
17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja)

yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara

maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan

masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap

karyawan adalah manusia- bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya

bisnis.

Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah teknik atau prosedur

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendayagunaan personalia

sekolah/madrasah atau instansi (SDM), baik tenaga edukatif maupun tenaga

administratif secara efektif dan efisien banyak tergantung pada kemampuan

kepala sekolah/madrasah baik sebagai manager dan pemimpin pada lembaga

pendidikan tersebut.1

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui pengertian MSDM

itu dari berbagai sumber dan perpekstif untuk lebih menegaskan tentang defenisi

1Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki
Press, 2010),h.61.
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MSDM . Beberapa pakar atau sumber yang akan memberikan pandangan yang

beragam tentang MSDM :

a. Pengertian MSDM menurut Marwansyah yaitu :

Pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang
dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen
dan seleksi, pengembanagan sumber daya manusia, perencanaan dan
pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahtraan, keselamatan
dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial.2

b. Ivancevich menyatakan Human Resource Management is the effective
management of people at work. Human Resource Management examines what
can or should be done to make working people more productive dan satisfie”
atau ” manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan yang efektif dari
manusia dalam pekerjaan mereka, (dan) manajemen sumber daya manusia
meneliti hal-hal yang dapat atau harus dilakukan untuk menjadikan orang yang
bekerja menjadi lebih produktif dan lebih puas.3

c. Adapun Dessler berpendapat bahwa Manajemen sumber daya manusia

adalah “ Proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi

kepada karyawan, memerhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan,

keamanan, dan masalah keadilan”.4

d. Definisi lain dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yaitu

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya
pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia
yang vital, yang memberikan sumbangan terhadap tujuan, dan memanfaatkan
fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan
secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat.5

2Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2010),h.3
3Ivancevich, J.M., Human Recourse Management, (Singapore: McGraw-Hill, 1995), h.3
4Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Permata Puri Media,

2010),h.5.
5Direktorat Tenaga Kependidikan, Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Tenaga

Pendidik dan Kependidikan Sekolah , (Jakarta: Direktorat Jendral PMTK, 2008), h.6.
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e. Menurut S. Panggabean Manajemen Sumber Daya Manusia adalah

“ Proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan,

evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan

pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” 6

Dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menunjukan

demikian pentingnya manajemen sumber daya manusia di dalam mencapai tujuan

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap sumber daya manusia dalam

organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi

produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan

dengan cara yang bertanggungjawab secara strategis, etis dan sosial. Para manajer

dan departemen sumber daya manusia mencapai maksud mereka dengan

memenuhi tujuannya.

Menurut soekidjo notoatmodjo mengatakan bahwa tujuan utama

manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah untuk meningkatkan

kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka

mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami

bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya tergantung

6Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara,2007), Cet.Ke-10, h. 8.
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kepada manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh sebab itu, sumber daya

tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna dan berhasil guna

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.7

Tujuan manajemen sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan

kehendak manajemen senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan

organisasi, fungsi sumber daya manusia dan orang-orang terpengaruh. Kegagalan

melakukan tugas itu dapat merusak kinerja, produktifitas, laba, bahkan

kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan.

Ada 4 (Empat) tujuan manajemen SDM adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Kemasyarakatan/sosial.

Tujuan social manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi

bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan

masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap

organisasi.

b. Tujuan Organisasional.

Tujuan organisasional departemen sumber daya adalah sasaran (target)

formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.

Departemen sumber daya manusia dibentuk untuk membantu para manajer

mencapai tujuan organisasi. Departemen sumber daya manusia meningkatkan

efektivitas organisasional dengan cara berikut:

1) Meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menyediakan tenaga
kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik.

7 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia,( Jakarta: Rineka Cipta,
2009),cet.Ke-4,h.118.
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2) Mendayahgunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif seraya
mampu mengendalikan biaya tenaga kerja.

3) Mengembangkan dan mempertahankan kualitas kerja (work life)
dengan membuka kesempatan bagi kepuasan kerja dan aktualisasi diri
karyawan.

4) Memastikan bahwa perilaku organisasi sesuai dengan undang-undang
ketenagakerjaan dengan menyediakan kesempatan kerja yang sama,
lingkungan kerja yang aman dan perlindungan terhadap hak karyawan.

5) Membantu organisasi mencapai tujuannya.
6) Menyediakan organisasi bagi karyawan-karyawan yang termotivasi dan

terlatih dengan baik.
7) Mengomunikasikan kebijakan sumber daya manusia kepada karyawan.
8) Membantu mempertahankan kebijakan etis dan perilaku yang

bertanggung jawab secara social.
9) Mengelola perubahan sehingga saling menguntungkan bagi individu,

kelompok, perusahaan dan masyarakat

c. Tujuan Fungsional.

Tujuan fungsional merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi

departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi. Departemen sumber daya manusia semakin dituntut menyediakan

program-program rekrutmen, pelatihan, pengembangan yang inovatif serta

menemukan pendekatan manajemen yang akan menahan dan memotivasi orang-

orang terbaik.

d. Tujuan Pribadi.

Tujuan pribadi adalah tujuan dari setiap anggota organisasi yang hendak

dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi. JIka tujuan pribadi dan tujuan

organisasi tidak cocok atau harmonis, karyawan barangkali memilih manarik diri

dari perusahaan. Konflik antara tujuan karyawan dan tujuan organisasi dapat

menyebabkan keinginan kerja yang lemah, ketidakhadiran dan bahkan sabotase.

Agar setiap tujuan perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja
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karyawan, tujuan perusahaan harus diterima dulu oleh kalangan karyawan.

