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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Berawal dari keinginan untuk membuat masjid dengan biaya sendiri

sebagai bekal akhirat kelak, keluarga besar Hi. Darsum (Alm) yang dilaksanakan

oleh putra / putrinya, akhirnya berhasil membangun sebuah masjid yang dapat

menampung 500 Jamaah, di jalan Pramuka No.43 Kemiling Permai. Seiring

berjalannya waktu pada tahun 2009 terbentuklah sebuah yayasan yang diberi

nama “Yayasan Baitul Jannah”.Yayasan tersebut dipimpin oleh Ir.H.Sugirianto,

M.M. hingga akhirnya yayasan ini mendirikan berbagai tingkatan pendidikan

dalam bentuk sekolah dari TKIT, SDIT, SMPIT dan SMAIT sampai saat ini.1

2. Profil

Yayasan Baitul Jannah yang beralamat di Jl. Pramuka No.43 Kemiling

Permai Bandar Lampung dipimpin dan diketuai oleh Ir. H. Sugirianto, MM.

Yayasan Baitul Jannah didirikan berdasarkan akta notaris Hendri Gunadi, Sarjana

Hukum Nomor 02 pada tanggal 16 september 2011. Sesuai dengan pasal 2

anggaran dasar, maksud dan tujuan Yayasan Baitul Jannah adalah dalam bidang:

a. Keagamaan

b. Sosial

1 Sejarah Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung ,Dokumentasi, 4 September 2017
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c. Kemanusiaan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan

kegiatan sebagai berikut :

a. Dibidang Keagamaan meliputi :

1) Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah

2) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah

3) Meningkatkan pemahaman keagamaan

4) Studi banding keagamaan

5) Mendirikan sarana ibadah

b. Dibidang sosial meliputi :

1) Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda

2) Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium

3) Pembinaan olahraga

4) Penelitian dibidang ilmu pengetahuan

5) Studi banding

c. Dibidang kemanusiaan meliputi :

1) Memberi bantuan kepada korban bencana alam

2) Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang

3) Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan

4) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka

5) Memberikan perlindungan konsumen

6) Melestarikan lingkungan hidup.
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Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan tujuan umum ini maka

berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor

412/2928/08/2009 tanggal 17 November 2009 Yayasan Baitul Jannah mendirikan

Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Jannah, serta berdasarkan SK Kepala Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor 412/1952/IV.40/2012 tanggal 06 Juni

2012 Yayasan Baitul Jannah memperoleh Izin Operasional Taman Kanak-Kanak

Islam Terpadu Baitul Jannah. Kemudian diteruskan dengan pembangunan SMP

IT, SMA IT dengan SK 420/1331dIII.01/DP.02/2017.2

3. Visi dan Misi Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung

Visi : Mempersiapkan anak menjadi sholeh dan unggul

Misi : a. Mendidik anak mampu beribadah dengan baik, benar, dan

berakhlak Islami

b. Mempersiapkan anak didik melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi

c. Mendidik anak mampu membaca, menulis dan menghafal Al

Qur’an dengan baik (1 – 4 Juz saat lulus).3

4. Struktur Kepengurusan

a. Pembina

Ketua : Dra. Hj. Sumiharsih

Anggota : Dra. Sumiharni, ST,MT.

Anggota : Warsoyo

2 Profil Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung ,Dokumentasi, 4 September 2017.
3Visi dan Misi Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung ,Dokumentasi, 4 September

2017.
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b. Pengawas

Ketua : Turut Santoso

Anggota : Drs. H. Bovie Kawulusan, M.Si

Anggota : Dra. Hj. Sudarmia

Anggota : Dra. Hj. Ati Sumiati

Anggota : Dra. Desliana

c. Pengurus

Ketua : Ir. H. Sugirianto, MM.

Sekretaris I : H. Surya Ediyana, S.E.

Sekretaris II : Helen Emdaniar Kawulusan, S.E.

Ketua Bidang Personalia : Anni Suhanah, M.Pd.I

Bendahara : Dra. Hj. Sulistiana4

B. Temuan Penelitian

Dalam meningkatkan kualitas suatu lembaga pendidikan tentu dibutuhkan

sebuah manajemen atau pengelolaan yang baik terutama pada bidang SDM.

Penelitian ini di lakukan di Yayasan Baitul Jannah, dengan fokus penelitian pada

Manajemen SDM dan subfokusnya adalah sistem rekrutmen, seleksi dan

pengembangan tenaga pendidik.

Dalam menggali data-data dan informasi pada penelitian ini, Peneliti

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tekhnik pengumpul data

dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari tekhnik yang digunakan

diharapkan mampu menggali secara mendalam dan mendapat pemaknaan terkait

4 Struktur Kepengurusan Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung, Dokumentasi, 4
September 2017.
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sistem rekrtumen, seleksi dan pengembangan tenaga pendidik di Yayasan Baitul

Jannah Bandar Lampung. dengan uji keabsahan data dengan tekhnik triangulasi

sumber.

1. Rekrutmen Tenaga Pendidik

Dalam kajian MSDM rekrutmen merupakan tahapan awal dalam rangka

pengadaan pegawai baru di suatu lembaga. Menurut T. Hani Handoko

mengemukakan bahwa, Penarikan (rekrutmen) adalah proses pencarian dan

pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai

karyawan.5

Jadi 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.

Tentu dalam melakukan rekrutmen perlu dilakukan perencanaan sehingga

rekrutmen mampu menyerap dan meneruskan calon-calon pegawai berkualitas

dan sesuai kebutuhan untuk mengikuti tahap seleksi. Adapun uraian dari sistem

rekrutmen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Rekrutmen

Suatu perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam setiap kegiatan

yang akan dilakukan. Kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita

dilaksanakan dapat berjalan lancar serta dapat mencapai tujuan tanpa perencanaan

yang bagus. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam pelaksanaan

5 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:
BPFE, 2001), cet.Ke-15, h. 69
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suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang

harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam

mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat dan menganalisis

data, serta merumuskan keputusan.

1) Analisis Kebutuhan

Sebelum rekrutmen dilaksanakan maka pihak Yayasan Baitul Jannah hal

yang dilakukan adalah analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk

mendapatkan data-data mengenai formasi atau posisi apa yang kosong. Berapa

pegawai yang dibutuhkan. Dan untuk menentukan persyaratan minimum yang

perlu dimiliki oleh calon pegawai, Kemudian baru masuk tahap penyusunan

perencanaan untuk rekrutmen.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Ketua Yayasan Baitul

Jannah yang menyatakan:

Dalam melakukan penerimaan Guru baru, maka awalnya dilakukan
kordinasi pada Kepala Sekolah untuk melihat adakah kebutuhan atau posisi Guru
yang harus ditemapti oleh pegawai baru, kemudian dari hasil kordiansi tersebut,
barulah selanjutnya diadakan rapat guna menentukan bagaimana proses rekrutmen
selanjutnya.6

Hal ini pula ditegaskan oleh Ketua Bidang Personalia Yayasan Baitul

Jannah, yang juga menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan ini pihak Yayasan Baitul Jannah
memberikan amanat kepada setiap Kepala Sekolah untuk melaporkan apabila
kekurangan pegawai. Setelah laporan dari masing-masing Sekolah terkumpul
maka Ketua Yayasan Baitul Jannah merekomendasikan kepada bagian personalia
untuk membentuk susunan kepanitiaan pelaksanaan rekrutmen.7

6Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 21 Agustus 2017.
7Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 22 Agustus 2017
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Kemudian pernyataaan dari Kepala Sekolah selaku Tim rekrutmen dan

Seleksi, yang juga menyatakan bahwa:

Setiap Kami memiliki kekurangan tenaga pendidik baik yang
memundurkan diri atau habis kontrak ataupun membutuhkan tenaga pendidik
baru, Kami sesegera mungkin berkordinasi dengan Yayasan agar dapat diambil
langkah selanjutnya bagaimana memenuhi kekosongan posisi tersebut.8

Dalam perencanaan rekrutmen secara lebih jelas ada 2 (dua) tahapan yaitu

analisis kebutuhan dan persiapan rekrutmen. Dalam persiapan rekrtumen dan 4

(empat) kegiatan yang dilakukan, yaitu: Penentuan waktu dan biaya, penetapan

prosedur penerimaan, penetapan kualifikasi pelamar dan menetapkan metode atau

saluran dari rekrutmen. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

2) Persiapan Rekrutmen

Setelah hasil analisis kebutuhan guru sudah jelas maka kegiatan yang

dilakukan pihak Yayasan adalah melaksanakan proses rekrutmen. Tujuan proses

rekrutmen adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat bagi jabatan

sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di

Yayasan dalam jangka waktu yang lama.

a) Penentuan Waktu dan Biaya dalam penarikan SDM

Dalam persiapan pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik baru ini meliputi

berbagai kegiatan. Dalam persiapan ini selain menetapkan tim rekrutmen juga

ditentukan waktu, kesiapan anggota dan anggaran yang diperlukan dalam

penarikan SDM sampai penetapan SDM baru menjadi karyawan.

