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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan komponen kehidupan manusia paling penting.

Aktivitas ini telah ada dan akan terus berlangsung sejak manusia pertama ada di

dunia hingga berakhirnya kehidupan di muka bumi. Proses pendidikan ini terus

berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia. Sejak manusia

berinteraksi dengan aktivitas pendidikan, sejak itu pula manusia telah berhasil

merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini

kehidupan. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibnu Khaldun bahwa pendidikan

adalah suatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia.1

Negara Indonesia memiliki landasan yang cukup baik dalam menata

pendidikan Nasional. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa sistem pendidikan kita harus mampu

“.…….mengembangkan potensi dirirnya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.2

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan Nasional tersebut tentu

diperlukan faktor pendukung yang menunjang ketercapaiannya tujuan, beberapa

1Haryanto Al-Fandi, Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis, (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2011),h.26.

2 UU Sisdiknas No.20 Tahun 2013,(Jakarta: Sinar Grafika,2013),h.3.
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faktor-faktor tersebut meliputi, sarana dan prasarana, modal, dan yang tidak kalah

penting adalah faktor (SDM) sumber daya manusia.

Memasuki era-globalisasi yang ditandai dengan berbagai kemajuan pada

bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia, menuntut masyarakat untuk

mempersiapkan diri untuk memiliki daya saing yang penuh supaya mampu

memanfaatkan peluang-peluang yang ada di lingkungan mereka. Sehingga mereka

akan dapat bertahan hidup dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman

yang akan semakin modern.

Berdasarkan dari perkembangan ini. Maka, Indonesia perlu berbenah diri

dalam meningkatkan kualiatas sumber daya manusianya agar ke depan pendidikan

Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju lain. Faktor Sumber Daya

Manusia (SDM) jauh lebih penting dibandingkan dengan sistem, modal, strategi,

sarana prasarana dll. Karena manusialah yang nantikan akan menjadi penggerak

dari suatu tatanan sistem.

Untuk mempersiapkan masyarakat yang dapat berdaya saing tinggi

tentunya tidaklah mudah. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk sumber daya

manusia yang berkualitas, maka keberadaan lembaga pendidikan juga menjadi

faktor penting yang harus diperhatikan dengan serius oleh semua pihak. Melalui

lembaga pendidikan yang berkualitas diharapkan sumber daya manusia akan lebih

siap dalam menghadapi perubahan yang terus terjadi disepanjang kehidupan

manusia ataupun dalam dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan akan dapat mencapai tujuan seperti apa yang di

harapkan sesuai dengan perkembangan IPTEK apabila didukung oleh beberapa
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hal seperti adanya sarana prasarana, dana, dan sumber daya manusia yang

berkualitas dan handal. Lembaga pendidikan memiliki beberapa tingkatan yang

dikenal di Indonesia yaitu bawah, menengah dan tinggi. Sekolah merupakan salah

satu lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat dan negara untuk

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pembangunan

bangsa, sekolah dituntut harus mampu menghasilkan output yang berkualitas yaitu

SDM yang pandai, terampil dan berbudi pekerti luhur.3

Output yang berkualitas tidak terjadi begitu saja dihasilkan oleh lembaga

pendidikan, diperlukan suatu kerjasama yang efektif dan efisien dari semua

anggota atau komponen disuatu lembaga tersebut. Kualitas yang baik di suatu

lembaga pendidikan ditentukan oleh suatu perencanaan yang baik, oleh karena itu

menentukan tujuan yang baik di suatu lembaga pendidikan untuk menghasilkan

output yang berkualitas dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik.4

Manajemen SDM harus kita perhatikan dalam suatu lembaga untuk

mencapai kualitas yang baik, untuk mencapai kualitas tersebut tentu diawali

dengan rekrutmen yang baik. Perekrutan tenaga kerja adalah suatu proses mencari

tenaga kerja dan mendorong serta memberikan pengaharapan kepada mereka

untuk melamar pekerjaan pada lembaga atau instansi.

Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebenarnya dapat di lihat dari

dua aspek, yakni aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas bersangkutan

dengan jumlah sumber daya manusia atau penduduknya itu sendiri. Sedangkan

3Fatah Syukur,Teknologi Pendidikan, (Semarang: Rosail, 2004), h. 128.
4Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi dan Implementasi, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2003), h. 88.
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aspek kualitas bersangkutan dengan mutu sumber daya manusia tersebut yang di

dalamnya terdapat kemampuan baik fisik maupun non fisik.5

Seperti yang sudah dibahas di atas, Lembaga pendidikan yang ada

merupakan suatu sarana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas

dengan harapan bahwa kedepannya mereka dapat memajukan bangsa ini. Dengan

tujuan pendirian seperti itu maka manajemen suatu lembaga pendidikan harus

mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya dengan sebaik

mungkin. Sehingga pada saatnya dapat menghasilkan peserta didik yang benar-

benar berkualitas bukan hanya sekedar mendapatkan Ijazah.

Di dalam lembaga pendidikan, yang paling berperan penting dalam suatu

keberhasilan peserta didik di sini tentunya adalah tenaga pendidik dan tenaga

kependidikannya yang selalu menunjang kinerja dari pendidik dan keberhasilan

sekolah itu sendiri. Jadi dua posisi ini memiliki peranan sangat penting dalam

keberhasilan pencapaian tujuan di suatu lembaga pendidikan ataupun sekolah.

Pendidik dalam hal ini adalah yang langsung berhadapan dengan peserta

didik, oleh karena itu haruslah kita memfasilitasi pada peserta didik seorang

pendidik yang benar-benar profesional dalam bidangnya.

Hal ini di dukung oleh UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 42 ayat 1

yang menyebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan

sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.” 6

5Soekidjo Notoatmojo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta,
2009), h. 1.

6Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.40.
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Dari uraian Pasal 42 tersebut sudah cukup jelas bahwa untuk menjadi

seorang pendidik bukan hal yang mudah, sebagai tahapan awal seorang pendidik

harus memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan. Baru pada tahapan

berikutnya seorang pendidik akan di uji kompetensi yang dimiliki.

Di dalam sistem pendidikan ada 2 (dua) komponen SDM yang

menggerakan sistem yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik

merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembelajaran sedangkan tenaga

kependidikan tugasnya adalah membantu dan mensupport pendidik dalam

memberikan pelayanan demi keberlangsungan pembelajaran yang efektif dan

efesien. Untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang Profesional

tidaklah mudah, oleh sebab itu setiap lembaga pendidikan memerlukan proses

rekrutmen dan seleksi yang benar-benar berkualitas. Dan jika sudah diperoleh

pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas maka lembaga pendidikan

tersebut juga harus tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari

SDM tersebut melalui program pengembangannya. Akan tetapi dalam penelitian

ini yang akan difokuskan pada tenaga pendidik terkait pengembangan dan juga

rekrutmen dan seleksi.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan

masalah sumber daya manusia, Oleh karena itu proses rekrutmen dan seleksi

sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting sekali dan hanya

dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen dan seleksi yang efektif yaitu dengan

melibatkan fungsi manajemen yang akurat dan berkelanjutan tentang sehingga
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diperoleh kualifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan tercapainnya

tujuan sebuah lembaga pendidikan.

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting,

krusial dan membutuhkan tanggungjawab yang besar. Hal ini karena kualitas

sumber daya manusia yang akan digunakan lembaga sangat tergantung pada

bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan. Rekrutmen atau

penarikan tenaga kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga

kerja yang dibutuhkan pada suatu lembaga pendidikan.

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

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

mampu untuk melamar sebagai karyawan“.7

Dan selanjutnya, Simamora mengatakan seleksi adalah “Proses pemilihan

dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang

tersedia dalam sebuah perusahaan.”8

Proses rekrutmen dan seleksi sangat erat kaitanya dengan kinerja para

pendidik, hal ini pula yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia, karena

kurang baiknya proses rekrutmen dan seleksi sehingga menghasilkan pendidik

yang tidak berkompeten.