Penerimaan (goal acceptance) merupakan prasyarat yang penting bagi terhadap

tujuan perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah membantu

para karyawan mencapai tujuan pribadi tersebut meningkatkan kontribusi para

karyawan terhadap organisasi.8

Berdasarkan uraian bisa disimpulkan bahwa departemen sumber daya

manusia merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan/lembaga atau instansi

yang dalam menjalankan tujuannya harus dapat menyesuaikan antar factor

eksternal dan factor internal. Kedua factor ini saling memengaruhi antara satu dan

lainnya.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan/

lembaga secara tidak langsung akan memengaruhi tujuan perusahaan/lembaga

atau instansi tersebut. Semakin berkualitas tenaga kerja yang direkrut dan semakin

baik perlakuan perusahaan terhadap tenaga kerja, perusahaan akan dapat

mencapai tujuannya dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara garis besar fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dapat

dideskripsikan,sebagai berikut:

a. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia

Secara umum tujuan strategis perencanaan SDM adalah untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan SDM. Selain itu, juga bertujuan

untuk mengembangkan program-program dalam rangka meminimalisir

8Miftahul, Tujuan Sumber Daya Manusia, http://www.hrcentro.com/artikel/
TujuanSumberDayaManusia.html, (diakses 20 Maret 2017).
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penyimpangan-penyimpangan atas dasar kepentingan individu dan organisasi.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka perlu adanya job analysis, yakni proses

pendeskripsikan dan pencatatan tentang jabatan/pekerjaan yang didasarkan pada

uraian pekerjaan (job description) yang meliputi komponen-komponen, seperti:

tugas-tugas, tujuan, tanggung jawab, kondisi kerja dan karakteristiknya. Setelah

itu dibuatlah job specification (spesifikasi jabatan) yang memuat uraian tentang

keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan kemampuan serta kepribadian yang

diperlukan individu untuk melaksanakan jenis jabatan tertentu.9

b. Pengadaan staf sumber daya manusia / Rekrutmen

Setelah perencanaan terhadap kebutuhan-kebutuhan dilaksanakan,

selanjutnya organisasi beruasaha memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan tipe

pekerjaan, jumlah dan karakteristik personalia yang diperlukan. Imron

menyatakan, aktifitas pokok fungsi pengadaan antara lain pelaksanaan rekrutmen

calon tenaga (job applicants), pelaksanaan seleksi calon tenaga sesuai dengan

pekerjaan dan karakteristik tenaga yang diperlukan dan penempatan

penugasan/penguasaan staf.

Rekrutmen adalah usaha mencari dan mendapatkan calon tenaga kerja

yang potensial dengan jumlah dan mutu yang memadai, sehingga organisasi dapat

memilih personalia yang benar-benar cocok dengan kebutuhan jabatan yang

tersedia. Seleksi adalah proses pengumpulan data guna menilai dan memutuskan

secara legal siapa yang dapat diangkat sebagai staf berdasarkan kepentingan

individu dan organisasi untuk jangka pendek dan panjang. Sedangkan penempatan

9 Baharuddin dan Moh. Makin.Op.Cit,h.63.
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merupakan upaya untuk menjamin bahwa kebutuhan jabatan dan karakteristik

organisasi sangat cocok dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan,

kemampuan preferensi, minat dan kepribadian yang dimiliki oleh calon pegawai

atau anggota organisasi tersebut

c. Penilaian prestasi kerja dan kompensasi

Penilaian prestasi kerja (perfomance appraisal), menurut Rowland and

Ferris adalah cara menentukan seberapa produktif staf tersebut dan apakah ia

dapat bekerja efektif di masa yang akan datang, sehingga baik staf, organisasi dan

masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Dengan penilaian kinerja karyawan

seperti ini, sangat dimungkinkan terbangun etos kerja dan penciptaan produk yang

baik sekaligus. Fungsi dari kegiatan pelaksanaan penilaian prestasi kerja adalah:

1) Pengembangan manajemen.
2) Pengukuran dan peningkatan prestasi.
3) Membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi kompensasi.
4) Membantu fungsi perencanaan MSDM ke depan.
5) Media komunikasi antara atasan dan bawahan. 10

d. Pelatihan dan Pengembahan

Fungsi ini merupakan suatu usaha peningkatan prestasi kerja para

personalia saat ini dan di masa datang, dengan kegiatan peningkatan pengetahuan

dan keterampilan mereka dalam belajar. Kegiatan pelatihan dan pengembangan

tersebut perlu dilandasi prinsip-prinsip dasar pelaksanaan program pelatihan,

yakni: motivasi individu, pengakuan perbedaan individual, kesempatan untuk

melakukan kegiatan praktis, penguatan (inforcement) tujuan dan situasi belajar,

10 Ibid,h.64.
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serta semangat untuk pentransferan pengetahuan. Dua model pelatihan dan

pengembangan yang dapat dilaksanakan adalah:

1) On the job programs, yakni pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan

pengalaman langsung dalam bekerja di organisasi tertentu.

2) Off the job programs, yakni model pelatihan di luar jabatan yang

dilaksanakan secara formal melalui kursus-kursus pendidikan dan

pelatihan.

Terdapat tiga jenis keterampilan yang bisa dilakukan oleh para manajer

dalam program pelatihan dan pengembangan, yakni (a) teknis dan profesional; (b)

interpersonal, seperti pemahaman memotivasi personalia, efektifitas hubungan

dan sensitivitas (kepekaan hubungan); (c) manajerial dan administratif, seperti

pemahaman atas kompleksitas lembaga pendidikan, merumuskan tujuan dan

sasaran organisasi, memecahkan masalah dan melaksanakan pengawasan

e. Penciptaan dan pembinaan hubungan kerja yang efektif

Suatu lembaga pendidikan yang telah memiliki sejumlah personalia perlu

pemeliharaan dengan memberikan penghargaan dan menyediakan kondisi kerja

yang menarik, sehingga membuat mereka betah di tempat kerja. Sebagai bagian

dari usaha tersebut, lembaga pendidikan harus menciptakan dan mempertahankan

hubungan kerja yang efektif dengan para personalia, sehingga tercipta suasana

kerja yang kondusif. 11

Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi

pendidikan tersebut bisa bertahan dan sukses. Imron arifin menyatakan, dengan

11 Ibid,h.64.
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melalui usaha-usaha dan kreatifitas sumber daya manusia, organisasi pendidikan

dapat menghasilkan suatu produk dan jasa yang berkualitas. Hal demikian

menggambarkan bahwa potensi yang dimiliki manusia merupakan faktor penting

bagi keberhasilan suatu organisasi pendidikan. Tanpa sumber daya manusia,

barangkali sistem dan infrastruktur secanggih apapun tidak akan dapat

menjalankan roda organisasi pendidikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia

merupakan komponen vital dalam pencapaian tujuan organisasi pendidik.

Dessler menyatakan ada aktifitas spesifik yang terlibat dalam setiap fungsi

MSDM yakni, sebagai berikut:

1) Perencanaan. Menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan

dan prosedur menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan.

2) Pengorganisasian. Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan,

membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan,

membuat jalur wewenang dan komunikasi, mengoordinasikan pekerjaan

bawahan.