8 Taufik Umar, Kepala Sekolah SD IT, Wawancara, 23 Agustus 2017
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b) Penetapan prosedur penerimaan tenaga Pendidik

Setelah susunan kepanitiaan telah terbentuk maka panitia mengadakan

rapat untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penerimaan tenaga

Pendidik baru sekaligus penetapan prosedur pendaftaran. Hal ini berdasarkan

peraturan dan tata tertib Yayasan tentang tenaga kerja. Tata cara dan prosedur

penerimaan tenaga Pendidik adalah sebagai berikut:

(1)Pengajuan Permohonan Lamaran Pekerjaan dengan kelengkapan

administrasi/lampiran-lampiran yang diperlukan:

(a)Surat lamaran pekerjaan.
(b)Daftar riwayat hidup.
(c)Pas foto terbaru.
(d)Foto copy kartu identitas (KTP) dan KK.
(e)Foto copy Ijazah beserta transkrip nilai.
(f) Foto copy sertifikat-sertifikat yang dimiliki.
(g)Foto copy referensi/pengalaman kerja yang dimiliki.9

(2)Dilakukan seleksi berkas administratif.

(3)Pelaksanaan tes dan wawancara

(4)Keputusan seleksi

c) Penetapkan Kualifikasi Pelamar

Kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi

tenaga pendidik baru di Yayasan adalah:

(1)Beragama Islam
(2)Laki-laki / Perempuan
(3)Sehat jasmani dan rohani
(4)Pendidikan min. S1 (Sesuai Bidang)
(5)IPK >3.00
(6)Dapat membaca al-Qur’an dengan benar
(7)Hardworker, kumunikatif, dan dapat bekerja sama.10

9 Syarat Administrasi Rekrutmen Yayasan Baitul Jannah ,Dokumentasi, 24 Agustus 2017.
10 Kualifikasi Rekrutmen Yayasan Baitul Jannah ,Dokumentasi, 24 Agustus 2017
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Penetapan kualifikasi ditetapkan berdasarkan hasil rapat dan musyawarah

segenap Panitia yang disahkan oleh Ketua Yayasan. Adapun mekanisme

penetapan kriteria pegawai baru dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Ketua Bidang Personalia di Yayasan Baitul Jannah menyatakan bahwa:

Kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan rapat dan musyawarah bersama,
yang diturunkan dari visi dan misi sekolah ini dalam membentuk sekolah yang
berkualitas, Maka dari situlah perlu ditetapkan standar yang baik, sehingga
mampu menyerap calon-calon pegawai yang berkualitas.11

Hal lain diungkapkan dengan hasil wawancara kepada Ketua Yayasan

Baitul Jannah yang menyatakan:

“Dalam penetapan kualifikasi pegawai baru saya telah menyerahkan

sepenuhnya kepada Tim rekrutmen dan seleksi, akan tetapi Saya masih berperan

dalam hal pengawasan, dengan jalan mengesahkan hasil rancangan tersbut.”12

Kepala Sekolah juga menyatakan terkait penetapan ini sebagai berikut

bahwa:

Dalam perumusan kualifikasi pegawai baru, harus sesuai dan sejalan
dengan visi misi sekolah dan juga harus melihat dengan seksama posisi apa yang
dibutuhkan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan dapat menjaring pelamar yang
sesuai dengan apa yang dibutuhkan.13

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dapat disimpulkan, penetapan

kriteria atau kualifikasi untuk pegawai baru, dirancang dengan mekanisme

mengkaji visi dan misi sekolah, kemudian melihat posisi yang dibutuhkan, lalu

berdasarkan hasil rapat dan musyawarah, ditetapkanlah syarat mutlak pegawai

baru yang disahkan oleh Ketua Yayasan.

11Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 21 Agustus 2017.
12Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 22 Agustus 2017.
13Taufik Umar, Kepala Sekolah SD IT, Wawancara, 23 Agustus 2017.
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d) Penetapan Sumber dalam Rekrutmen

Sumber atau metode penarikan sering disebut sebagai saluran-saluran

(channels). Metode penarikan ini adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh para

pencari tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang memiliki pengetahuan

dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan atau jabatan yang

dibutuhkan.

Dalam menetapkan metode ini juga ditetapkan berdasarkan rapat dari tim

rekrutmen. Adapun penjelasan dari Ketua Bidang Personalia adalah

“Penetapan sumber atau saluran ini dilakukan dengan melalui rapat,
diharapkan dengan proses ini dapat memperbanyak opsi yang ditawarkan agar
rekrutmen dapat menyerap tenaga pendidik baru yang diharapkan.”14

Sejalan dengan itu Ketua Yayasan juga menyatakan:

“Penting bagi kita menetapkan cara yang tepat untuk rekrutmen sehingga

mampu menyerap SDM yang berkualitas.”15

Maka dapat disimpulkan penetapan sumber ini penting dilakukan dengan

banyak sumber sehingga mampu menyerap SDM sesuai dengan kebutuhan.

Dari paparan tentang perencanaan rekrutmen, Maka dapat disimpulkan

bahwa, proses rekrutmen dimulai dengan analisis kebutuhan terkait posisi apa

yang kosong dan memerlukan tambahan pegawai baru dalam hal ini adalah tenaga

Pendidik, dengan berkordinasi dengan Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan

dengan Persiapan rekrutmen dengan 4 tahapan yaitu Penentuan waktu dan biaya

dalam penarikan SDM, penetapan prosedur, penyusunan kriteria sebagai syarat

14 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 22Agustus 2017
15 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 21 Agustus 2017.
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administratif bagi pelamar baru, Menetapkan sumber atau saluran dalam

rekrutmen. Dari perencanaan ini diharapkan akan mampu menghasilkan

rancangan rekrutmen yang akurat dan efesien.

b. Pelaksanaan Rekrutmen

Pelaksanaan rekrutmen pendidik biasanya dilaksanakan setiap dua tahun

sekali, Karena Yayasan memakai sistem kontrak selama 2 tahun pada pegawai

baru dalam hal ini tenaga Pendidik, akan tetapi apabila pada awal tahun ajaran

baru terdapat kekosongan Tenaga Pendidik, maka pelaksanaan rekrutmen akan

dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan rekrutmen ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan yaitu

Penyebaran Pengumuman Rekrutmen dan Penerimaan lamaran tenaga Pendidik.

1) Penyebaran Pengumuman Penerimaan Tenaga Pendidik

Informasi lowongan pegawai baru atau rekrutmen yang dilakukan oleh

Yayasan dapat diperoleh dari berbagai macam saluran. Hal ini dimaksudkan agar

pelaksanaan rekrutmen berjalan secara efektif sesuai dengan potensi yang

dibutuhkan.

Berdasarkan pernyataan dari Bidang Personalia, saluran yang biasanya

digunakan dalam proses rekrutmen melalui 4 saluran.16 Adapun Uraiannya adalah

sebagai berikut:

a) Melalui Madding sekolah

Pengumuman yang pertama dilakukan yaitu menempelkan iklan

lowongan pekerjaan melalui madding sekolah.

16 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 22 Agustus 2017.
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b) Website (Internet)

Website juga menjadi sarana dalam menyebarkan informasi

lowongan pekerjaan. Karena Yayasan sudah mempunyai website sendiri

yang mana telah banyak diketahui oleh berbagai kalangan. Alamat website

yang digunakan adalah www.baituljannah.sch.id.

c) Informasi (Broadcast) Media Sosial

Media sosial digunakan karena informasi menggunakan media

sosial ini sangat cepat menyebar dan memiliki jangkauan yang cukup luas,

sehingga mampu menyerap banyak pelamar yang berkualtas guna

memenuhi kebutuhan pegawai baru di Yayasan.

d) Informasi Internal

Saluran dari informasi internal atau pribadi dari pegawai atau staff

yang sudah bekerja kepada orang diluar Yayasan pun digunakan,

tujuannya agar lebih dapat mengarahkan pelamar baru yang sudah

memahami dan mengerti kebutuhan yang diinginkan Yayasan.

