tanah (hak milik) 2000m2 Baik 

2 Ruang Kelas 12 Baik 

3 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

4 Ruang Guru 1 Baik 

5 Ruang Kesenian 1 Baik 

6 Ruang TU 1 Baik 

7 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

8 Laboratorium  1 Baik 

9 Kamar Mandi/WC 5 Baik 
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B. Temuan Hasil Penelitian 

1. Perencanaan Rekrutmen 

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di SDIT Al-Mahdhuri. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dan prosedur analisis yang telah ditetapkan dalam metode 

penelitian serta memperhatikan proses rangkaian pelaksanan rekrutmen dan 

seleksi. Berkaitan dengan kondisi real atau fenomena yang terjadi dilapangan, 

peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan langsung berdasarkan 

hasil wawancara yang telah peneliti tentukan pada saat penelitian SDIT Al-

Mahdhuri Pesisir Barat. Dan kemudian menggabungkan data yang diperoleh dari 

dokumen pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang ada di SDIT tersebut. Data 

yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen digunakan sebagai dasar 

analisis lebih lanjut. Suatu perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam 

setiap kegiatan yang akan dilakukan. Kita tidak dapat mengharapkan kegiatan 

yang akan kita dilaksanakan dapat berjalan lancar serta dapat mencapai tujuan 

tanpa perencanaan yang bagus. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses 

penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, 

mencatat dan menganalisis data, serta merumuskan keputusan. Sebelum 

rekrutmen dilaksanakan maka pihak SDIT Al-Mahdhuri menyusun perencanaan, 

hal yang dilakukan adalah analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Kedua analisis 

ini dilakukan untuk mendapatkan data-data mengenai formasi apa yang kosong. 



 

Berapa pegawai yang dibutuhkan, dan untuk menentukan persyaratan minimum 

yang perlu dimiliki oleh calon pegawai.104 Dalam pelaksanaan analisis pekerjaan 

ini pihak SDIT Al-Mahdhuri memberikan amanat kepada kepala madrasah untuk 

melaporkan apabila kekurangan pegawai. Setelah laporan dari masing-masing 

madrasah terkumpul maka ketua yayasan SDIT Al-Mahduri merekomendasikan 

kepada bagian personalia untuk membentuk susunan kepanitiaan pelaksanaan 

rekrutmen.105 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan SDIT Al-Mahduri pesisir 

barat pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di SDIT Al-Mahduri 

sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah tetapi mengkonfirmasi kepada 

yayasan bahwa ada kekosongan tenaga pendidik.106 

Pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik baru biasanya dilaksanakan setiap 

awal tahun pelajaran baru, akan tetapi apabila pada awal tahun pelajaran baru 

tidak ada kekosongan tenaga pendidik maka pelaksanaan rekrutmen akan 

dilaksanakan ketika ada kekosongan tenaga pendidik107. berdasarkan hasil 

wawncara dengan kepala SDIT Al-Mahduri Dalam persiapan pelaksanaan 

rekrutmen tenaga pendidik pihak Sekolah melakukan pembentukan panitia 

rekrutmen.108 Susunan kepanitiaan rekrutmen tenaga pendidik SDIT Al-Mahduri 

bulan Agustus-September 2014 adalah sebagai berikut: Ketua : Ibnu Alwan, 
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Sekretaris : Putri Anggraini, S.Pd, Anggota :  Leni marlina, Muthohir Kasib, M. 

Ainul.109 

Setelah susunan kepanitian terbentuk maka panita mengadakan rapat untuk 

mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi 

tenaga pendidik baru sekaligus penetapan prosedur pendaftaran.110 

Tata cara dan prosedur penerimaan tenaga pendidik di SDIT Al-Mahdhuri  

adalah sebagai berikut Pengajuan Permohonan Lamaran Pekerjaan dengan 

kelengkapan administrasi/lampiran-lampiran yang diperlukan seperti surat 

lamaran, daftar riwayat hidup, pas foto, foto copy kartu identitas, foto copy ijazah 

dan transkrip nilai, foto copy sertifikat-sertifikat yang dimiliki, foto copy referensi 

pengalaman kerja.111 

2. Metode dan Teknik Rekrutmen 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Syarkani Rasid, Kepala SDIT 

sAl-Mahdhuri, persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan rekrutmen dan 

seleksi tenaga pendidik di lembaga ini adalah dilakukan dengan menganalisis 

tingkat kebutuhan, antara lain menganalisis posisi jabatan apa saja yang kosong, 

jumlah posisi kosong, peningkatan jumlah siswa, mutasi pegawai (keluar karena 

pindah tugas, sakit ataupun meninggal dunia), penentuan spesifikasi jurusan dan 

menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar.112 Masih 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SDIT Al-Mahdhuri Tahapan proses 