3) Penyusunan staff. Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan,

merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar

prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi

prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan

mengembangkan karyawan

4) Kepemimpinan. Mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan,

mempertahankan semangat kerja, memotivasi bawahan.
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5) Pengendalian. Menetapkan standar, standar kualitas, memeriksa untuk

melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-

standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan.12

4. Manajemen SDM dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya setiap organisasi tidak akan lepas dari keberadaan sumber

daya manusia yang dapat membantu melaksanaan serangkaian aktivitas dalam

membantu melaksanakan serangkaian aktivitas dalam pencapaian tujuan

organisasi. Untuk itu diperlukan pula peran aktif manajer dalam memahami dan

mengelola orang- orang yang ada dalam organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara efektif dan

effisien. Manajemen sumber daya manusia ini tidak saja mengandalkan pada

fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian, namun pada implementasinya, mengandalkan pada fungsi

operasional manajemen SDM seperti rekrutmen, seleksi, penilaian prestasi,

pelatihan dan pengembangan, serta praktek pemberian kompensasi. Dari sisi

pandangan agama Islam, hal ini juga tidak mengalami perbedaan. Semua Praktek

manajemen sumber daya manusia semuanya dijalankan dengan sebaik- baiknya,

berdasarkan apa yang sudah ada dalam Quran dan Hadist.

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan

seluruh resources yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan

Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk

12 Gary Dessler,Op.Cit.h. 4-5.



28

kemaslahatan umat manusia Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam

Al-Quran surah Al-Jatsiyah ayat 13 berikut ini:

               
   

Artinya: Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada
di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaum yang berpikir.

Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar

karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.

Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk

menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sunber daya yang ada. Di

dalam surah Ar-Rohman ayat ke 33, Allah telah menganjurkan manusia untuk

menuntut ilmu seluas-luasnya tanpa batas dalam rangka membuktikan

kemahakuasaan Allah SWT.

             
   

Artinya: “Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru

langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya

kecuali dengan kekuatan”.

MSDM yang ada dalam Islam adalah semua sumbar daya yang

dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dengan
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adanya rasa menerima amanah dari Allah maka kemampuan yang dimiliki akan

ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban.

Sifat yang akan tercermin dari sumber daya manusia islami yang baik ialah siddiq,

amanah, fatonah dan tablig. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang riil untuk

mengukur keunggulan sumber daya manusia islami.

Semua sifat dan keadaan yang ideal tersebut tentunya tidak akan ada

dengan sendirinya melainkan harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dan

kesabaran yang luar biasa, sebagaimana firmanNya dalam surah Ar-Raad ayat 11 :

                  
                   
  

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka
tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi
mereka selain Dia.

Pada ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Islam menghendaki setiap Insan

untuk kerja keras dan kerja cerdas adalah yang utama, untuk itu dalam hal

pengelolaan SDM diperlukan usaha yang maksimal sehingga dapat mewujudkan

suatu tujuan dan cita-cita yang diingikan oleh Islam.
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Al-Qur’an menyebutkan tentang salah satu fungsi MSDM, bahwa

seseorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya padahal mereka

adalah orang yang mengetahui. dalam Surat Al Anfal ayat 27

               
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Demikian juga Surat An Nisaa’ ayat 58 Allah yang berbunyi:

                  
              

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.

Dalam ayat diatas menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya bermaksud membrikan amanat kepada ahlinya yaitu orang yang

benar-benar mempunyai keahlian dibidang tersebut.

Dari paparan mengenai pandangan Islam, bahwa Islam sangat

menganggap penting keunggulan dan pengelolaan SDM sehingga dapat

menjadikan manusia menjalankan fitrahnya sesuai yang ditetapkan oleh Allah

SWT, SDM merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang

perlu dijaga. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan
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yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM supaya

organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi.

Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin

dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang

memungkinkan mereka bekerja optimal.

B. Konsep Rekrutmen

1. Pengertian Rekrutmen

Salahsatu fungsi manajemen SDM 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, lembaga atau instansi. Untuk kegiatan tersebut

diperlukan kegiatan penarikan.

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui pengertian rekrutmen

itu dari berbagai sumber dan perpekstif untuk lebih menegaskan tentang defenisi

rekrutmen . Beberapa pakar atau sumber yang akan memberikan pandangan yang

beragam tentang rekrutmen adalah sebagai berikut :

a. Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa “Penarikan

(rekrutmen) adalah proses pencarian dan pemikatan para calon

karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan “.13

b. 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

13 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:
BPFE, 2001), cet.Ke-15, h. 69
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pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana
sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan
tertentu.” 14

c. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara rekrutmen adalah Suatu proses
atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga atau instansi
untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang
mencakup indentifikasi dan sumber-sumber penarikan pegawai,
menentukan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan perusahaan, lembaga
atau instansi, proses seleksi, penempatan dan orientasi pegawai.15

d. Soekidjo Notoatmodjo megatakan Penarikan (rekrutmen) adalah proses
pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja (karyawan) yang
mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu
organisasi.16

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses

mencari, menentukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam

maupun dari luar perusahaan, lembaga atau instansi sebagai calon tenaga kerja

dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan

SDM.

2. Proses Rekutmen Tenaga Kerja

Proses rekrutmen menurut Ibrahim Bafadal bisa dilakukan melalui empat

kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan Rekrutmen

Kegiatan pertama, dalam proses rekrutmen tenaga kerja baru, adalah

melakukan persiapan rekrutmen. Persiapan rekrutmen pendidik dan tenaga

kependidikan baru harus matang sehingga melalui rekrutmen tersebut sekolah bisa

14 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka setia, 2006),
cet.Ke-1, h. 81

15 A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet. Ke-5, h. 33.

16Soekidjo Notoatmodjo,Op.Cit,h.105.
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memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan yang baik. Kegiatan persiapan

rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru ini meliputi:

1) Pembentukan panitia rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru.
2) Pengkajian berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah,

peraturan yayasan yang berkenaan dengan peraturan penerimaan
pendidik dan tenaga kependidikan, walaupun akhir-akhir ini telah
diberlakukan otonomi daerah.

3) Penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi pendidik dan
tenaga kependidikan baru.

4) Penetapan prosedur pendaftaran pendidik dan tenaga kependidikan baru.
5) Penetapan jadwal rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru.
6) Penyiapan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekrutmen pendidik

dan tenaga kependidikan baru, seperti media pengumuman penerimaan
pendidik dan tenaga kependidikan baru, format rekapitulasi pelamar, dan
format rekapitulasi pelamar yang diterima.

7) Penyiapan ruang atau tempat memasukan lamaran pendidik dan tenaga
kependidikan baru.

8) Penyiapan bahan ujian seleksi, pedoman pemeriksaan hasil ujian dan
tempat ujian

b. Penyebaran pengumuman penerimaan pegawai.