Dari beberapa saluran atau sumber tersebut diharapkan oleh pihak

Yayasan dapat meminimalisir tidak tersosialisasikannya pengumuman lowongan

secara luas dan mampu menyerap pelamar-pelamar baru yang berkualitas.

2) Penerimaan Lamaran

Setelah pengumuman lowongan tenaga Pendidik baru telah tersebar maka

banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lowongan pekerjaan di Yayasan

Baitul Jannah, sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan tenaga



86

Pendidik baru. Maka banyak masyarakat yang berminat dan memasukkan lamaran

pekerjaan.

Berdasarkan pernyataan dari Staff Yayasan, Dalam penerimaan lamaran

ini, panitia memiliki tahapan sebagai berikut:

Saat Panitia mulai menerima berkas yang masuk, Maka panitia melakukan
kegiatan yang meliputi: Melayani masyarakat yang memasukkan lamaran kerja.
Lamaran pekerjaan ini biasanya diterima langsung oleh petugas yang bertugas di
Yayasan Baitul Jannah. Kemudian Setelah lamaran masuk maka panitia mengecek
semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat lamaran. Setelah semua
lamaran masuk kemudian langsung ditentukan apakah berhak mengikuti seleksi
wawancara atau tidak.17

Dari pelaksanaan rekrutmen diatas maka dapat kita lihat bahwa

pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis, sehingga akan lebih efektif

daripada menumpuk lamaran terlebih dahulu baru dilakukakan seleksi berkas.

Dari paparan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pada sistem Rekrutmen

Yayasan Baitul Jannah memiliki prosedur yang sistematis. Adapun untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2

Mekanisme Rekrutmen di Yayasan Baitul Jannah

17Indah Permatasari, Staff Frontliner Yayasan, Wawancara, 22 Agustus 2017.
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2. Seleksi Tenaga Pendidik

Dalam kajian MSDM setelah proses rekrutmen tentu tahap selanjutnya

adalah melakukan seleksi. Dalam tahapan seleksi dilakukan untuk memilih tenaga

kerja tertentu dari sekelompok tenaga kerja yang sudah melamar di Yayasan

Baitul Jannah untuk melaksanakan jabatan tertentu. Tahapan seleksi ini bertujuan

untuk mendapatkan tenaga kerja atau calon karyawan yang berpotensial dan

mampu

Kegiatan seleksi karyawan merupakan salah satu pilar dalam Manajemen

Sumber Daya Manusia (MSDM) di perusahaan, yang bertujuan mencari dan

mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya.

Selanjutnya, menurut Simamora mengatakan seleksi adalah “proses pemilihan

dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang

tersedia dalam sebuah perusahaan.18 Di samping memiliki kompetensi yang sesuai

dengan pekerjaannya, SDM tersebut juga diharapkan memiliki budaya atau kultur

yang selaras dengan visi dan misi suatu lembaga, 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.

Dalam melaksanakan seleksi tentu memliki beberapa tahapan yang harus

dilakukan untuk mendapat tenaga Yayasan Baitul Jannah. Adapun dalam seleksi

tahap awal Yayasan ini memiliki pendekatan yang unik yaitu walk interview.

18 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi III, (Yogyakarta: STIE
YKPN, 2006), cet. Ke- 2, h.231.
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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).19

Adapun Tujuan dilakukannya walk interview, dipaparkan oleh beberapa

sumber,diantaranya yaitu:

Menurut Ketua Yayasan adalah sebagai berikut:

Dengan menggunakan sistem ini, maka proses seleksi akan menjadi lebih
cepat dan ringkas, Tim seleksi tidak perlu lagi membuang waktu untuk sekedar
mengecek banyaknya lamaran yang masuk yang sesuai dengan kalsifikasinya.20

Ketua Bidang Personalia juga menyatakan bahwa :

Sistem walk interview ini sangat mengefesiensikan waktu dalam tahap
seleksi awal yaitu seleksi berkas atau administrasi, dan juga karena kita ingin
cepat mendapatkan pegawai untuk mengisi posisi pekerjaan yang kosong.21

Jadi dapat kita simpulkan penggunaan sistem ini bertujuan untuk

mempersingkat waktu seleksi, sehingga hanya pelamar-pelamar yang

berkualifikasi saja yang dapat langsung mengikuti interview dan tim seleksi bisa

cepat dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil wawancara apakah pelamar

bisa lolos ke tahap berikutnya atau tidak.

Dalam proses seleksi tentunya memiliki mekanisme tersendiri sampai

akhirnya pelamar atau calon pegawai baru ditetapkan menjadi pegawai baru.

Adapun untuk uraian tentang tahapan seleksi yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

19Kompas,http//edukasi.kompas.com/tips.menghadapi.walk.in.interview,(diakses 14 April
2017).

20 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017.
21 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 24Agustus 2017.
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a. Persiapan Seleksi

Pada tahapan perencanaan dalam seleksi harus disusun secara matang

dengan lebih spesifik. Adapun perencanaan atau persiapan yang dilakukan

sebelum melakukan seleksi adalah sebagai berikut penetapan Tim seleksi,

menyiapkan instrument penilaian, persiapan tempat dan waktu seleksi.

b. Pelaksanaan Seleksi

Dalam pelaksanaan seleksi untuk penerimaan pegawai baru tentu memliki

beberapa tahapan. Adapun tahapan dan uraiannya adalah sebagi berikut:

1) Seleksi Administrasi

Dalam seleksi administrasi ini, pelamar harus membawa kelengkapan

berkas administrasi atau lampiran-lampiran yang diperlukan dan sudah ditetapkan

oleh pihak Yayasan. Adapun berkas yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

a) Surat lamaran pekerjaan.
b) Daftar riwayat hidup.
c) Pas foto terbaru.
d) Foto copy kartu identitas (KTP) dan KK.
e) Foto copy Ijazah S1 dan transkrip nilai.
f) Foto copy sertifikat-sertifikat yang dimiliki.
g) Foto copy referensi/pengalaman kerja yang dimiliki.22

Berdasarkan pernyataan dari Ketua Yayasan menyatakan bahwa:

Dari ke-7 syarat administrasi yang harus dimiliki, maka poin 1-5 adalah
wajib dilampirkan. Untuk poin 6 dan 7 itu sebagai data pendukung, Jika belum
meiliki pelamar tetap bisa mengikuti tahap seleksi selanjutnya.23

Dalam menyeleksi berkas ini, ada mekanisme yang harus dilakukan.

Adapun mekanismenya yang dijelaskan oleh Ketua Bidang Personalia adalah

sebagai berikut:

22Syarat Administaratis Rekrutmen,Dokumentai, 30 Agustus 2017
23 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017
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Kami memakai cara validasi langsung untuk melihat kelengkapan berkas,
pelamar hanya menyerahkan ke petugas kami, lalu dilihat apakah syarat
administratif sudah lengkap ataukah belum, ada dua opsi yang ditawarkan pelamar
melengkapi syarat dihari yang sama atau peelamar tidak mengikuti ujian karena
tidak lengkapnya berkas yang diwajibkan.24

Pernyataan juga disampaikan oleh Staff Yayasan :

Caranya sangat mudah pelamar hanya menunjukkan kelengkapan
administarsi yang dibawa lalu kami kan mengecek apakah syarat yang ditetapkan
sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka pelamar dipersilahkan untuk
duduk dan menunggu giliran untuk interview.25

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan mekanisme dalam seleksi

administrasi di Yayasan sangat simple. Adapun mekanismenya adalah pelamar

datang membawa berkas, kemudian menuju tempat yang sudah ditentukan, untuk

kemudian menyerahkan berkas yang dibawa kepada petugas penerima lamaran,

Selanjutnya petugas memeriksa kelengkapan berkas, untuk ditentukan atau

diputuskan saat itu juga apakah calon pelamar dapat mengikuti tahap seleksi

berikutnya.

2) Wawancara awal

Wawancara merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Wawancara

juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, karena dapat diterapkan pada semua calon

pegawai, karyawan, manajerial maupun operasional, berketerampilan rendah

maupun berketerampilan tinggi. Wawancara kerja adalah percakapan formal dan

mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat diterimanya

atau tidak.

24Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017.
25 Indah Permatasari, Staff Frontliner Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017.
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Wawancara ini dilaksanakan Yayasan Bitul Jannah dengan tujuan untuk

memperoleh informasi mengenai pelamar serta untuk mengukur kualitas pelamar

melalui sifat-sifat seperti sikap sosial, penampilan umum, dan kemampuan

mengekspresikan diri secara efektif dan juga tes tersebut akan memberikan

informasi tentang pas atau pelamar dengan jabatan atau pekerjaan yang akan

dipercayakan kepadanya atau dengan berkas yang dilampirkan.