Pentingnya rekrutmen juga sangat diperhatikan dalam Islam, ada beberapa

ayat al-Qur’an dan Hadits yang menjelasakan pentingnya proses rekrutmen dan

seleksi ini, dalam al-Qur’an membahas tentang masalah rekrutmen dan seleksi ini

7T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:
BPFE, 2001), h. 69.

8 Henry Simamora, Op.Cit, h.231
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dan yang menjadi dasar dari proses rekrutmen dan seleksi terdapat dalam surat

al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

                

Artinya: 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.9

Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan begitu pentingnya

mencari dan menemukan seseorang yang tepat untuk melakukan suatu pekerjaan

atau tugas, harus mempunyai kesiapan baik dalam segi intelektual, keterampilan

maupun kematangan emosional, Oleh karena itu proses pencarian tersebut biasa

disebut dengan proses rekrutmen.

Dan di dalam Hadits telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu

‘Alaihi Wa Sallam tentang bahayanya menyerahkan suatu urusan kepada yang

bukan ahlinya, Dalam Hadits berikut ini:

َعْت اْلَأَماَنُة َفاْنَتِظْر السَّاَعَة َقاَل َكْیَف ِإَضاَعُتَھا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل ِإَذا ُأْسِنَد ِإَذا ُضیِّ
اْلَأْمُر ِإَلى َغْیِر َأْھِلِھ َفاْنَتِظْر السَّاَعَة

Artinya: “Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya

maka tunggulah kehancuran.”HR. Bukhari.”10

Dalam Hadits ini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya suatu hal itu harus

kita serahkan kepada ahlinya, begitu pula dalam dunia pendidikan, syarat

9Bachtiar Surin, Az-Zikra: Terjemah dan Tafsir Al-Qrur’an dalam Huruf Arab dan
Latin(Juz 15-20),(Bandung: Angkasa,2004),h.1041.

10Ahmad Sunarto,dkk, Terjemahan Shahih Bukhori, No. Hadits 6015,(Semarang: CV.
Asy-syifa,2000),h.335.
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seseorang menjadi tenaga pendidik haruslah yang benar-benar memiliki

kemampuan dan berkompeten di bidangnya.

Pada Lembaga ini, ada hal yang manarik terkait proses seleksi tenaga

pendidik, karena proses seleksi awal dilakukan dengan sistem walk interview.

Dengan kata lain, proses rekrutmen itu sendiri terbuka untuk umum dan juga saat

pelamar datang langsung diseleksi administrasi dan diinterview.11

Walk interview adalah jenis wawancara yang biasanya dilakukan bila

posisi yang ingin diisi dan jumlah pelamarnya cukup besar. Proses wawancara

atau perekrutan tidak hanya berlangsung di perusahaan tersebut, melainkan bisa

saja terjadi di suatu tempat di luar gedung perusahaan, seperti di hall, hotel atau

tempat lain. Dalam walk in interview Andalah yang harus proaktif 'menjemput

bola'. Prinsipnya Vini, Vidi, Vici (Saya datang, bertanding dan menang).12 Hal ini

yang menjadi dasar ketertarikan Peneliti dalam melihat secara lebih mendalam

bagimana sistem rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik pada Lembaga

Pendidikan ini.

Kemudian peneliti melihat lebih jauh bahwa esensi penelitian adalah dapat

memberikan suatu solusi atau pemecahan terhadap suatu persoalan atau masalah

yang ada. Berdasarkan data yang ada, dapat kita lihat bahwa ada permasalahan

terkait proses rekrutmen dan seleksi yang ada di Indonesia. Proses rekrutmen dan

seleksi sangat erat kaitanya dengan kinerja para pendidik, hal ini pula yang

menjadi faktor rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia, karena kurang

11Dokumentasi,www.LokerLampung.com,(diakses 1 Desember 2016).
12Kompas,http//edukasi.kompas.com/tips.menghadapi.walk.in.interview,(diakses 14 April

2017).
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baiknya proses rekrutmen dan seleksi sehingga menghasilkan pendidik yang tidak

berkompeten.