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 pendidik dan tenaga kependidikan baru yang baik berisi

tentang waktu, tempat, persyaratan, dan prosedur mengajukan lamaran.

c. Penerimaan lamaran pegawai baru

Begitu pengumuman Penerimaan lamaran pendidik dan tenaga

kependidikan baru telah disebarkan tentu masyarakat mengetahui bahwa dalam

jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam pengumuman, ada

penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan baru disekolah. Mengetahui ada
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penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan baru itu, lalu masyarakat yang

berminat memasukkan lamarannya.

Panitia pun mulai menerima lamaran tersebut. Kegiatan yang harus

dilakukan panitia meliputi:

1) Melayani masyarakat yang memasukkan lamaran kerja.
2) Mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat

lamaran.
3) Mengecek semua isian yang terdapat didalam surat lamaran,seperti

nama pelamar, alamat pelamar.
4) 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.

d. Seleksi pelamar

Setelah pendaftaran atau pelamaran tenaga pendidikan 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 pendidik atau tenaga kependidikan. Ada lima teknik dalam hal

ini yaitu inventaris biografis, wawancara, pemeriksaan badan, teknik tes, dan

penilaian oleh pusat penilaian.17

17 Ibrahim Bafadal,Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),
cet.Ke-4, h. 30-32.
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Dari paparan diatas dapat kita lihat bahwa proses rekrutmen terdiri dari

beberapa tahapan proses dalam menjalankan system rekrutmen, proses rekrutmen

harus dilakukan dengan sistematis, sehingga mampu menghasilkan output

rekrutmen yang baik.

3. Kendala-Kendala Rekrutmen

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

perusahaan, lembaga atau instansi perlu menyadari berbagai kendala yang

bersumber dari organisasi, pelaksana penarikan, dan lingkungan eksternal.

Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan, lembaga atau instansi tidak

sama, tetapi umumnya kendala itu meliputi:

a. Kebijaksaan-Kebijaksaan Organisasi

Berbagai kebijaksaan organisasi merupakan cermin utama berhasil atau

tidaknya penarikan calon pegawai. Kebijaksaan organisasi yang akan

mempengaruhi penarikan antara lain:

1) Kebijaksaan kompetensi dan kesejahtera

Jika perusahaan, lembaga atau instansi 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.

2) Kebijaksaan promosi

Kebijaksanaan promosi dari dalam dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan pertama kepada karyawan yang ada untuk mengisi lowongan
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pekerjaan. Kebijaksanaan ini akan meningkatkan moral dan partisipasi

karyawan, serta membantu kegiatan “pemeliharaan” para karyawan.

3) 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.

4) 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.

b. 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.

c. 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.
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d. 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.

e. Solidaritas perusahaan, lembaga atau instansi

Solidaritas perusahaan, lembaga atau instansi diartikan besarnya

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, lembaga atau instansi. Jika

solidaritas perusahaan, lembaga atau instansi besar pelamar semakin banyak akan

tetapi sebaliknya jika solidaritas rendah maka pelamar sedikit.

f. Kondisi-kondisi lingkungan eksternal.

Kondisi perekonomian, penjualan dan perubahan perilakupesaing juga

sering memaksa perusahaan, lembaga atau instansi untuk menyelesaikan upaya

penarikannya. Persaingan yang semakin ketat untuk memperebutkan tenaga-

tenaga berkualitas memerlukan program penarikan yang lebih agresif.18

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.

18 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit,h.45-46.
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4. Prinsip-prinsip Rekrutmn

Dalam rangka mendapatkan calon karyawan yang professional, memenuhi

kualifikasi, dan menjanjikan untuk menduduki posisi tertentu tidaklah mudah.

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam perencanaan atau

pelaksanaan rekrutmen, diantaranya:

a. Rekrutmen harus dirancang secara matang agar dapat memenuhi

kebutuhan.

b. Rekrutmen 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.

c. Agar didapatkan calon yang professional, sebaiknya materi seleksi

pegawai baru harus komprehensif mencakup semua aspek persyaratan

yang harus dimiliki oleh calon pendidik dan tenaga kependidikan.19

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.

C. Konsep Seleksi

1) Defenisi Seleksi

Seleksi merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk memutuskan

pelamar atau calon karyawan yang mana seharusnya diterima dan dipekerjakan.

19Ibrahim Bafadal,Op.Cit,h.22.
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Keputusan itu diambil dengan harapan agar yang diterima adalah mereka yang

layak untuk diterima. Para menajer personalia menggunakan peroses seleksi untuk

mengambil keputusan penerimaan karyawan baru.Tujuan dari peroses seleksi

adalah untuk memilih orang yang cocok dengan pekerjaan dan perusahaan. Pada

dasarnya seleksi dilakukan untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam

rangka mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.20

Kegiatan seleksi karyawan merupakan salah satu pilar dalam Manajemen

Sumber Daya Manusia (MSDM), yang bertujuan mencari dan mendapatkan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. Di samping

memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, SDM tersebut juga

diharapkan memiliki budaya atau kultur yang selaras dengan visi dan misi

perusahaan, yang dalam dunia MSDM dikenal dengan istilah “job fit and culture

fit”. Job fit bermakna bahwa kompetensi yang dimiliki calon karyawan sesuai

dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Culture fit

bermakna bahwa karakter yang dimiliki pelamar sesuai dengan budaya

perusahaan tersebut. Dengan memiliki SDM yang fit in (sesuai/cocok), baik dalam

pekerjaan maupun maupun kultur perusahaan, SDM tersebut diharapkan menjadi

aset yang mampu mendukung pencapaian target bisnis yang telah di tetapkan.21

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui pengertian seleksi itu

dari berbagai sumber dan perpekstif untuk lebih menegaskan tentang defenisi

20 Mutiara Panggabean,Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004),h.33.

21 Abu Fahmi, Dkk. HRD Syariah Teori dan Implementas (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2014),h.157.
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seleksi. Adapun pendapat dari para pakar atau sumber terkait defenisi seleksi

adalah sebagai berikut:

a. Menurut Rivai menjelaskan bahwa seleksi adalah kegiatan dalam
manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai
dilaksanakan. Hal ini berati telah terkumpul sejumlah pelamar yang
memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan
sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang
dinamakan dengan seleksi.22

b. Selanjutnya, menurut Simamora mengatakan seleksi adalah “ proses

pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi

untuk posisi yang tersedia dalam sebuah perusahaan.” 23

c. Sedangkan menurut Ambar dan Rosidah menjelaskan bahwa seleksi

adalah “proses yang terdiri dari beberapa langkah yang spesifik dari

beberapa kelompok pelamar yang paling cocok dan memenusi syarat

untuk jabatan tertentu.”24

d. Lalu, Hasibuan menjelaskan seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan

penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan

perusahaan….…”25

Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar

mana yang akan diterima. Proses dimulai ketika pelamar melamar kerja dan

diakhiri dengan keputusan penerimaan, kegiatan seleksi itu mempunyai arti yang

sangat strategis dan penting bagi perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian di

22Veitzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2011),h.159.