Dalam wawancara ini yang dilakukan adalah untuk menggali dan menguji

beberapa hal diantaranya yaitu:

1) Kepribadian

Tes kepribadian ini sangat penting untuk melihat menguji karakter,

bakat, minat, kecerdasan dan keinginan berprestasi. Berdasarkan hasil

wawancara dari Ketua Bidang personalia yang menyatakan bahwa:

Ini merupakan tahap yang sangat penting karena kita dapat
mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelamar mengenai dirinya, kita
dapat mengkroscek apa yang terlampir diberkas lamaran sekaligus menilai
bagaimana sikap,karakter, dan kepribadian pelamar itu sendiri.26

Dapat kita lihat bahwa aspek kepribadian merupakan hal yang penting

yang harus dimiliki seorang pendidik, bagaimana seorang Pendidik nantinya

harus bersikap,memberi contoh kepada anak didiknya,agar anak didik dapat

menjadi insane yang cerdas dan berkarakter.

2) Keilmuan atau Wawasan

Tes ini dilakukan untuk menguji pengetahuan pelamar tentang berbagai

hal, tes ini untuk menguji pandangan pelamar tentang suatu masalah yang

sedang dibicarakan. Tes ini dilakukan dengan cara langsung, yaitu diuji

26 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017.
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secara langsung oleh tim yang bertugas menyeleksi pelamar, tes ini meliputi

kemampuan dalam dunia pendidikan khusunya seorang pendidik dan

pengetahuan tentang ilmu-ilmu ke-Islaman.

3) Baca al-Qur’an dan Hafalan

Pada tahapan tes ini pelamar atau calon pelamar diminta untuk

membaca al-Qur’an langsung dihadapan interviewer. tes membaca dan

hafalan Alquran diperlukan, kerena nantinya kita akan mendidik peserta didik

yang ada di lembaga Islam, dan juga ada beberapa anak yang sudah mulai

menghafalan al-Qur’an, meski pada kenyataannya banyak di antara peserta

didik yang belum menguasai dan disitulah Pendidik harus mampu membaca

al-Qur’an dengan benar sehingga mampu membimbing peserta didiknya.

3) Micro Teaching

Sukirman mengatakan micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan

salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang

dilakukan secara “micro” atau disederhanakan.27 Penyederhanaan disini terkait

dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah

siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan

media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya.

Dengan kata lain tes ini untuk mengetahui kemampuan dalam mengajar.

Karena tes tersebut sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar mengajar

apabila diterima menjadi Guru di Yayasan Bitul Jannah. Adapun aspek-aspek

yang dinilai secara umum adalah sebagi berikut:

27Dadang Sukirman, Pembelajaran Micro Teaching, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 21.
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(a)Penyampaian Materi
(b)Penguasaan Materi
(c)Penggunaan Media / IT
(d)Kemampuan Bahasa
(e)Penampilan.28

Secara umum tujuan dilakukan tes ini di Yasayan adalah untuk melihat

bagaimana calon guru/tenaga kependidikan melalui keterampilan kognitif,

psikomotorik, reaktif dan interaktif, yang selanjutnya akan dinilai apakah calon

pelamar dapat diloloskan ketahap seleksi berikutnya atau tidak.

4) Wawancara Akhir

Wawancara akhir adalah tahap terakhir dari rangkaian seleksi yang

dilakukan di Yasayasan Baitul Jannah. Dalam wawancara ini dilakukan oleh

Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah, untuk lebih mengetahui dan menilai secara

langsung tentang kepribadian, motivasi melamar, tujuan melamar dan permintaan

gaji dalam tahap tahap akhir juga temasuk penanda tanganan kontrak kerja antara

calon pegawai yang diterima dengan pihak Yayasan.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan yang

menyatakan:

Pada wawancara akhir ini, kami pihak Yayasan akan melihat kesungguhan
dan keinginan calon pendidik baru untuk bergabung di Yayasan Kami, Dalam
tahap ini akan dijelakan secara rinci terkait gaji, kontrak, tata tertib Yayasan dll.
Oleh karena itu kesungguhan pelamar akan terlihat pada interview ini, apakah
mereka bersedia mengikuti aturan yang ada di Yayasan ini ataupun memundurkan
diri.29

28Aspek Penilaian Micro Teaching,Dokumentasi, 30 Agustus 2017.
29 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017.
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Kemudian berdasarkan pernyataan dari Kepala Sekolah juga menyatakan:

Dalam hal ini saya harus benar-benar melihat dan dapat diyakini bahwa
calon pelamar sudah tepat menjadi bagian pada Sekolah yang saya pimpin, apakah
mampu dan siap sepenuhnya bekerja dan memberikan kontribusi positif pada
Sekolah.30

Maka dapat disimpulkan bahwa wawancara akhir ini dilakukan dengan

tujuan dapat berkomunikasi langsung antara kandidat dengan orang yang nantinya

akan menjadi atasan langsung terkait pemahaman mendalam tentang segala

sesuatu yang menyangkut posisi yang akan disisi oleh kandidat, sekaligus

menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan verfikasi terhadapat kandidat

dengan melihat apakah sudah sesuai dengan data hasil seleksi.

5) Keputusan Seleksi

Untuk keputusan seleksi akan diadakan sidang pleno akan terjadi banyak

perdebatan sehingga diperlukan banyak pertimbangan-pertimbangan sebagai nilai

lebih kemampuan pelamar sebagai pendidikan adalah berkas-berkas yang

disertakan pelamar di surat lamaran misalnya prestasi yang diraih, pengalaman

kerja, dan dokuman lain yang mendukung. Anggota dalam pleno ini terdiri dari

tim rekrutmen dan seleksi, perwakilan dari Yayasan, dan petinggi sekolah (Kepala

sekolah atau Wakil Kepala Sekolah).

Dalam hasil seleksi ini Yayasan juga mengaskan tidak ada unsur

subjektifitas dalam penerimaan Guru baru, yang selama ini sering dikenal dengan

nepotisme. Hal ini ditegaskan kembali oleh Ketua Yayasan:

Dalam merekrut guru baru di Yayasan ini tidak mengenal yang namanya
sistem nepotisme, dsb. kami berusaha seprofesional mungkin dalam memilih
pegawai baru, akan tetapi kalo rekomendasi ada tapi hal ini tidak mutlak harus

30Taufik Umar, Kepala Sekolah SD IT, Wawancara, 28 Agustus 2017.



95

kami terima, orang-orang yang mendapat rekomendasi pun harus melalui prosedur
seleksi penerimaan.31

Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Bidang Personalia. Yang menyatakan:

Jika masalah nepotisme atau sistem kekeluargaan, Kami juga tentu sering
mendapat hal semacam itu, baik pembicaraan dari teman,rekan kerja dsb, akan
tetapi Kami berkomitmen dalam membangun Yayasan ini, sebisa mungkin hal
demikian harus dihindari karena dapat menjadi blunder bagi Yayasan ini.32

Kemudian penegasan dilakukan oleh Pengawas Yayasan:

Sebagai pengawas Yayasan, Kami sangat konsen terhadap perkembangan
dan kemajuan Yayasan ini, oleh karena itu tidak ada yang namanya bagi Kami
sistem kekeluargaan untuk menjadi Guru di Yayasan ini. Namun jika rekomendasi
masih kami tolerir dengan catatan harus memliki kualitas yang sangat baik.33

Dari penjelasan tersebut tegas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, dalam

penetapan atau pengambilan pegawai baru, Yayasan ini mengedapankan

objektifitas dalam penelian calon pegawai baru. Yayasan Baitul Jannah memiliki

prosedur yang sistematis dalam seleksi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

Gambar 3
Mekanisme Seleksi di Yayasan Baitul Jannah

31 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 24Agustus 2017
32 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 24 Agustus 2017
33 Bovie Kawulusan, Pengawas Yayasan, Wawancara, 29 Agustus 2017
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3. Pengembangan / Development SDM Tenaga Pendidik

Berangkat dari latar belakang perlunya pengembangan SDM tenaga

Pendidik di Yayasan Baitul Jannah dituntut untuk melakukan suatu upaya, usaha,

cara-cara, kiat khusus untuk mengembangkan mutu sumberdaya tenaga Pendidik-

tenaga Pendidiknya. Dalam pengembangan sumberdaya Tenaga Pendidik,

Yayasan Baitul Jannah melakukan usaha, cara-cara dan kiat khusus yang

bertujuan untuk menghasilkan dan membentuk tenaga Pendidik bermutu tinggi

yang memiliki komitmen kuat terhadap lembaga. Dalam pengembangan mutu

sumberdaya tenaga Pendidik ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak

Yayasan Baitul Jannah.