rekrutmen yang pertama adalah membuka lowongan yang dilakukan dengan 

mempublikasikan melalui memasang informsi di mading sekolah, koran, dan 

papan pengumuman yayasan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa 

dibaca oleh para siswa, maupun masyarakat jadi banyak yang mengetahui adanya 

lowongan guru di SDIT Al-Mahdhuri.113 Hail wawancara dengan salah satu siswa 

SDIT Al-Mahdhuri bahwa benar ada dipasang pengumuman tentang kekurangan 

tenaga pendidik di mading sekolah dan koran.114  Pelaksanaan membuka 

lowongan dilakukan selama 17 hari dengan tujuan dapat menarik perhatian calon 

pelamar sssehingga nantinya mendapatkan pelamar yang banyak. Pada saat calon 

pelamar menyerahkan berkas lamarannya kepada yayasan, para calon pelamar 

harus mengisi formulir pendaftaran, dan menyerahkan berkas-berkas yang berupa 

foto copy ijazah SI, daftar riwayat hidup, biodata pelamar, foto copy sertifikat 

toefl, foto copy KTP.115 Setelah pengumuman lowongan tenaga pendidik baru 

telah tersebar maka banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lowongan 

pekerjaan di SDIT Al-Mahdhuri, sebagaimana tercantum dalam pengumuman 

lowongan tenaga pendidik baru. Maka banyak masyarakat yang berminat dan 

memasukkan lamaran pekerjaan. Panitia mulai melakukan kegiatan yang meliputi: 

Melayani masyarakat yang memasukkan lamaran kerja. Lamaran pekerjaan ini 

biasanya diterima langsung oleh satpam yang bertugas di depan gerbang SDIT Al-

Mahduri kemudian satpam memberikan lamaran-lamaran tersebut kepada panitia 
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rekrutmen. Hal seperti ini sudah menjadi peraturan dari pihak SDIT Al-Mahduri, 

bahwasanya apapun yang masuk di SDIT Al-Mahdhuri akan diterima langsung 

oleh satpam terlebih dahulu. Setelah lamaran masuk maka panitia mengecek 

semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat lamaran. Setelah semua 

lamaran masuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan merekap semua pelamar 

dalam format rekapitulasi pelamar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

proses seleksi dan pemberitahuan pengumuman atau panggilan seleksi tahap 

selanjutnya.116 Untuk memeperoleh tenaga pendidik yang benar-benar tepat untuk 

sekolah, panitia pelaksanaan rekrutmen bertanggung jawab terhadap penentuan 

calon yang akan dipilih. Agar perekrutan bisa secara efektif maka harus 

mengetahui tenaga pendidik apa saja yang dibutuhkan. Proses rekrutmen tenaga 

pendidik SDIT Al-Mahduri Pesisir Barat masih dilaksanakan secara naturalistik 

yaitu pihak sekolah mengajukan penambahan tenaga pendidik dan kependidikan 

kepada yayasan. Proses rekrutmennya ditangani oleh yayasan yang kemudian 

diserahkan kepada sekolah untuk diseleksi. Seleksi calon tenaga pendidikdan 

kependidikan diseleksi oleh sekolah yang melibatkan kepala sekolah, waka 

kurikulum, guru bidang studi.117 

3. Tahapan Proses Seleksi  

a. Seleksi administrasi 

Setelah sekolah menerima berkas lamaran yang diajukan oleh para calon 

tenaga pendidik dan kependidikan tahap selanjutnya Seleksi administrasi 
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dilakukan oleh sekolah, seleksi administrasi ini meliputi seleksi berkas-berkas 