23 Henry Simamora, Op.Cit, h.231
24Ambar Teguh S. dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi 2,(Yogyakarta:

Graha Ilmu,2009),h.75.
25 Malayu S.P Hasibuan,Manjemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: PT. Bumi

aksara,2013)cet.Ke-17,h.47.
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atas, Maka dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah proses screening atau

pemilihan para kandidat pelamar yang memenuhi syarat dan standar yang telah

ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga melalui tahapan-tahapan tes, untuk dapat

ditetapkan menjadi karyawan atau pegawai.

2. Dasar dan Tujuan Seleksi

a. Dasar Seleksi

Dasar seleksi berati penerimaan karyawan baru hendaknya berpedoman

pada dasar tertentu yang digariskan oleh internal ataupun eksternal perusahaan

supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dasar-dasar itu antara lain :

1) Kebijaksanaan perubahan pemerintah

Seleksi penerimaan karyawan baru hendaknya berdasarkan dan

berpedoman kepada Undang-Undang Perubahan Pemerintah.

2) Job spesification

Dalam spesifikasi, telah diterapkan persyaratan dan kualifikasi minimum

dari orang yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Dasar

ini harus betul-betul menjadi pedoman untuk melakukan seleksi,

prinsipnya adalah “the right man on the right place and the right man

behind the riht gun”. Jadi, titik tolak pemikiran seleksi hendaknya pada

apa yang akan dijabat, baru siapa yang akan menjabatnya. Jabatan atau

pekerjaan apapun yang akan diisi hendaknya diseleksi berdasarkan atas

spesisifikasi jabatan atau pekerjaan tersebut.
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3) Ekonomi rasional

Tindakan ekonomi hendaknya atas dasar pelaksanaan seleksi supaya biaya,

waktu dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasilnya juga

efektif dan dipertanggungjawabkan.

4) Etika sosial

Seleksi harus dilakukan dengan etika sosial. Artinya, memperhatikan

norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat

serta hukum yang berlaku di negara  bersangkutan. 26

b. Tujuan Seleksi

Seleksi merupakan proses yang sangat penting karena berbagai macam

keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya diperoleh

dari proses seleksi. Proses seleksi akan melibatkan proses menduga yang terbaik

(best-guest) dari pelamar yang ada. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan

untuk mendapatkan hal-hal berikut :

1) Karyawan yang memiliki potensi
2) Karyawan yang disiplin dan jujur
3) Karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan
4) Karyawan yang terampil
5) Karyawan yang kreatif dan dinamis
6) Karyawan yang loyal
7) Mengurangi turnover karyawan
8) Karyawan yang sesuai budaya organisasi
9) Karyawan yang dapat bekerjasama di dalam perusahaan
10) Karyawan yang mudah dikembangkan untuk masa depan.27

26 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2011), h.53.
27 Ibid,h.54.
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3. Kriteria dan Langkah-Langkah Seleksi

a. Kriteria Seleksi

Poses seleksi yang dilakukan perusahaan sangat berperan penting dalam

menentukan baik tidaknya perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan

serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk

mendapatkan SDM yang berdaya guna maka diperlukan beberapa keriteria

sebagai dasar dalam mengadakan keleksi, yakni sebagai berikut:

1) Seleksi berpedoman pada analisis jabatan

Dalam deskripsi jabatan dan sepesifikasi jabatan yang merupakan hasil

dari analisis jabatan tercantum rincian tugas dan tanggung jawab serta kriteria

yang harus dipenuhi oleh para pelamar.Oleh karna itu, deskripsi dan analisis

jabatan harus dijadikan pedoman dalam seleksi SDM agar efektivitas

pelaksanaan seleksi dapat dijamin keberhasilannya.

2) Seleksi harus efektif dan efesien

Peroses seleksi harus dilakukan tepat tesuai dengan alokasi dana, waktu

dan rencana yang telah ditetapkan. Efesien adalah pelaksanaan seleksi yang

memerlukan biaya yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, tepapi dapat

memilih SDM dengan tepat.

3) Seleksi berpedoman pada pelaksanaan SDM

Dalam perencanaan kebutuhan jumlah SDM tertuang beberapa jumlah

SDM yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang

tersedia.Seleksi mengacu pada banyaknya SDM yang dibutuhkan tidak



44

terpenuhi oleh calon tenaga kerja atau pelamar maka seleksi ulang bisa

dilaksanakan pada periode berikutnya hingga mendapat SDM yang tepat.

4) Seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Dalam peroses pelaksanaan seleksi harus memperhatikan peraturan  dan

ketentuan yang berlaku. Misalnya ketentuan tentang melarang untuk

memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tenaga kerja anak-anak.

Seleksi juga memperhatikan etika, dan norma agama dengan menyesuaikan

pada kondisi adat istiadat setempat.

5) Seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur

Objektifitas dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi tumpuan harapan

bagi para pelamar kerna dengancara demikian , kepuasan dan keberhasilan

dalam seleksi akan dirakan dengan penuh kebanggaan. Demikian juga para

pelamar yang terpaksa tidak diterima tidak akan merasa kecewa bila dalam

seleksi objektif dan jujur.28

b. Langkah-langkah Seleksi

Menurut Rivai proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui

oleh pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak

sebagai karyawan baru. Prosesini berbeda antara satu perusahaan dengan

perusahaan lainnya, proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan,

testing, wawancara, dan ujian fisik.29

Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan penempatan yang tepat

perlu dilakukan seleksi secara bertingkat. Tingkatan - tingkatan seleksi yang yang

28 Andana, Komang, Dkk. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2012),h.70-71

29 Rivai,Op.Cit,h.161
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dilaksanakan tidak selalu sama tergantng pada kebutuhan dan pengalaman

perusahaan. Semakin mendalam seleksi yang dilaksanakan maka karyawan yang

diterima semakin baik. Tingkat seleksi ada 3, yakni sebagai berikut :

1) Seleksi tingkat pertama , adalah seleksi yang dilakukan untuk menyeleksi

calon tenaga kerja baru dan beberapa para pelamar dengan prosedur

seleksi yang ditetapkan.