Untuk menelusuri bentuk dan upaya strategis pengembangan sumberdaya

tenaga Pendidik. Peneliti melihat bahwa dalam rangka pengembangan mutu

sumberdaya tenaga Pendidik strategi yang ditempuh adalah melalui 6 (enam)

program yaitu, kolokium, mengikutsertakan kegiatan Ilmiah, mengadakan

kerjasama dengan pihak lain, studi lanjut, penyediaan perpustakaan dan

pemberian tunjangan kesejahteraan.

Pernyataan Ketua Yayasan terkait program pengembangan Tenaga

Pendidik:

Dalam program untuk Pengembangan SDM tenaga Pendidik di Yayasan
ini memiliki 6 program yaitu Kolokium, Mengikutsertakan Kegiatan Ilmiah,
mengadakan kerjasama dengan pihak lain, Studi lanjut, dan penyediaan
perpustakaan dan pemberian tunjangan kesejahteraan.34

Dari program pengembangan SDM yang ada di Yayasan memiliki aspek

sasaran yang cukup lengkap yaitu mencakup aspek kognitif, afektif dan juga

34 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 28 Agustus 2017.



97

psikomotorik tenaga pendidik itu sendiri. Adapun untuk lebih jelasnya bagaimana

tahapan pengembangan dapat kita uraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Program Pengembangan

Dalam hal ini pihak Yayasan dalam merencanakan sebuah program

pengembangan SDM tenaga pendidik sudah  dilakukan dengan baik, mengacu

pada visi dan misi dari Lembaga dan perkembangan pendidikan, Perencanaan

yang dibuat disusun berdasarkan kebutuhan, Akan tetapi ada kelemahan di design

program karena perencanaan yang tidak disusun secara periodik, karena ada

beberapa program yang bersifat insidental dan hanya mengikuti program yang

dilakukan oleh pemerintah saja.

Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa sumber mengenai perencanaan

Pengembangan SDM yaitu:

Menurut Ketua Yayasan yang menyatakan

Perencanaan pengembangan SDM di Yayasan ini kami melihat dari
kebutuhan dan perkembangan situasi saja, Jika memang dibutuhkan akan kami
lakukan tetapi secara khusus terjadwal waktu-waktunya tidak demikian.35

Menurut Ketua Bidang Personalia juga menyatakan bahwa:

Dalam pengembangan SDM di Yayasan ini memang sudah ada program-
program yang dilaksanakan, akan tetapi program ini tidak sepenuhnya murni
design dari Yayasan ada juga yang merupakan program pemerintah yang kita
ikuti.36

Dari sini dapat kita lihat bahwa perencaan yang dilakukan kurang baik,

belum semua program di design secara mandiri, dan ada beberapa hal yang perlu

35 Ibid.
36 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara,30 Agustus 2017.
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menjadi konsen pihak Yayasan seperti detail dalam perencanaan program

pengembagan SDM.

b. Pelaksanaan Program Pengembangan

Dalam pelaksanaan pengembangan SDM, maka Yayasan memiliki

beberapa program yang sudah dijalankan. Adapun program-program

pengembangan adalah sebagi berikut

1) Kegiatan Kolokium

Upaya lain dalam rangka pengembangan SDM tenaga Pendidik di

Yayasan Baitul Jannah adalah dengan kegiatan kolokium, Kolokium adalah suatu

kegiatan yang dilakukan sekolah dalam rangka pemberdayaan sumberdaya tenaga

Pendidik terutama pengelolaan proses belajar mengajar. Kegiatan kolokium

bertujuan untuk mewadai penemuan-penemuan, pemikiran, ide, wacana,

terobosan dan kiat-kiat baru di Yayasan Baitul Jannah.

Tehnik pelaksanaan pengembangan mutu tenaga Pendidik melalui

kegiatan kolokium dapat digambarkan sebagai berikut. Tenaga pendidik yang

memiliki penemuan penemuan baru yang berkaitan dengan proses belajar

mengajar ataupun yang berkaitan dengan pengembangan sekolah, diberi

kesempatan dipersilahkan membuat karya ilmiah yang akan dipresentasikan di

depan para tenaga Pendidik, untuk dipahami dan didiskusikan. Apabila temuan itu

dianggap baik dan bisa ditetapkan di Yayasan Baitul Jannah, maka sekolah akan

menindaklanjuti, berdasarkan keterangan yang diperoleh sudah ditemukan

beberapa terobosan baru antara lain tentang sistem evaluasi.
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Berdasarkan pernyataan dari Ketua Yayasan tentang latar belakang

program kolokium:

Adapun yang melatarbelakangi dilaksanakannya program kolokium adalah
berangkat dari kemampuan yang dimiliki tenaga pendidik dan kresasi tenaga
pendidik di Yayasan Baitul Jannah cukup memadai sebagaimana penjelasan
kepala sekolah berikut: Pelaksanaan kolokium sebenarnya terinspirasi oleh
keinginan sekolah untuk menyalurkan dan mengembangkan kreatifitas yang
dimiliki masing-masing individu tenaga pendidik di Yayasan Baitul Jannah.37

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa program kolokium dilatar

belakangi oleh keinginan sekolah untuk menyalurkan keinginan, memberdayakan

dan penegmbangan kreatifitas yang dimiliki masing-masing individu tenaga

Pendidik.

Pernyataan dari salahsatu Guru tentang manfaat program ini adalah

sebagai berikut:

Progam ini sangat penting dilakukan, bagi saya kolokium menjadi tempat
bagi kami untuk selalu memperbaiki proses belajar mengajar, karena terkadang
banyak masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar seiring juga
perkembagan pendidikan,secara pribadi saya merasa sangat terbantu dalam
memberikan solusi permasalahn yang ada khusunya dalam proses belajar
mengajar sehingga mampu selalu meningkatkan kualitas PBM.38

Dari kolokium ini dapat diketahui dari beberapa hasil yang didapat dari

kegiatan kolokium ini antara lain: dapat memberikan informasi terbaru tentang

berbagai macam hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di Yayasan

Baitul Jannah.

2) Mengikutsertakan Kegiatan Ilmiah (diklat, seminar, workshop)

Selain dari kegiatan tersebut di atas, Yayasan Baitul Jannah juga

mengikutsertakan para tenaga pendidik dan pegawai dalam berbagai kegiatan

37 Sugirianto,Ketua Yayasan, Wawancara, 28 Agustus 2017.
38 Endang Sundari,Guru SD IT, Wawancara,18 September 2017.
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pendidikan dan pelatihan baik berupa penataran atau sejenisnya. Penyelenggaraan

dan pelaksanaan program ini biasanya sudah disusun oleh pihak yang

berkompeten dari pemerintah atau lembaga lainnya. Bentuk partisipasi Yayasan

Baitul Jannah dalam program ini hanya sebagai peserta yakni dengan

mengirimkan beberapa orang tenaga Pendidik dan pegawai yang berkaitan dengan

materi penataran ke dalam kegiatan. Dan kegiatan ini memang sengaja dirancang

dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dalam mengajar baik yang

berkait dengan materi ajar ataupun metodologis dan juga kualitas pegawai dalam

mengelola administrasi sekolah.

Berkaitan dengan kegiatan pengiriman para tenaga Pendidik mengikuti

kegiatan pendidikan dan pelatihan, dibenarkan oleh Sekretaris Yayasan dengan

mengatakan bahwa:

Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidiknya sering diikutkan pendidikan
dan pelatihan (diklat) untuk semua mata pelajaran. Terutama sesuai dengan
formasi dan permintaan dari balai diklat atau terkadang permintaan dari Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung. 39

Di Yayasan Baitul Jannah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sejak

berdiri hingga sekarang. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka menumbuh

kembangkan tenaga Pendidik secara personal dan professional, dalam artian

bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan tenaga

Pendidik pada perkembangan ilmu yang mutaakhir (up to date) di samping

sebagai pembentukan suasana ilmiah di sekolah.