lamaran yang dimasukan oleh calon tenaga pendidik dan kependidikan untuk 

menentukan apakah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemeriksaan 

referensi ini dilakukan untuk mengetahui tentang  pengalaman kerja sebelumnya, 

pendidikan, dan keterampilan kerja yang dimiliki pelamar. Panitia mengecek 

semua kelengkapan dalam surat lamaran pekerjaan sekaligus menyeleksi dari hasil 

tes seleksi awal yang berupa jawaban pertanyaan tentang kemampuan dasar 

keislaman. Seleksi ini dilakukan di kantor SDIT Al-Mahdhuri Seleksi administrasi 

ini ada kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon tenaga 

pendidik yaitu meliputi: 1) smuslim, 2) umur maksimal 28 tahun, 3) pria/wanita, 

4) Pendidikan minimal S1, S2 diutamakan, 5) IPK minimal 3,00, 6) mampu 

mengoperasikan komputer, 7) bisa bahasa inggris.118 Syarat pertama adalah 

muslim, hal ini karena SDIT Al-Mahdhuri merupakan sekolah Islam yang sudah 

dikenal dengan keislaman dan keimananya, untu menjadi tenaga pendidik dan 

kependidikan di SDIT Al-Mahdhuri harus memiliki komitmen, keimanan, dan 

keislaman yang kuat. Syarat kedua adalah batas umur maksimal 28 tahun, hal ini 

karena diharapkan nantinya bila ditetapkan menjadi guru tetap usia tenega 

pendidik tersebut tidak lebih dari 30 tahun. Sekolah ini mengalami pertumbuhan 

yang sangat cepat sehingga membutuhkan tenaga pendidik yang proaktif dimana 

tenagnya masih aktif, idealismenya masih bagus, dan rentang kerjanya masih 

relatif lama. Pendidikan minimal harus SI dan IPK minimal 3,00 hal ini 

berhubungan dari kompetensi dari calon pendidik. Untuk menjadi tenaga pendidik 

                                                        
118 Dokumentasi SDIT Al-Mahduhri Pesisir Barat  



 

di SDIT Al-Mahdhuri harus memiliki kompetensi yang bagus, mulai dari 

keilmuan dibidang studinya, bahasa inggrisnya bagus dengan nilai toefl, dan bisa 

mengoperasikan komputer. Penilaian dari seleksi administrasi ini adalah dengan 

melihat keislaman, kesuaian jurusan dengan yang dibutuhkan. Setelah itu dilihat 

dari perguruan tinggi dan IPK nya. Untuk mengetahui berbahasa inggris diseleksi 

administrasi ini dilihat dari sertifikat toefl. Sistem seleksi yang digunakan adalah 

sistem gugur. Apabila tidak memenuhi syarat secara administrasi maka akan 

dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya. 119 Calon 

tenaga pendidik yang lolos seleksi administrasi, maka akan mengikuti seleksi 

tahap berikutnya.120 Seleksi tenaga kependidikan mengacu kepada dua hal pokok 

yaitu kemampuan akademik yang bertumpu pada penampilan intelektual dan 

penguasaan disiplin akademik, serta kepribadian. Kedua hal ini penting sebab 

dalam kenyataan tenaga kependidikan menjalankan tugas mendidik, melatih dan 

membimbing, tugas yang menuntut pola tingkah laku tertentu. Dengan demikian 

seleksi merupakan jaminan keberhasilan fungsi pendidikan dilihat dari performans 

ketenagaan. Berbagai macam teknik dapat dilakukan dalam rangka seleksi ini. 

Setiap teknik mempunyai sasaran tertentu tetapi semuanya bermuara pada satu 

tujuan yang lebih umum ialah memperoleh informasi tentang calon yang sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan seleksi ini tahap yang 

digunakan SDIT Al-Mahduri terdiri atas Secara umum terdapat dua jenis 

referensi. Yang pertama adalah referensi pengalaman pendidikan atau pengalaman 

kerja pelamar dan yang kedua referensi personal pelamar. Referensi pengalaman 
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kerja dan pengalaman pendidikan dibutuhkan untuk mengetahui spesialisasi 

keahlian yang dimiliki pelamar, sedangkan referensi personal digunakan untuk 

mengetahui sikap dan perilaku pelamar. Umumnya kedua referensi tersebut 

diserahkan secara tertulis. Kenyataan menunjukkan bahwa sangat jarang 

organisasi/perusahaan mendapatkan referensi tertulis yang benar. Untuk 

mengatasi hal tersebut organisasi melakukan pemeriksaan ulang melalui telepon 

kepada pemberi referensi.  

b. Pelaksanaan Tes 

Hasil wawancara dengan waka kurikulum SDIT Al-Mahdhuri pelaksanaan tes 

calon tenga pendidik  adalah tes wawancara. Wawancara dipilih sebagai salah satu 

cara untu menyeleksi karena wawancara dianggap dapat mengungkapkan dan 

menggali banyak hal dari pelamar, seperti komitmen, akhlak, kepribadian, dan 

kompetensinya serta digunakan untuk mengkroscek apakah data yang ditulis pada 

lamaran sesuai dengan aslinya. Disamping itu juga untuk mendapatkan informasi 

yang belum diperoleh selama seleksi administrasi diadakan. Untuk tes wawancara 

ini ditangani oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah lebih tahu kualifikasi apa 

yang dibutuhkan oleh sekolah. Wawancara dilakukan oleh tiga orang 

pewawancara untuk mewawancarai orang pelamar. metode tersebut merupakan 

metode board interview yaitu percakapan antara beberapa pewawancara dan satu 

pelamar.121 tiga orang pewawancara tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. 