2) Seleksi tingkat kedua,  seleksi yang dilakukan pada tenaga kerja dalam

masa percobaan, dengan cara mengganti sikap dan mental perilaku, dan

kemampuan nyata calon tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

Lama masa pecobaan maksimal satu tahun dengan memberikan gaji 80%.

3) Seleksi tingkat ketiga, adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti

pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus pendidikan diangkat untuk

menduduki jabatan tertentu sesuai degan jenjang karir atau diperomosikan

ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. 30

Perusahaan tertentu akan mengharapkan para pelamar yang datang

memiliki prestasi yang memuaskan dalam pekerjaannya. Sedangkan langkah-

langkah dalam seleksi menurut Simamora pada umumnya dapat dirangkum dalam

berbagai kategori, 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

30 Komang,Op.Cit,h.72
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8) Wawancara akhir atasan langsung
9) Memutuskan diterima atau ditolak
10) Penempatan karyawan yang sesuai.31

Proses seleksi mempunyai tujuan untuk menyaring atau menyisihkan

orang-orang yang dianggap tidak berbobot untuk memenuhi persyaratan pekerjaan

dan organisasi. Banyak tahapan dalam proses seleksi serta urutannya yang

bervariasi. Tahap-tahap dalam proses seleksi yang biasa digunakan diantaranya

adalah:

Tahap 1 : Wawancara saringan pendahuluan
Langkap pertama dalam proses seleksi adalah wawancara penyaringan

pendahuluan. Pelamar-pelamar yang kelihatannya tidak memenuhi syarat untuk
lowongan yang ada langsung disisihkan dari kelompok pelamar.

Tahap 2 : Pengisian formulir lamaran
Formulir lamaran adalah catatan formal lamaran pekerjaan seseorang.

Pengisian formulir lamaran merupakan bagian dasar proses seleksi di hampir
semua organisasi. Formulir lamaran berfungsi sebagai catatan aplikasi
kepegawaian dan sebuah cara untuk menelusuri karakteristik pelamar manakala
muncul lowongan kerja dimasa depan.

Tahap 3 : Wawancara kerja
Wawancara kerja merupakan percakapan formal dan mendalam yang

dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja.
Wawancara kerja dapat menilai pelamar atas sifat-sifat seperti penampilan
pribadi, peragai, stabilitas emosi, kedewasaan, sikap, motivasi, dan minat.

Tahap 4 : Tes seleksi
Tes seleksi menjadi bagian integral dalam proses seleksi. Tes seleksi

adalah alat untuk menilai kemungkinan kecocokan antara pelamar kerja dengan
persyaratan kerja. Tes seleksi merupakan ukuran yang obyektif dan
terstandardisasi dari karakteristik manusia seperti kecerdasan, minat, kemampuan,
dan kepribadian.

31 Henry Simamora,Op.Cit,h.232
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Tahap 5 : Pemeriksaan referensi dan latar belakang
Sebelum perusahaan, lembaga atau instansi membuat keputusan hasil

seleksi, biasanya diadakan terlebih dahulu penyelidikan tentang latar belakang
pelamar. Penyelidikan latar belakang disebut dengan pengecekan referensi dan
dapat mencakup penelitian pekerjaan sebelumnya, surat keterangan pendidikan,
aktivitas criminal, dan karakter umum lainnya.

Tahap 6 : Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik diwajibkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pilot,

kapten kapal, pengemudi truk, peneliti laboratorium, dll. Pemeriksaan fisik
biasanya ditempatkan pada akhir proses seleksi.

Tahap 7 : Keputusan pengangkatan
Keputusan seleksi biasanya diambil setelah wawancara akhir dengan

pelamar dan setelah departemen sumber daya manusia memberikan
rekomendasi.32

4. Cara Seleksi

Ada dua cara mengadakan seleksi, yaitu seleksi berdasarkan ilmu

pengetahuan dan seleksi tidak berdasarkan ilmu non pengetahuan. Kedua cara ini

dipakai diberbagai negara, hanya saja di negara maju sudah banyak menggunakan

seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan (ilmiah).

a. Cara Seleksi Ilmiah

Cara seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan, adalah cara seleksi yang

berdasarkan pada data yang diperoleh dari persyaratan jabatan. Dengan demikian

persyaratan yang di tentukan dalam persyaratan jabatan harus dapat dipenuhi oleh

calon tenaga kerja agar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Seleksi ilmiah

didasarkan pada hal berikut :

1) Metode kerja yang sistematis
2) Berdasarkan pada persyaratan jabatan

32Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi III, (Yogyakarta: STIE
YKPN, 2006), cet. Ke- 2, h.222-229.
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3) Berorientasi pada perestasi kerja
4) Berorientasi pada kebutuhan riil tenaga kerja
5) Berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku

Disamping data yang bersifat non ilmiah juga masih dipertimbangkan

dalam peroses seleksi ilmiah , antara lain sebagai berikut:

1) Surat lamaran bermaterai
2) Ijazah sekolah dan daftar nilai
3) Surat keterangan pengalaman kerja
4) Wawancara langsung
5) Refrensi dan rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya.

b. Cara seleksi non ilmiah.

Cara ini banyak diterapkan di negara berkembang. Dalam seleksi non

ilmiah pada umumnya menggunakan data atau informasi yang diperoleh darai

surat lamaran sampai dengan refrensi dan rekomendasi pihak yang dipercaya.

Disamping itu dalam seleksi non ilmiah juga dinilai berdasarkan faktor subjektif,

seperti :

1) Bentuk tulisan dalam surat lamaran kerja

2) Cara berbicara dalam wawancara,

3) Tampang dan penampilan.

Cara seleksi non ilmiah ini hasilnya agak sulit dipertanggung jawabkan,

sebab calon tenaga kerja yang tulisannya jelek cara bicaranya kurang lancar belum

tentu mengidentifikasi orang itu bodoh dan tidak cocok memegang suatu jabatan

tertentu. Hal ini bergantung pada jabatan apa yang akan dipangku sehingga tidak

semua jabatan memerlukan orang yang tampangnya baik.33

33 Komang,Op.Cit,h.73
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Seleksi

Simamora menjelaskan bahwa proses seleksi dibuat dan disesuaikan untuk

memenuhi kebutuhan kepegawaian suatu perusahaan atau organisasi. Ketelitian

dari proses seleksi bergantung pada beberapa faktor, yaitu :

a. Konsekuensi yang salah perhitungan
b. Yang mampu mempengaruhi proses seleksi adalah kebijakan perusahaan

dan sikap dari manajemen
c. Waktu yang tesedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama
d. Pendekatan seleksi yang berbeda pada umumnya digunakan untuk mengisi

posisi-posisi dijenjang yang berbeda didalam perusahaan
e. Sektor ekonomi dimana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah atau

nirlaba dapat mempengaruhi proses seleksi.34

D. Development atau Pengembangan

1. Defenisi Pengembangan

Karyawan yang telah diterima kemudian ditempatkan memerlukan

program pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ditujukan baik

kepada karyawan baru maupun lama agar karyawan dapat mengikuti tuntutan

organisasi dan berperan serta dalam organisasi secara nyata sehingga karyawan

mampu menyelesaikan kinerja terbaik bagi organisasinya.