Jadi tehnik pengembangan mutu sumber daya tenaga Pendidik melalui

pertemuan pertemuan ilmiah baik berupa seminar, pelatihan, penataran dan

39 Surya Ediana, Sekretaris Yayasan, Wawancara, 30 Agustus 2017.
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sebagainya merupakan bagian kebijakan pembinaan personalia sekolah.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada kelemahan yang ditemukan tenaga

Pendidik, mengingat sasarannya lebih jelas serta indikator capaiannya lebih

terukur. Namun program ini akan berjalan kalau didukung oleh faktor dana,

kebijakan sekolah untuk membiayai semua aktifitas program pengembangan

adalah salah satu factor yang sangat menunjang pengembangan mutu sumberdaya

tenaga Pendidik.

3) Mengadakan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak

Salah satu usaha pengembangan mutu sumberdaya tenaga Pendidik

Yayasan Baitul Jannah adalah dengan program kerjasama dengan pihak lain.

Kerjasama yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Jannah telah dilakukan dengan

berbagai instansi dan bernbagai lembaga antara lain kerja sama dengan lembaga

swadaya masyarakat (LSM), mendatangkan pakar dari Universitas-universitas

Negeri yang ada di wilayah Lampung.

Sebagaimana penjelasan Ketua Yayasan:

Salah satu strategi pengembangan mutu sumberdaya tenaga Pendidik di
Yayasan Baitul Jannah saya melakukan kerja sama dengan lembaga swadaya
masyarakat atau lembaga lain yang bergerak dalam pengembangan sumberdaya
tenaga Pendidik ataupun pembinaan tenaga Pendidik. 40

Program kerjasama ini lebih diprioritaskan dan berorientasi pada

kemampuan psikomotorik seperti pelatihan IT, kebahasaan dan lain-lain. Yayasan

Baitul Jannah sudah mengirimkan beberapa tenaga pendidik yang dilatih dan

dibina oleh lembaga-lembaga yang bertugas. Dan juga ada program bilingual dan

40Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 28 Agustus 2017.
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mendatangkan native speaker ahli bahasa arab dan ahli bahasa Inggris), bertujuan

untuk mengasah kemampuan guru dan murid dalam berbahasa asing.

Keuntungan ganda yang didapat oleh Yayasan Baitul Jannah khususnya

pada tenaga Pendidik yang dikirim adalah Kompetensi tenaga Pendidik Yayasan

Baitul Jannah menjadi meningkat disamping karena dilatih sebelumnya, mereka

juga diproyeksikan menjadi pelatih di lingkungan lembaga, dan Sebagai ajang

promosi dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya saling memberikan

informasi tentang keadaan sekolah atau sebagai ajang sharing ide dengan sekolah

atau lembaga lain.

4) Studi Lanjut

Kemudian dalam rangka melakukan pembinaan rutin terhadap tenaga

pendidik dan kependidikan, Yayasan Baitul Jannah juga melaksanakan program

studi lanjut dengan memberikan kesempatan pada personil tenaga Pendidik dan

pegawai untuk berkembang, diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan

yang dimiliki personil dengan cara melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

seperti kejenjang strata dua (S2). Dengan diberikannya kesempatan belajar agar

memiliki wawasan yang luas dan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan

adanya perubahan dan pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan.

Berdasarkan data yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kapabilitas SDM yang ada, sampai pada tahun ajaran 2016/2017 ini sudah ada 5
orang guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S-2 dan masih ada 3 orang lagi
yang sudah menjalani proses penyelesaian pendidikannya pada program S2 di
beberapa perguruan tertinggi di Bandar Lampung.41

41 Surya Ediana, Sekretaris Yayasan, Wawancara, 17 Oktober 2017.
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Kebijakan program studi lanjut gelar itu dikembangkan tidak sekedar

memberikan peluang waktu, tapi diteruskan dengan pemberian bantuan penelitian

bagi tenaga Pendidik yang memiliki potensi dan kemauan studi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Bidang Personalia, sebagai

berikut:

Studi lanjut untuk saat ini hanya diberikan untuk keleluasan waktu, dan
pemberian dana untuk penelitian, tidak diberikan secara full, akan tetapi akan
kebijakan ini akan dikaji lebih lanjut apakah dapat diberikan bantuan dana secara
full.42

Program tersebut dirasakan oleh Arni Susianti ketika beliau memulai

kuliah S2 hingga lulus, yang sekarang menjabat sebagai wakil Kepala Sekolah TK

Yayasan Baitul Jannah

Benar, kepala sekolah waktu itu sering memberikan dorongan, motivasi
dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke S2 sehingga
sampai lulus dan waktu ada sedikit dana penelitian yang diberikan kepada saya
untuk melanjutkan ke S2.43

Adapun tujuan mengikuti studi lanjut gelar adalah untuk mempersiapkan

sumberdaya manusia yang lebih bermutu, dan diharapkan dapat membantu

pengembangan sekolah kedepan serta membantu lembaga mencari terobosan

terobosan baru. Jika ditelaah lebih jauh pengembangan mutu sumberdaya berupa

pendidkan lanjut amatlah penting. Hal ini di maksudkan agar mutu para tenaga

Pendidik dapat meningkat, khususnya dalam hal kemampuan mengajar.

Pidarta menjelaskan dengan belajar lebih lanjut, tenaga pendidik akan

dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, mendapatkan

keterampilan yang lebih baik, dan mengembangkan sikapnya secara lebih positif

42 Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 30 Agustus 2017.
43 Arni Susianti, Ketua Kepala Seokalah TK IT, Wawancara, 17 Oktober 2017.
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terhadap materi atau bidang studi yang dipelajarinya.44 Dengan begitu para tenaga

pendidik memiliki kemampuan professional yang memadai dan diharapkan

mereka dapat menghayati makna jabatan tenaga Pendidik yang menurutnya

belajar terus menerus dari waktu kewaktu.

5) Penyediaan Perpustakaan

Salah satu strategi untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan

peningkatan pola pikir tenaga pendidik adalah membaca buku. Sebab ciri

professional seorang tenaga Pendidik tercermin dalam kemauan dan

kemampuannya untuk belajar secara teus menerus dalam rangka meningkatkan

dan memperbaiki tugas utamanya yaitu mengajar, tenaga pendidik hendaknya

merupakan kelompok reading people dan menjadi bagian dari masyarakat belajar,

yang menjadikan belajar sebagai kebutuhan hidupnya.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan berbagai sumber belajar yang dapat

memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan sumber-

sumber belajaryang berupa buku, dikatakan demikian karena buku merupakan

gudang ilmu dan sebagai salah satu sumber pengetahuan yang utama. Sehubungan

dengan itu dibutuhkan perpustakaan dengan koleksi sejumlah buku perpustakaan

sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian setiap tenaga pendidik. Dalam hal

ini kehadiran perpustakaan di Sekolah sangat dirasakan manfaatnya dan sangat

penting bagi peningkatan pertumbuhan sumberdaya tenaga pendidik. Oleh karena

itu Yayasan Baitul Jannah dalam hal ini menyediakan perpustakaan.

44Pidarta Made, Kompetensi Guru Masalah Kita, Media Pendidikan dan Ilmu
Pengetahuan: Juli 2007 No 04/tahun XXX,h.19.
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Tujuan penyediaan perpustakaan sebagaimana keterangan Ketua Yayasan.

Perpustakaan adalah jendela dunia, dengan adanya perpustakaan yang
disediakan dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan memacu para tenaga
Pendidik membaca buku-buku yang berkaitan dengan bidang studi yang
diajarkan.45

Dalam melengkapi koleksi buku di perpustakaan dan memotivasi tenaga

Pendidik, tehnik yang digunakan oleh Yayasan Baitul Jannah adalah memberikan

keleluasaan bagi tenaga Pendidik mencari buku-buku relevan dengan dan dapat

membantu peningkatan keterampilan dan kemampuab dan pengembangan sebgai

tenaga Pendidik.

Penyediaan perpustakaan adalah salah satu usaha kepala sekolah dalam

pengembangan mutu sumberdaya tenaga Pendidik. Penyediaan perpustakaan

dengan koleksi lengkap walaupun atas usaha sekolah namun dapat digolongkan

pada model pengembangan mutuyang bersumber dari dalam diri tenaga Pendidik

sendiri sabab hal itu merupakan upaya pribadi dari tenaga Pendidik yang

bersangkutan untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan

menumbuhkan sikap profesionalisme dengan cara membaca.

6) Pemberian Tunjangan Kesejahteraan

Pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik sangat erat kaitannya

dengan mutu dan kualitas seorang tenaga pendidik. Karena itu pengabdian

seseorang harus diimbangi dengan pemberian tunjangan kesejahteraan. Seseorang

tidak akan bekerja maksimal sewaktu nilai pekerjaannya tersebut tidak dihargai.