Wawancara yang ditanyakan adalah tentang kepribadian, komitmen keislaman, 

dan kemampuan dalam bidang studinya. Jenis wawancara yang digunakan adalah 
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semi terstruktur yaitu menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan 

sendiri oleh masing-masing pewawancara. Dalam penjelasan didepan bahwa 

wawancara yang ditanyakan yang pertama adalah kepribadian dari calon tenaga 

pendidik. Kepribadian adalah unsur penting yang harus ditanyakan karena 

nantinya seorang tenaga pendidik akan menjadi teladan peserta didiknya, jadi 

kepribadian dari seorang guru harus lebih bagus terlebih dahulu. Kepribadian ini 

mencakup jati diri, akhlaq dan komitmen dari calon tenaga pendidik. 

Pewawancara mempunyai cara untuk mengukur kepribadian calon guru yaitu dari 

cara berbicaranya, cara berkomunikasi, dan cara menjawab pertanyaan. 

Wawancara yang kedua yaitu mengungkapkan keislaman dan keagamaan dari 

calon tenaga pendidik. SDIT Al-Mahdhuri merupakan lembaga pendidikan islam, 

maka tenaga pendidik yang bergabung di SDIT Al-Mahdhuri keislamanya harus 

bagus dan kuat. SDIT Al-Mahdhuri mempunya cara untuk melihat dan mengukur 

keislaman seseorang. Cara kunci tersebut dengan di tes langsung membaca Al-

Qur’an, hafalan surat-surat, hafalan doa-doa pada saat diwawancara. Wawancara 

yang ketiga adalah untuk mengungkapkan kompetensi dari calon tenaga pendidik. 

Kompetensi ini untuk melihat kemampuannya dibidang studinya dan kemampuan 

pedagogiknya. Tenaga pendidik yang mengajar di SDIT Al-Mahdhuri harus 

memiliki kompetensi yang tinggi. Cara pewawancara untuk menanyakan 

kompetensinya yaitu dengan memberikan pertanyaan seputar bidang studi 

Pelamar ditanya materi dari pelajaran yang paling mudah dan yang paling sulit. 

Penilaian dari tes wawancara ini dimulai dari cara calon tenaga pendidik 

berbicara, berkomunikasi, menjawab pertanyaan dan juga penampilannya. 



 

Penampilan pelamar terutama wanita dilihat juga cara berkerudungnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SDIT Al-Mahdhuri 

memang benar pelaksanaan tes dilakukan melalui tiga tahap yaitu tiga orang 

pewawancara tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Wawancara yang 

ditanyakan adalah tentang kepribadian, komitmen keislaman, dan kemampuan 

dalam bidang studinya.122 

Penilaian akhirnya menggabungkan nilai dari masing-masing pewawancara. 

Tes ketiga adalah tes praktek mengajar, tes ini ditangani sepenuhnya oleh sekolah. 

sekolah yang menentukan tempat, jadwal, dan materi yang harus disampaikan. 

Dilakukannya tes praktek mengajar ini untuk melihat kemampuan calon tenaga 

pendidik untuk mengajar di kelas seperti keterampilan dasar mengajarnya, 

persiapannya sebelum mengajar, penguasaan materinya, metode yang digunakan 

dan pengelolaan kelasnya. Tes praktek mengajar calon tenaga pendidik ini 

langsung praktek dihadapan siswa. Tes praktek mengajar ini selama 1 jam 

pelajara penuh. Selama praktek dilakukan penilaian oleh guru bidang studi 

tersebut dan waka kurikulum. Pada tes ini dilakukan penilaian yang meliputi 

penampilan, persiapan mengajar, membuka kelas, kemampuan saat mengajar, 

interaksi pada siswa, dan menutup kelas. Penilaian menggabungkan nilai dari guru 

bidang studi dan waka kurikulum. Setelah semua tahap dilaksanakan terakhir 

adalah penentuan diterima atau ditolak pelamar menjadi tenaga pendidik di SDIT 

Al-Mahdhuri. Untuk mengetahui hasil akhirnya maka dilakukan penggabungan 

nilai dari seleksi administrasi, tes wawancara, dan tes praktek mengajar. Setelah 
                                                        

122 Putri anggraini, guru SDIT Al-Mahdhuri pesisir barat, wawancara, tanggal 15 maret 
2017  



 

mengetahui hasil akhirnya kemudia pihak sekolah akan menghubungi pelamar 

yang dinyatakan lolos dalam seleksi atau diterima menjadi tenaga pendidik di 

SDIT Al-Mahdhuri. Pengumuman diterima atau tidaknya pelamar akan 

ditempelkan di papan pengumuman dan dikonfirmasi melalui nomor telepon calon 

tenaga pendidik.  