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui pengertian

development atau pengembangan  itu dari berbagai sumber dan perpekstif untuk

lebih menegaskan tentang defenisi development atau pengembangan. Adapun

pendapat dari para pakar atau sumber terkait defenisi development atau

pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Simamora mendefinisikan pengembangan karyawan sebagai aktivitas
pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan
bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan

34 Op.Cit,h.234.
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prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. Pengembangan karyawan
dalam pelaksanaannya seringkali dilakukan untuk membantu karyawan
memasuki dunia kerja yang kompetitif yang berbeda dari kondisi
kehidupan sebelumnya. Karyawan yang akan mengikuti program
pengembangan adalah karyawan baru agar memahami, terampil, dan ahli
dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan karyawan lama supaya mereka
lebih memahami technical skill, human skill, conceptual skill, dan
managerial skill.35

b. Handoko mengemukakan bahwa pengembangan karyawan dimaksudkan
untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan
di masa yang akan datang. Pengembangan karyawan bisa dilakukan secara
formal maupun informal. Secara formal berarti karyawan ditugaskan oleh
perusahaan. Sedangkan secara informal berarti karyawan melatih dan
mengembangkan dirinya atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa
ditugaskan oleh perusahaan. Program pengembangan karyawan akan
membuat karyawan semakin produktif sehingga memungkinkan organisasi
atau perusahaan mem-pertimbangkan untuk melakukan pengembangan
karir karyawan.36

c. Menurut Husnan dalam Sutrisno mengatakan pengembangan adalah

“Proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis

dan terorganisasi, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari

pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.”37

Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu untuk

memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang Iebih tinggi dalam perusahaan,

organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Menurut Nawawi pengembangan

karyawan memiliki alternatif yaitu 1) organisasi mempertahannya pada jabatan

semula dalam jangkan waktu tertentu 2) organisasi perlu memindahkan pekerja

pada jabatan atau posisi lain secara horizontal 3) organisasi perlu mempromosikan

pekerja secara vertikal.38

35Henry Simamora,Op.Cit,h.274.
36T. Hani Handoko,Op.Cit,h.104.
37Edy Sutrisno,Op.Cit,h.63.
38Hadari Nawawi,Op.Cit,h.292.
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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 terrjadi tanpa direncanakan (unplened

change) atau perubahan yang direncanakan (planed change).39

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Pengembangan

SDM adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi

pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan

dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang

dimaksud, tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi

menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi. Dengan kata lain, PSDM

berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan atau

sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh

fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan Pengembangan

Tujuan diselenggarakan pengembangan kerja menurut Simamora

diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi

kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Adapun

tujuan-tujuannya sebagai berikut:

39Syafaruddin Alwi, Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggula Kompetitif,
(Yogyakarta: BPFE,2001), h.217.
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a. Memperbaiki kinerja karyawan.

Karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan

keterampilan merupakan calon utama pelatihan, kendatipun tidak dapat

memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan

pengembangan yang sehat sering bermanfaat dalam meminimalkan masalah

ini.

b. Memuktahirkan keahlian para karyawan.

Sejalan dengan kemajuan teknologi melalui pelatihan, pelatih memastikan

bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif.

Perubahan teknologi pada gilirannya, berarti bahwa pekerjaan senantiasa

berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimuktahirkan

melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat diintgrasikan dalam

organisasi secara sukses.

c. Efesiensi waktu

Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompoten

dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian

dan kemampuan yang dibutukan untuk mencapai output dan standar mutu

yang diharapkan.

d. Membantu memecahkan masalah operasional.

Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan

kelimpahan suber daya: kelangkaan sumberdaya finansial dan sumberdaya

teknologis manusia (human tecnilogical resourse), dan kelimpahan masalah

keuangan, manusia dan teknologi.
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e. Mempersiapkan karyawan untuk promosi.

Salahsatu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah

melalui program pengembangan karir yang sistematis. Pengembangan

kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumberdaya

manusia untuk promosi dari dalam pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem

pengembangan karir. Dengan secara berkesinambungan mengembangkan dan

mempromosikan semberdaya manusianya melalui pelatihan, Manajer dapat

menikmati karyawan yang berbobot, termotivasi dan memuaskan.

f. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi

Karena alasan inilah, beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya

bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap

organisasi dan bekerja secara benar.

g. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi

Sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan

tantangan baru dipekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat

memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang

menghasilkan efektifitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan

pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan.40

c. Tahapan Pelaksanaan Pengembangan

Sebelum kita melakukan pengembangan, ada beberapa hal yang harus kita

perhatikan agar pelaksanaan pengembangan dapat berjalan dengan baik. Menurut

Gomes terdapat paling kurang tiga tahapan utama dalam pelatihan dan

40Henry Simamora,Ibid,h.276.
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pengembangan yang harus sangat diperhatikan, yakni berdasarkan penentuan

analisis kebutuhan, design program pengembangan, evaluasi program

pengembangan. .

1) Penentuan Kebutuhan (assessing needs)

Dalam hal ini lebih sulit untuk menilai kebutuhan-kebutuhan

pengembangan bagi para pekerja yang ada dari pada mengorientasikan para

pegawai yang baru. Dari satu segi kedua-duanya sama. Tujuan penentuan

kebutuhan pengembangan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin

informasi yang relevan guna mengetahui dan atau menentukan apakah perlu atau

tidaknya pengembangan dalam organisasi tersebut.