Dari data yang ada, maka penulis akan menguraikan beberapa data terkait

permasalah rekrutmen dan seleksi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri masih

mengalami permasalahan pada sektor MSDM, Seperti sebuah artikel yang dilansir

oleh Koalisi Masyarakat Sipil Transformasi Pendidikan (KMSTP) yang terdiri

dari akademisi, dosen, pengajar, serta Indonesia Corruption Watch (ICW) yang

bertemakan “Peringatan Hari Guru Sedunia 2015: Mengurai Benang Kusut

Masalah Guru”. ICW dalam peringatan hari guru sedunia memaparkan beberapa

hal yang salah satunya menyinggung terkait buruknya proses rekrutmen guru di

Indonesia. Adapun kutipan pandangan KMSTP adalah sebagai berikut:

KMSTP menemukan enam masalah pokok yang berkaitan dengan guru
yaitu masalah rekrutmen, status, kesejahteraan, pengembangan karir guru,
distribusi guru yang tidak merata, serta politisasi guru.

Wakil Koordinator ICW, juga menjelaskan bahwa “Masalah rekrutmen
guru misalnya, tidak ada standarisasi yang jelas, serta masalah lainnya bersumber
dari faktor eksternal terutama berkaitan dengan kebijakan dan koordinasi antar
instansi,”13

Dari pernyatan diatas dapat kita lihat bahwa rekrutmen guru yang

dilakukan di Indonesia belum terlaksana dengan baik, Karena belum adanya

standar yang jelas.

Pernyataan terkait buruknya rekrutmen dan rendahnya kualitas kompetensi

guru juga dipaparkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo

menyatakan:

13Koalisi Masyarakat Sipil Transformasi Pendidikan, Dokumentasi, www.Kompas.com,
(diakses 18 Juni 2016).
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Bahwa ada beberapa persoalan guru yang menonjol dan tidak kunjung
mendapat penyelesaian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai
pendidik anak bangsa, permasalahan guru ini nyaris tidak didengar oleh penguasa.

Kemudian disebutkan ada banyak hal, dari pendidikan guru yang tidak
memadai, sistem rekrutmen dan distribusi yang tidak sesuai bahkan masalah
kesejahteraan juga masih ada. Masalah pertama guru, ungkapnya, adalah
pendidikan guru yang jauh dari memadai tersebut berdampak pada kualitas dan
kompetensi guru yang ada saat ini. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat
masa depan anak Indonesia juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan
pendidikan.14

Kemudian dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan

mengumumkan hasil uji kompetensi 1,6 juta guru di Indonesia, Hasilnya sebanyak

1,3 juta guru memiliki nilai ujian di bawah 60 dari rentang 0 hingga 100.

“Hasil uji kompetensi ini menjadi potret nyata kualitas guru,” ujar
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Kependidikan dan
Kebudayaan.”15

Dari beberapa data yang dipaparkan tersebut terlihat bahwa kualitas

Pendidik bisa dikatakan belum baik, salahsatu temuannya adalah disebabkan

karena persoalan pada sistem rekrutmen dan seleksi di Indonesia, dan persoalan

itu sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia, Hal ini yang

menjadikan penguat landasan bagi Peneliti dalam melakukan penelitian pada

sistem rekrutmen dan seleksi.

Setelah proses rekrutmen dan seleksi yang berkualitas tentu perlu

ditindaklanjuti adanya pengembangan individu dari SDM itu sendiri, karena sudah

tentu ilmu yang mereka miliki harus selalu diperbaharui dan dikembangkan demi

tercapainya tujuan pendidikan yang yang berkualitas.

14Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dokumentasi,www.Kompas.com,
(diakses 18 Juni 2016).

15Sumarna Supranata, Dirjen Kemendikbud, Dokumentasi,www.geotimes.co.id,(diakses
18 Juni 2016)
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Simamora mendefinisikan “Pengembangan karyawan sebagai aktivitas

pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi

karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru

dalam lingkungan perusahaan.”16

Syafaruddin Alwi mengatakan terkait pengembangan sebagi berikut:

Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi
kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan
jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut
aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk
mengantisipai perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan (unplaned
change) atau perubahan yang direncanakan (planed change).17

Islam juga memandangkan penting untuk selalu mengembangkan

pengetahuan, hal ini dapat dillihat pada surat al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi:

                
         

     

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini Allah menegaskan, “niscaya Allah akan meninggikan

orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu

16Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: STIE YKPN,
2006),h.273.

17Syafaruddin Alwi, Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif,
(Yogyakarta:BPFE, 2001), h.217.
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pengetahuan beberapa derajat.” Artinya ada orang yang akan diangkat derajatnya

oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan

dengan beberapa derajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu

pengetahuan akan nampak arif bijaksana, jiwa dan matanya akan memancarkan

cahaya. Iman dan ilmu akan membuat orang mantap dan agung. Orang yang

beriman dan berilmu (tidak terbatas kepada ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah

tapi juga yang dapat memberi manfaat untuk kemaslahatan umat) akan

memperoleh derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dituntut untuk selalu berkembang,

Manusia diberi potensi oleh Allah SWT berupa akal. Akal ini harus terus diasah,

diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa

mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya

untuk kehidupan yang lebih baik, begitu pula seorang Pendidik tentu seorang

pendidik harus selalu berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan

agar dapat selalu senantiasa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada

peserta didik.

Pencapaian kualitas yang baik suatu Lembaga pendidikan tentunya harus

ditopang oleh SDM yang baik. Yayasan Pendidikan Baitul Jannah merupakan

salah satu lembaga pendidikan swasta berlabel Islam berdiri sejak tahun 2009

yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi kualitas, infrastrukutur

ataupun jumlah peminat dari sekolah ini, hingga sampai saat ini lembaga ini

menjadi salahsatu lembaga pendidikan yang menjadi pilihan favorit dari

masyarakat di Bandar Lampung.
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Lembaga ini menyadari bahwa membentuk lembaga yang berkualitas

harus diiringi dengan kualitas SDM. Dari mana kita bisa mendapatkan SDM yang

baik tentunya harus dilakukan proses rekrutmen dan seleksi secara profesional,

tentunya tidak lupa SDM yang diperoleh harus senantiasa dikembangkan

kemampuannya dalam istilah SDM biasa disebut Development Employee.

Sehubungan dengan kualitas SDM (Pendidik) yang ada di Yayasan Pendidikan

Baitul Jannah, Bahwa pendidik mampu menghasilkan berbagai prestasi bagi

sekolah ini, Untuk melihat prestasi yang diperoleh oleh Yayasan Pendidikan

Baitul Jannah dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Prestasi Peserta Didik Yayasan Baitul Jannah
No. Prestasi Tingkat Tahun
1. Juara I Olimpiade MIPA Provinsi Lampung 2017
2. Juara II Hafalan Surah Juz

30
Kota Bandar
Lampung

2017

3. Juara II Tahfidz Provinsi Lampung 2016
4. Juara I Oliampiade IPA Kecamatan 2016
5. Juara III Oliampiade IPA Provinsi Lampung 2016
6. Juara II Tahfidzul Qur’an di

Darrul Fattah
Provinsi-Lampung 2015

Sumber: Dokumentasi website Yayasan Pendidikan Baitul Jannah18

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat secara singkat sekolah ini mampu

meraih berbagai prestasi, itupun masih banyak prestasi yang belum dicantumkan

oleh Penulis. Oleh karena itu sudah tentu bahwa prestasi ini dilahirkan dari

pendidik yang berkompeten, profesional dan berkualitas. Dan untuk mendapat

18Prestasi Yayasan Pendidikan Baitul Jannah, Dokumentasi,www.baituljannah.sch.id,
(diakses 25 Mei 2016).
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SDM yang unggul tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang baik dalam

perekrutan, seleksi dan juga pengembangan.