Namun demikian, kegitan perekrutan ini tidak selalu dilakukan pada setiap 

tahun pelajaran, tetapi berdasarkan kebutuhan saja. Maksudnya apabila pada 

pertengahan tahun ada guru atau karyawan yang mutasi lembaga bisa saja 

merekrut calon pegawai sesuai dengan posisi jabatan yang kosong tersebut.123 

Alasan-alasan rekrutmen dan seleksi pada umumnya karena terciptanya 

pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, dimana madrasah mempunyai 

rancangan program baru dan diperlukan guru yang ditugaskan dalam program 

tersebut sehingga membutuhkan calon guru baru, dan juga karena adanya guru di 

madrasah yang berhenti karena pensiun atau yang sudah lanjut usia, tidak 

mungkin untuk melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar di madrasah. Selain 

itu, adanya pegawai yang berhenti karena ingin pindah kemadrasah lain, maupun 

pekerja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan madrasah tersebut. Sehingga 

madrasah membutuhkan guru baru untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut, 

agar kegiatan belajar mengajar pun dapat berjalan dengan lancar sebagaimana 

biasanya.Untuk itu madrasah perlu melakukan proses rekrutmen guru baru karena 

rekrutmen merupakan hal yang sangat penting, dengan melalui proses rekrutmen 

madrasah akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 
                                                        

123 Ibid. 



 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Rekrutmen dan seleksi tenaga 

pendidik  di SDIT Al-Mahduri Pesisir Barat  dilakukan setiap sekolah 

memerlukan tenaga pendidik dan kependidikan dan seiring dengan peningkatan 

jumlah siswa. Hal ini terjadi karena pertumbuhan SDIT Al-Mahduri Pesisir Barat 

yang sangat cepat dengan bertambahnya siswa disetiap tahun nya.  rekrutmen 

dilakukan oleh pihak SDIT Al-Mahduri Pesisir Barat untuk mengantikan tenaga 

pendidik dan kependidikan yang karena satu lain hal keluar dan untuk menambah 

tenaga pendidik seiring bertambahnya siswa. Dengan bertambahnya siswa, maka 

sekolah sangat membutuhkan guru yang kompeten. Proses rekrutmen tenaga 

pendidik SDIT Al-Mahduri Pesisir Barat masih dilaksanakan secara naturalistik 

yaitu pihak sekolah mengajukan penambahan tenaga pendidik dan kependidikan 

kepada yayasan. Proses rekrutmennya ditangani oleh yayasan yang kemudian 

diserahkan kepada sekolah untuk diseleksi. Seleksi calon tenaga pendidikdan 

kependidikan diseleksi oleh sekolah yang melibatkan kepala sekolah, waka 

kurikulum, guru bidang studi.124 

1. Perencanaan  Rekrutmen 

Rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di SDIT Al-Mahduri dilakukan setiap 

sekolah memerlukan tenaga pendidik dan seiring dengan peningkatan jumlah 

siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDIT Al-Mahduri 

tahapan yang pertama dilakukan untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi  
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adalah membuka lowongan yang dilakukan dengan mempublikasikan melalui 

memasang informsi di mading sekolah, koran, dan papan pengumuman yayasan. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa dibaca oleh para siswa, maupun 

masyarakat jadi banyak yang mengetahui adanya lowongan guru di SDIT Al-

Mahdhuri. Pelaksanaan membuka lowongan dilakukan selama 17 hari dengan 

tujuan dapat menarik perhatian calon pelamar sehingga nantinya mendapatkan 

pelamar yang banyak. 

Penarikan (rekrutmen) karyawan merupakan suatu proses atau tindakan yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui 

berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber 

penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, 

penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan karyawan bertujuan untuk 

menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih karyawan 

yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di perusahaan.125 Kegiatan 

melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak 

perencana tenaga kerja. Artinya apa yang hendak dilakukan oleh pihak yang 

melakukan rekrutmen harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 

Misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan 

kualifikasi yang telah dipersyaratkan.126 Begitu persiapan telah selesai dilakukan, 

maka kegiatan berikutnya penyebaran pengumuman dengan melalui media yang 

ada seperti brosur, siaran radio, surat kabar dan sebagainya. Sudah barang tentu 
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yang digunakan sebaiknya media yang dapat dengan mudah dibaca dan didengar 

oleh masyarakat. Pengumuman penerimaan guru baru yang baik berisi tentang 

waktu, tempat, persyaratan, dan prosedur mengajukan lamaran. 