Di Yayasan Baitul Jannah gaji Guru baru sudah setara dengan standar UMR Kota

45 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 28 Agustus 2017.
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Bandar Lampung. Dalam pemberian tunjangan kesejahteraan harus diartikan

dalam kategori yaitu secara material dan non material.

Tunjangan kesejahteraan material mengarah ke fasilitas fisik dan non

material yang mengarah kepada kepuasan kerja. Hal yang perlu diingat adalah

bahwa tenaga pendidik adalah orang yang terdidik dan seorang pendidik sehingga

pemberian tunjangan kesejahteraan non material seringkali sangat diperlukan.

Pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik dan karyawan adalah hal

yang sangat diperhatikan oleh pihak Yayasan Baitul Jannah, hal ini berangkat dari

sebuah pemikiran bahwa tenaga pendidik akan bekerja maksimal apabila

kesejahteraan terjamin dengan baik. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang

dilakukan pihak Yayasan dalam pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga

pendidik baik kesejahteraan yang bersifat material dan non material antara lain.

Berikut penjelasan Ketua Yayasan:

Ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam pemberian tunjangan
kesejahteraan tenaga pendidik yang ada di Yayasan Baitul Jannah ini, baik
melalui kesejahteraan yang bersifat materi dan non materi seperti kenaikan gaji,
penghargaan, dan sebagainya.46

Pemberian kesejahteraan tenaga pendidik diartikan dalam dua kategori

yaitu secara material dan non material. Adapun pemberian tunjangan

kesejahteraan material sebagai berikut:

a) Pemberian tunjangan kesejahteraan material

Pemberian tunjangan yang bersifat material di Yayasan Baitul Jannah

sangat diperhatikan oleh Ketua Yayasan dibantu oleh direksi Yayasan berusaha

46 Sugirianto, Ketua Yayasan, Wawancara, 17 Oktober 2017.
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meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik tenaga pendidik yang berstatus

tetap maupun tidak tetap. Diantaranya sebagai berikut:

1) Memberikan tunjangan masa kerja

2) Memberikan tunjangan hari raya kepada semua tenaga pendidik dan

karyawan dilingkungan Yayasan Baitul Jannah.

3) Mengasuransikan tenaga pendidik dan pegawai

4) Memberikan dana sosial melahirkan, sakit, dan meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan terkait tunjangan kesejahteraan

selain gaji beliau mengatakan:

Pemberian tunjangan kesejahteraan yang bersifat materi ada empat
program yang saya laksanakan: pemberian tunjangan masa kerja, pemberian
tunjangan hari raya kepada semua tenaga pendidik dan karyawan,
mengasuransikan tenaga pendidik dan pegawai dan memberikan dana sosial.47

b) Pemberian tunjangan kesejahteaan non material

Pemberian tunjangan kesejahteraan berupa non material juga diberikan

oleh pimpinan lembaga kepada para bawahan khususnya kepada para tenaga

pendidik di lingkungan Yayasan Baitul Jannah. Hal ini terealisasi berupa promosi,

rencana kerja yang lebih baik serta penugasan yang lebih baik yang dilakukan

kepada tenaga pendidik. Promosi yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara bagi

tenaga pendidik yang dianggap potensi, memiliki komitmen tinggi dan

professional dipromosikan untuk menempati jabatan struktur kepentenaga

pendidiksan. Demikian juga pimpinan lembaga selalu memberikan penghargaan

kepada para tenaga pendidik yang berprestasi.

47 Ibid.
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Ketua Yayasan mengaitkan prestasi tenaga pendidik dengan peningkatan

jabatan, baik struktur maupun fungsional. Demikian juga setiap karya baru atau

ide para tenaga pendidik yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

Yayasan mendapatkan poin/nilai plus srtinya jabatan karya tenaga pendidik terkait

erat dengan penilaian angka kredit. Untuk itu berdasarkan pengakuan para tenaga

pendidik mereka merasa sangat dihargai atas karya dan ide-ide yang merek

asampaikan seperti ide tentang pengefektifan proses belajar mengajar yang

menyangkut sistem evaluasi. Hal ini mereka sampaikan melalui forum ilmiah

seperti pada kegiatan kolokium dan lain sebagainya.

Berikut pernyataan dari Ketua Yayasan:

“Pemberian tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh tenaga pendidik

bersifat non material antara lain pemberian penghargaan, kenaikan jabatan atau

pemberian poin untuk kenaikan pangkat.”48

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian

kesejahteraan pegawai dalam hal ini tenaga pendidik sangat berarti dan

bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan pegawai. Bagi pegawai pemberian

kesejahteraan bermanfaat untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis

antara suatu lembaga dengan pegawai, meningkatkan semangat kerja pegawai,

disiplin kerja dan sikap loyalitas pegawai terhadap suatu lembaga. Sedangkan bagi

pegawai dapat meningkatkan produktifitas kerja, efisiensi kerja efektifitas kerja.

Program kesejahteraan karyawan sangat pemting demi terwujudnya tujuan suatu

lembaga, namun program kesejahteraan karyawan harus disusun berdasarkan

48 Ibid.
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peraturan yang ada, berdasarkan asas keadilan dan kelayakan, serta berpedoman

pada kemampuan lembaga itu sendiri.

Dari uraian tentang program pengembangan SDM yang dilakukan dapat

kita lihat sebagai usaha positif dari sekolah untuk tetap mengupdate atau upgrade

kualitas yang dimilki oleh tenaga pendidik, sehingga dapat memberi efek lain

yaitu dapat terus menjaga kualitas Lembaga pendidikan dan menjaga eksistensi

lembaga pendidikan khususnya Yayasan Baitul Jannah.

c. Evaluasi Program Pengembangan

Dalam tahapan ini Yayasan belum sampai pada tahap evaluasi program

efektif atau tidaknya sebuah program, program yang dibuat hanya mengikuti

kebutuhan dan perkembangan dan ada juga yang bersifat insidental.

Seperti yang dipaparkan Ketua Yayasan

Program yang Kami buat bertujuan selalu mengupgrade kemampuan dan
kelimuan pendidik, karena program yang kami buat juga belum dilaksanakan pada
waktu yang lam,oleh karena itu pada saat ini, mungkin kami belum sampai pada
tahap melihat efektif atau tidaknya program.49

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Ketua bidang personalia, yang

menyatakan:

Dalam program pengembangan SDM saat ini kami hanya baru
memfasilitasi program yang dirasa mampu meningktakan kualitas pendidik, untuk
evaluasi belum kami lakukan secara mendalam.50

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi

dalam program SDM ini belum dilakukan dengan beberapa alasan, belum

terealisasikan program dengan baik, instrument evaluasi dan keterbatasan waktu.

49Ibid.
50Anni Suhanah, Ketua Bidang Personalia Yayasan, Wawancara, 30 Agustus 2017.
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Di lihat dari uraian mengenai program pengembangan yang ada di

Yayasan Baitul Jannah sudah direalisasikan, akan tetapi ada sedikit kekurangan

diantaranya perencanaan yang belum mendetail dan evaluasi program yang belum

terlaksana, tapi sejauh ini kualitas dari pendidik dapat dikatakan dengan baik

karena melalui proses rekrutmen dan seleksi yang baik.

C. Analisis Temuan Penelitian

Manajemen sumber daya manusia, atau 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.

Sebagaimana yang disampaikan Baharuddin dan Moh. Makin bahwa :

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.51

Dari pengertian tersebut menyimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya

Manusia adalah proses pengelolaan sumber daya manusia yang melibatkan fungsi

manajemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Penyajian data hasil penelitian manajemen SDM tenaga pendidik di

Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung, sebagaimana dipaparkan di atas, maka

pembahasan terdiri dari sistem rekrutmen, seleksi dan pengembangan tenaga

51Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki
Press, 2010),h.61.
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pendidik. Berikut ini pemaparan pembahasan penelitian manajemen SDM tenaga

pendidik di Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung.