Dalam tahapan ini terdapat tiga macam kebutuhan akan pengembangan

yaitu:

a. General treatment need, yaitu penilaian kebutuhan pengembangan bagi

semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan

data mengenai kinerja dari seseorang pegawai tersebut.

a. Oversable performance discrepancies, yaitu jenis penilain kebutuhan

pengembangan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap

berbagai permasalahan, wawancara, daftar pertanyan, dan evaluasi

kinerja, dan dengan cara meminta para pekerjaan untuk mengawasi

sendiri hasil kerjanya sendiri.

b. Future human resources needs, keperluan pengembangan ini tidak

berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi lebih berkaitan dengan

sumberdaya manusia untuk waktu yang akan datang.
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2) Mendesain program (designing programme)

Sebenarnya persoalan performa bisa diatasi melalui perubahan dalam

sistem feedback, seleksi atau imbalan, dan juga melalui pelatihan. Atau akan lebih

mudah dengan melakukan pemecatan terhadap pegawai selama masa percobaan.

Jika pengembangan merupakan solusi terbaik maka para manajer atau supervisor

harus memutuskan program pengembangan yang tepat yang bagaimana harus

dijalankan.

Ada metode dan prinsip dalam design pengembangan adalah sebagai

berikut:

a) Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang tepat tergantung pada tujuannya.

Tujuannya atau saran pelatihan yang berbeda akan berakibat pemakai

metode yang berbeda pula.

b) Prinsip umum bagi metode pengembangan

Metode tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip seperti motivasi

para peserta, memperlihatkan keterampilan, harus konsisten dengan isi,

peserta berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan untuk perluasan

keterampilan, memberikan feedback, mendorong dari hasil pelatihan ke

pekerjaan, harus efektif dari segi biaya.

3) Evaluasi efektivitas program (evaluating programme effectivenees) 41

41 Faustino Cardoso Gomes,Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi
Offset,2001).h.204.
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C. Standar Pendidik

1. Standar 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.42

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. Syarat-syarat inilah yang akan

membedakan antara guru 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.43

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 guru.

42 Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 & Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun
2008 tentang guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 2, h. 2

43 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62
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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. 44

Adapun penjelasan dari ke empat kompetensi tersebut adalah:

a. 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

44 Op.Cit, h.7-8.
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kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (3) merencanakan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP); (4) merancang 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.45

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.

b. 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.

45 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung:
Alfabeta, 2003), h.31-32.
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Menurut Moh. Uzer Usman kemampuan pribadi guru meliputi hal-hal

berikut:

1) Mengembangkan kepribadian.
2) Berinteraksi dan berkomunikasi.
3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
4) Melaksanakan administrasi sekolah.
5) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.46

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.

c. 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

46Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
cet.Ke-9, h.16-17.
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tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai

masyarakat, dan kemampuan mengimpementasikan dalam kehidupan sehari-

hari.47

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.

d. 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 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

47Saiful Sagala,Op.Cit,h.38.
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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, 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.48

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian dan kajian tentang manajemen sumber daya manusia memang

sudah banyak dilakukan dan ditemukan, akan tetapi penelitian-penelitian ini

tentunya mempunyai perbedaan fokus kajian. Dalam hali ini yang penulis

maksudkan dalam penelitian ini adalah penulis ingin mendudukkan posisi tulisan

dan penelitian ini relevan dengan beberapa referensi dan literatur penelitian.

Beberapa karya tulis yang menjadi bahan referensi dan memperkaya kajian

teoritis dari tesis ini di antaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Adi Putra dengan judul Pengembangan Manajemen

Sumber Daya Manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) Dalam Upaya

Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Sapen

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) Dalam

merumuskan perencanaan SDM di SD ini terlebih dahulu dilakukan

analisis kebutuhan. b) Rekrutmen SDM dilakukan secara terbuka,

sedangkan seleksi dilakukan melalui lima tahapan. c) Pelatihan dan

48 Ibid ,h.39-40.
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pengembangan dilakukan sesuai kebutuhan, untuk teknis pelaksanaannya

bisa dilakukan oleh sekolah sendiri maupun dengan mengirim utusan. Pola

pengembangan manajemen SDM dalan upaya meningkatkan mutu

pendidikan di SD ini ada 5 yakni pengembangan SDM, pembinaan sikap

disiplin, magang dua bulan, pembinaan satu tahun, mutu layanan kepada

pelanggan, dan kegiatan afektif dan budaya sekolah.49

2. Tesis yang di tulis oleh Muhamad Ali Wijanarko dengan judul

“Manajemen Pengembangan Profesionalitas Dosen di STAI Ma’arif

Metro”, Penelitian ini menekankan pada profesionalitas dosen di lembaga

tersebut dan upaya-upayanya dalam meningkatkan profesionalitas dosen di

lembaga tersebut. Dari hasil penelitiannya, Muhamad menyimpulkan

bahwa profesionalitas dosen di STAI Ma’arif Metro sudah cukup baik dan

ia juga mengetahui upaya yang dilakukan lembega tersebut dalam

mengembangkan profesionalitas dosennya.50

3. Tesis yang di tulis oleh Zamiruddin dengan judul “Manajemen

Pengembangan Profesionalisme Guru PAI dan Dampaknya dalam

Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Negeri Yogyakarta II”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengembangan

profesionalitas guru PAI dan peningkatan mutu pendidikan, bagaimana

dampak pengembangan profesionalisme guru PAI dalam meningkatkan

mutu pendidikan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam

49 Adi Putra, Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Muhammadiyah Sapen
Yogyakarta, Tesis,(Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2014), h.115.

50 M. Ali Wijanarko, Manajemen Pengembangan Profesionalitas Dosen Di STAI Ma’arif
Metro,Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009),h.105.
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pengembangan profesionalisme guru PAI dalam peningkatan mutu

pendidikan di MTs Negeri Yogyakarta II dapat disimpulkan bahwa, para

guru PAI di MTs Negeri Yogyakarta II berusaha untuk mengembangkan

diri dengan cara mengikuti diklat, workshop, menciptakan karya tulis dan

yang lainnya. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa

manajemen pengembangan profesionalisme di MTsN Yogyakarta II sudah

berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari empat fungsi manajemen

yang telah dijalankan oleh instansi tersebut seperti dalam perencanaan.

Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.51

Dari tesis-tesis yang telah di paparkan di atas, maka perlu diketahui bahwa

posisi penelitian ini adalah memberi tendensi dan sudut pandang lain pada

penelitian MSDM, Karena penelitian ini mengambil dan melihat latar belakang

masalah yang positif dan menarik yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu

terkait rekrutmen,seleksi dan pengembangan SDM di Yayasan Pendidikan Baitul

Jannah yang mampu menghasilkan pendidik yang berkualitas.

51 Zamiruddin, Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama
Islam (PAI) dan Dampaknya dalan Peningkatn Mutu Penidikan di MTs Negeri Yogyakarta
II”,Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).h.121.