Berdasarakan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

rekrutmen di SDIT Al-Mahduri tahap pertama dilaksanakan sesuai dengan 

tahapan rekrutmen karena tahapan rekrutmen dan seleksi yang pertama adalah 

melakukan penentuan kebutuhan yang diperlukan untuk menjadi tenaga pendidik, 

kemudian mengonfirmasi adanya lowongan melalui mading atau media massa. 

2. Metode dan Teknik Rekrutmen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SDIT Al-Mahdhuri Tahapan

proses rekrutmen yang pertama adalah membuka lowongan yang dilakukan 

dengan mempublikasikan melalui memasang informsi di mading sekolah, koran, 

dan papan pengumuman yayasan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa 

dibaca oleh para siswa, maupun masyarakat jadi banyak yang mengetahui adanya 

lowongan guru di SDIT Al-Mahdhuri.127 

Proses rekrutmen tenaga pendidik SDIT Al-Mahduri Pesisir Barat masih 

dilaksanakan secara naturalistik yaitu pihak sekolah mengajukan penambahan 

tenaga pendidik dan kependidikan kepada yayasan. Proses rekrutmennya 

ditangani oleh yayasan yang kemudian diserahkan kepada sekolah untuk diseleksi. 

Seleksi calon tenaga pendidikdan kependidikan diseleksi oleh sekolah yang 

melibatkan kepala sekolah, waka kurikulum, guru bidang studi.128 

127 Ibid. 
128 Ibid. 



 

Teknik rekrutmen dapat dilakukan melalui asas sentralisasi dan asas desentralisai, 

tergantung pada keadaan organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pegawai yang 

hendak direkrut.129  Teknik sentarlisasi biasanya dilaksanakan secara terpusat 

dikantor pusat organisasi jika pegawai yang akan direkrut berjumlah sangat besar 

dengan kualifikasi yang bervariasi. Sedangkan, teknik rekrutmen desentralisasi 

adalah terjadi pada organisasi tang relatif kecil kebutuhan  rekrutmen yang 

terbatas, dan dalam organisasi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen 

dengancara ini dipakai untuk posisi yang profesional, ilmiah, atau administratif 

bagi suatu organisasi. 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode dan 

teknik rekrutmen yang dilakukan oleh  SDIT Al-Mahdhuri adalah metode teori 

keputusan yaitu metode badan eksekutif yang menetapk kan calon yang akan 

direkrut dan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan, sedangkan teknik yang 

digunkan adalah teknik desentralisasi . 

3. Tahapan Proses Seleksi 

a. Seleksi administrasi 

Seleksi administrasi ini ada kualifikasi atau syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon tenaga pendidik yaitu meliputi: 1) smuslim, 2) umur 

maksimal 28 tahun, 3) pria/wanita, 4) Pendidikan minimal S1, S2 diutamakan, 5) 

IPK minimal 3,00, 6) mampu mengoperasikan komputer, 7) bisa bahasa inggris.130  

Syarat pertama adalah muslim, hal ini karena SDIT Al-Mahdhuri merupakan 

sekolah Islam yang sudah dikenal dengan keislaman dan keimananya, untu 
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menjadi tenaga pendidik dan kependidikan di SDIT Al-Mahdhuri harus memiliki 

komitmen, keimanan, dan keislaman yang kuat. Syarat kedua adalah batas umur 

maksimal 28 tahun, hal ini karena diharapkan nantinya bila ditetapkan menjadi 

guru tetap usia tenega pendidik tersebut tidak lebih dari 30 tahun. Sekolah ini 

mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga membutuhkan tenaga 

pendidik yang proaktif dimana tenagnya masih aktif, idealismenya masih bagus, 

dan rentang kerjanya masih relatif lama. Pendidikan minimal harus SI dan IPK 

minimal 3,00 hal ini berhubungan dari kompetensi dari calon pendidik. Untuk 

menjadi tenaga pendidik di SDIT Al-Mahdhuri harus memiliki kompetensi yang 

bagus, mulai dari keilmuan dibidang studinya, bahasa inggrisnya bagus dengan 

nilai toefl, dan bisa mengoperasikan komputer. Simamora menjelaskan bahwa 

proses seleksi dibuat dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian 

suatu perusahaan atau organisasi.131 Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para 

pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui penarikan (recruitment). 

Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang menambah kompleksitas dan waktu 

sebelum keputusan pengadaan personalia diambil. Jadi seleksi adalah serangkaian 

langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar 

diterima atau tidak dalam suatu instansi.  

Pemeriksaan persyaratan administrative merupakan tahap pertama yang 

harus ditempuh oleh bagian seleksi tenaga kerja untuk mengetahui lengkap 

tidaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Seleksi administrasi 

meliputi pengisian formulir yang disediakan instansi, persyaratan sebagai 
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lampiran surat lamaran, dan persyaratan finansial jika perlu. Untuk melakukan 

rekrutmen tenaga pendidik, perlu kiranya kita mengkaji ulang tentang berbagai 

persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik. Sehingga kita tidak keliru untuk 

mengangkat seseorang sebagai pendidik. Untuk dapat melakukan peranan dan 

melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, tenaga pendidik memerlukan 

syarat-syarat tertentu. Syaratsyarat inilah yang akan membedakan antara pendidik 

dari manusia-manusia lain pada umumnya. Adapun syarat-syarat bagi guru seperti 

yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 bahwa 

guru/pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.132 

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah. Yang dimaksud 

dengan ijazah disini ialah ijazah yang dapat memberikan wewenang untuk 

menjalankan tugas sebagai pendidik. Selain itu, Menurut UU Republik Indonesia 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dirumuskan bahwa: Bab IV Pasal 8 

pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program 

diploma empat. Pasal 10 Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dalam 
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pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.133 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

seleksi administrasi yang dilaksanakan di SDIT Al-Mahdhuri memiliki bergagai 

macam kualifikasi yang diantaranya adalah calon tenaga pendidik yang 

mengajukan lamaran harus memiliki kualifikasi akademik  sesuai degan yang 

telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang 

kualifikasi calon tenaga pendidik. Bahkan di SDIT Al-Mahdhuri karena sekolah 

tersebut merupakan sekolah islam terpadu maka mereke memiliki kriteria 

tersendiri menganai calon tenaga pendidiknya. 

b. Pelaksanaan Tes

Pelaksanaan tes calon tenga pendidik di SDIT Al-Madhuri meliputi tes 

wawancara, tes mengajar. Tes Wawancara dipilih sebagai salah satu cara untu 

menyeleksi karena wawancara dianggap dapat mengungkapkan dan menggali 

banyak hal dari pelamar, seperti komitmen, akhlak, kepribadian, dan 

kompetensinya dalam mengahapal surat-surat pendek dan kemempuan membaca 

al-qur’an serta digunakan untuk mengkroscek apakah data yang ditulis pada 

lamaran sesuai dengan aslinya. Wawancara dilakukan oleh tiga orang 

pewawancara untuk mewawancarai orang pelamar. metode tersebut merupakan 

metode board interview yaitu percakapan antara beberapa pewawancara dan satu 

pelamar. Tes praktek mengajar calon tenaga pendidik ini langsung praktek 

133 Undang-Undang  RI Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 
Tahun 
2008 Tentang Guru dan Dosen, op. Cit, h. 7-8. 



 

dihadapan siswa. Tes praktek mengajar ini selama 1 jam pelajara penuh. Selama 

praktek dilakukan penilaian oleh guru bidang studi tersebut dan waka kurikulum. 

Pada tes ini dilakukan penilaian yang meliputi penampilan, persiapan mengajar, 

membuka kelas, kemampuan  mengajar, interaksi pada siswa, dan menutup kelas. 

Betapa penting proses seleksi dalam memberikan penilaian akan sifat-sifat, watak, 

dan kemampuan para pelamar secara tepat, teliti dan lengkap. Sifat, watak, dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan- ketentuan dalam 

deskripsi pekerjaan harus sejauh mungkin tercermin pada diri pelamar. Ini berarti 

bahwa tenaga pendidik yang diterima yaitu yang memenuhi syarat-syarat. Adapun 

kriteria yang ditetapkan bagi calon tenaga pendidik  yang layak diterima adalah 

sebagai berikut Kemampuan membaca al-qur’an dan menghapal surat pendek 

penilaian ini dari proses tes seleksi awal. Kriteria tersebut dilakukan karena di 

harapkan calon te bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai 

wawancara kepribadian juga akan menjadi bahan masukan yang sangat 

menentukan. Apabila nilai transkrip dan microteaching bagus akan tetapi nilai 

wawancara kurang memenuhi syarat maka calon pegawai tersebut tidak dapat 

diterima. Keahlian merupakan salah satu kualifikasi utama yang menjadi dasar 

dalam proses seleksi. Maka dari itu kemampuan dalam mengajar menjadi criteria 

dalam menentukan diterima atau tidak diterimanya calon tenga pendidik baru. 

Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon pegawai yang 

disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan di jabat.134 Tes 
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dalam melaksanakan seleksi bisa berbagai macam diantaranya adala tes tertulis, 

tes psikologi, dan wawancara.  

Wawancara, menurut Hani Handoko, wawancara seleksi adalah percakapan 

formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal dapat diterima atau 

tidak atas seorang pelamar. Ada lima manfaat yang dapat dipetik dari wawancara 

yaitu: 

a)  Kesan kuat tentang akseptabilitas pelamar untuk bekerja dalam organisasi. 

b)  Perolehan jawaban yang agak pasti atas pertanyaan apakah pelamar 

mampu melaksanakan pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. 

c)  Perolehan bahan perbandingan antara pelamar yang diwawancarai dengan 

para pelamar lain untuk pekerjaan yang sama. 

d)  Pengenalan pelamar dengan lebih baik oleh pewawancara. 

e)  Kesempatan bagi pelamar yang diwawancarai untuk lebih mengenal 

organisasi yang akan mempekerjakannya melalui informasi yang diperolehnya 

dari pewawancara. 

Berdasarkan uraian diatas pelaksaan tes yang dilaksanakan di SDIT Al-

mahdhuri adalah tes wawancara dan tes praktek mengajar secara langsung.  

Setelah semua tahap dilaksanakan terakhir adalah penentuan diterima atau 

ditolak pelamar menjadi guru di SDIT Al-Mahdhuri. Untuk mengetahui hasil 

akhirnya maka dilakukan penggabungan nilai dari seleksi administrasi, tes 

wawancara, dan tes praktek mengajar. Setelah mengetahui hasil akhirnya kemudia 

pihak sekolah akan menghubungi pelamar yang dinyatakan lolos dalam seleksi 



 

atau diterima menjadi tenaga pendidik di SDIT Al-Mahdhuri. Pengumuman 

diterima atau tidaknya pelamar akan dikonfirmasi melalui nomor telepon pelamar. 

  



 

BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan maka hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di 

SDIT Al-Mahdhuri sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapah-tahapan rekrutmen 

dan seleksi yang telah ditentukan. Tahapan tersebut  adalah tahapan perencanaan, 

analisis jabatan yang dibutuhkan, menentukan persyaratan. 

Metode dan teknik rekrutmen yang dilakukan di SDIT Al-Mahdhuri adalah 

metode teori keputusan yaitu metode badan eksekutif yang menetapkan calon 

yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan, sedangkan teknik 

yang digunakan adalah teknik desentralisasi. Tahapan proses seleksi yang 

dilakukan di SDIT Al-Mahduri yaitu seleksi administrasi dan tes. 

Namun demikian, kegitan rekrutmen dan seleksi ini tidak selalu dilakukan 

pada setiap tahun pelajaran, tetapi berdasarkan kebutuhan saja. Maksudnya 

apabila pada pertengahan tahun ada guru atau karyawan yang mutasi, lembaga 

bisa saja melakukan rekrutmen dan seleksi sesuai dengan posisi jabatan yang 

kosong tersebut. 

 



 

B. Rekomendasi 

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, penulis menyampaikan saran yang 

sekiranya perlu menjadikan bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan 

rekrutmen dan seleksi khususnya di SDIT Al-Mahduri : 

1. Perencanaan rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik harus lebih matang, agar 

dapat memenuhi kebutuhan lembaga dengan maksimal dan sesauai dengan 

tujuan pendidikan.  

2. Untuk mendapatkan pegawai yang benar-benar profesional, materi seleksi 

bagi calon tenaga kependidikan ada baiknya mencakup aspek kerpibadian 

untuk mengetahui layak atau tidaknya calon pegawai tersebut. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek perekrutan yang perlu 

ditingkatkan lagi diantaranya adalah aspek seleksi administrasi persyaratan 

calon pelanmar agar lebih spesifik, informasi yang disampaikan kepada calon 

pelamar juga perlu diperjelas agar pelamar lebih mudah memahami, serta 

materi yang akan diajukan pada saat wawancara, dan praktek mengajar 

diperluas lagi agar membuka wawasan pelamar. Hal ini diharapkan berguna 

bagi sekolah untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang 

berwawasan luas, kompeten, terampil, kreatif, dan berkepribadian baik.  

 

  



 

  



 

 
  



 

 

 
 
 
 

  



 

 