Yayasan Baitul Jannah juga pernah mendapat penghargaan nasional dan

internasional sebagai sekolah terbaik TKIT dan SDIT dari Human Resources

Development Program (IHRDP). Salah satu aspek penilaian dari penghargaan ini

adalah memiliki visi dalam pengembangan SDM. Hal ini seperti yang dipaparkan

oleh Ketua (IHRDP) sebagai berikut:

Ketua IHRDP Foundation Gene Vinsent mengatakan IHRDP Award
merupakan penghargaan bagi lembaga dan pelaku pembangunan bidang
pendidikan yang berprestasi, berdedikasi, serta berperan aktif dalam peningkatan
kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Gene, kriteria penilaian antara lain prestasi nasional, teladan bagi
lingkungan dan masyarakat, kreatif, inovatif dan bervisi pengembangan SDM
yang berkualitas, maju, dan mandiri.19

Hal ini juga yang mendasari peneliti dalam melihat bagaimana

pengembangan yang dilakukan di Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung.

Dari paparan data-data tersebut yang membuat peneliti berkeinginan

melihat bagaimana rekrutmen, seleksi dan pengembangan yang dilakukan oleh

sekolah ini demi mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga hal ini

mampu meningkatkan ataupun memberi kontribusi terhadap kualitas pendidikan

kita secara mikro ataupun makro (Nasional).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian

yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk

memudahkan peneliti sebelum mengumpulkan data. Fokus penelitian juga

19Gene Vinsent, Ketua Human Resources Development Program (IHRDP), Dokumentasi,
https://lampungpro.com, (diakses 16 Oktober 2017).
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merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa

hasil penelitian lebih terarah.

Menurut Moloeng “Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar

tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun

data itu menarik”.20 Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Manajemen

Sumber Daya Manusia, sedangkan subfokusnya adalah rekrutmen, seleksi dan

pengembangan tenaga pendidik di Yayasan Baitul Jannah.

C. Rumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian itu dilakukan berangkat dari sebuah masalah.

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan

apa yang benar - benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dan

pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Rumusan masalah adalah suatu

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.21

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Maka, peneliti

membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Rekrutmen Tenaga Pendidik di Yayasan Baitul Jannah?

2. Bagaimana Seleksi Tenaga Pendidik di Yayasan Baitul Jannah ?

3. Bagaimana Pengembangan Tenaga Pendidik di Yayasan Baitul Jannah ?

20Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006),h.10.

21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet.Ke-10,h.56.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang rekrutmen, seleksi dan

pengembangan tenaga pendidik di Yayasan Baitul Jannah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

kontribusi positif terhadap kajian MSDM khusunya dalam rekrutmen dan seleksi

sehingga lembaga pendidikan mampu mendapatkan SDM yang tepat berada

diposisi yang tepat, dan terkait pengembangan SDM mampu dijadikan salahsatu

rujukan atau bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan kompetensi

guru, juga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau

rujukan bagi peneliti-peneliti lain terutama yang berkaitan dengan manajemen

sumber daya manusia (MSDM).

2. Manfaat Praktis

a. Dapat diterapkan bagi Lembaga-Lembaga pendidikan, baik pendidikan

bawah, menengah dan tinggi, agar dapat melaksanakan manajemen SDM

secara lebih professional.

b. Masukan dan umpan balik bagi pihak yayasan untuk memberi informasi

mengenai pelaksanakan manajemen SDM, sehingga dapat digunakan

untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi di sekolah, terutama

dalam meningkatkan mutu dari tenaga pendidik.