1. Rekrutmen Tenaga Pendidik Di Yayasan Baitul Jannah Bandar

Lampung

Dalam rangka memiliki pendidik yang berkualitas sangat tergantung pada

kualitas proses rekrutmennya. Semakin baik prosesnya, semakin besar pula

kemungkinan didapatkannya individu-individu yang sangat memenuhi kualifikasi

sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. Dalam melaksanakan rekrutmen

Yayasan Baitul Jannah memiliki beberapa tahapan. Adapun hasil analisis dari

hasil temuan penelitian tentang rekrutmen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Rekrutmen

Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang mendasari fungsi-

fungsi yang lain. Karena itu, perencanaan merupakan suatu pendekatan yang

terorganisir untuk menghadapi problema-problema di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini perencanaan yang dilakukan terkait rekrutemn tenaga

pendidik baru dilakuakn pada 2 (dua) tahap, adapun tahap yang dilakukan dalam

perencanaan di dalam rekrutmen di Yayasan Baitul Jannah adalah sebagai berikut:

1) Analisis Kebutuhan

2) Persiapan rekrutmen, yang meliputi:

a) Penetapan waktu dan biaya dalam rekrutmen
b) Penetapan prosedur pendaftaran tenaga Pendidik
c) Penetapan Kualifikasi Pelamar
d) Dan Menetapkan metode atau saluran dalam rekrutmen,

Dari perencanaan yang dilakukan dalam rekrutmen yang dipaparkan sudah

dapat dikatakan baik karena sudah sejalan dengan teori yang ada, Seperti yang
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dikemukakan oleh Ibrahm Bafedal yaitu: Kegiatan pertama, dalam proses

rekrutmen tenaga kerja baru, adalah melakukan persiapan rekrutmen. Persiapan

rekrutmen pendidik baru harus matang sehingga melalui rekrutmen tersebut

sekolah bisa memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan yang baik. Kegiatan

persiapan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru ini meliputi.

1) 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.

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

3) Penetapan prosedur pendaftaran pendidik dan tenaga kependidikan baru.
4) Penetapan jadwal rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru.
5) 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.

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

7) Penyiapan bahan ujian seleksi, pedoman pemeriksaan hasil ujian dan
tempat ujian.52

Berdasarakan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaaan

rekrutmen di Yayasan Baitul Jannah sudah baik dan tepat. Dan juga perencanaan

disusun dengan prinsip rekrutmen, Seperti yang dikemukakan Ibrahim yaitu

“Rekrutmen harus dirancang secara matang agar dapat memenuhi kebutuhan”.53

Dapat kita lihat bahwa perekrutan yang dilakukan sudah cukup detil dan matang.

52Ibrahim Bafadal,Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),
cet.Ke-4, h. 30-32.

53 Ibid,h.22.
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b. Pelaksanaan Rekrutmen

Dalam pelaksanaan rekrutmen di Yayasan Baitul Jannah ada dua kegiatan

yang dilakukan yaitu Penyebaran Pengumuman Rekrutmen dan Penerimaan

lamaran tenaga Pendidik.

1) Penyebaran Pengumuman Rekrutmen

Berdasarkan paparan pada hasil penelitian, dalam melaksanakan

rekrutmen atau penarikan SDM baru, Yayasan Baitul Jannah menggunakan 4

(empat) saluran atau sumber, adalah sebagai berikut: Melalui Madding sekolah,

Website (Internet), Informasi (Broadcast) Media Sosial, dan Informasi Internal.

Dari yang sudah dijalankan oleh Yayasan Baitul Jannah ini dapat kita lihat

bahwa Tim rekrutmen memilki tujuan menyerap tenaga pendidik baru, dengan

menetapkan banyak saluran atau metode dalam melakukan penarikan. Hal ini

sejalan dengan Pernyataan dari Hasibuat yang mengatakan:

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

pelamar akan semakin banyak. Dan sebaliknya semakin tertutup penarikan maka

pelamar sedikit.”54

Hal ini juga sejalan dalam Kasmir menyatakan: “Dengan banyaknya

sumber tenaga kerja. Maka, perusahaan dapat memilih sesuai dengan keinginan

pihak manajemen.55

Peneliti melihat, dengan Yayasan membuka kesempatan seluas-luasnya

pada setiap SDM merupakan hal yang baik dan tepat, karena dengan banyaknya

pelamar yang terjaring maka akan semakin banyak kemungkinan mendapat SDM

54Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara,2007), Cet.Ke-10, h.45.

55Kasmir, Manajemen SDM (Teori dan Praktek),(Jakarta: PT. Raja Grafindo,2016),h.100.
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yang berkualitas. Namun hal ini juga bukan berarti dengan menggunakan

banyaknya sumber rekrutmen maka ada hal yang perlu dipertimbangkan seperti

waktu dan biaya yang harus dikeluarkan, karena ada kemungkinan banyaknya

pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi yang akan membuang waktu saja.

2) Penerimaan Lamaran

Setelah pengumuman lowongan tenaga Pendidik baru telah tersebar maka

banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lowongan pekerjaan di Yayasan

Baitul Jannah, sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan tenaga

Pendidik baru. Maka banyak masyarakat yang berminat dan memasukkan lamaran

pekerjaan.

Dari paparan hasil penelitian dapat dilihat bahwa mekanisme dalam

penerimaan lamaran adalah Saat Panitia mulai menerima berkas yang masuk,

Maka panitia melakukan kegiatan yang meliputi: Melayani pelamar yang

memasukkan lamaran kerja. Lamaran pekerjaan ini biasanya diterima langsung

oleh petugas yang bertugas di Yayasan Baitul Jannah. Kemudian Setelah lamaran

masuk maka panitia mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan bersama

surat lamaran. Setelah semua lamaran masuk kemudian langsung ditentukan

apakah berhak mengikuti seleksi wawancara atau tidak

Hal ini sudah sejalan dengan teori yang dipaparkan Ibrahim yang

merincikan 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.
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4) Merekap semua pelamar dalam format rekapitulasi pelamar.56

Dari beberapa proses kegiatan rekrutmen diatas dapat disimpulkan bahwa

rekrutmen yang baik akan memberikan hasil yang positif bagi sekolah. Dengan

demikian, sistem rekrutmen merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan oleh

setiap lembaga pendidikan agar proses yang berlangsung cukup lama dan

mengeluarkan biaya cukup besar tersebut menjadi tidak sia-sia karena

mendapatkan hasil yang berkualitas.

Dari paparan mengenai analisis sistem rekrutmen maka dapat disimpulkan

bahwa rekrutmen yang dilakukan di Yayasan Baitul Jannah sudah baik, karena

dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan juga dilakukan dengan

optimal.

2. Seleksi Tenaga Pendidik Di Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung

Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen sebelumnya. Artinya

hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan atau suatu instansi untuk kemudian

dipilih mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Layak

maksudnya adalah memnuhi persaratan yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini objek yang diseleksi adalah tenaga pendidik. Undang-

undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

pelatihan. 57

56 Ibrahim Bafadal, Op.Cit,h.32.
57Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2,(Jakarta: Penerbit Sinar

Grafika,2003)
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Jadi seleksi tenaga pendidikan adalah kegiatan untuk menentukan dan

memilih tenaga pendidik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sekolah.

Dalam melaksanakan seleksi tenaga pendidik Yayasan Baitul Jannah

Memiliki beberapa tahapan. Adapun hasil analisis dari hasil temuan penelitian

tentang rekrutmen adalah sebagai berikut

a. Persiapan Seleksi

Berdasarkan paparan hasil penelitian didapatkan perencanaan sebelum

melakukan seleksi adalah penetapan Tim seleksi,menyiapkan instrumen penilaian,

persiapan tempat dan waktu seleksi, serta melakukan kordinasi dengan pihak

Yayasan.

Dapat kita lihat bahwa dalam perencanaan seleksi di Yayasan Baitul

Jannah sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan dalam buku Kasmir. Adapun

uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM)

Artinya menyediakan tenaga kerja yang akan melakukan proses

seleksi. Dalam hal ini SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai Ketua

tim maupun anggota, baik dari segi jumlah, kemampuan, keahlian,

pengalaman maupun pendidikannya.

2) Menyiapkan Peralatan yang digunakan

Artinya menyiapkan peralatan tes yang akan digunakan seperti

meja,kursi,ruangan atau alat-alat tes sesuai dengan tes yang akan

dihadapi. Peralatan ini penting agar tes yang dilakukan memenuhi

harapan yang diiginkan
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3) Menyiapkan Waktu

Artinya dalam mengikuti tes, Peserta tes diberikan waktu sesuai

dengan tahapan tes yang akan dilakukan. Artinya masing-masing tes

memiliki waktu tertentu.

4) Menyiapkan Tahapan Seleksi

Artinya ada tahapan prosedur dan seleksi yang harus dilalui mulai

dari calon pelamar mengikuti tes pertama sampai diterima.58

Persiapan proses seleksi ini harus dilakukan secara tepat sesuai dengan apa

yang direncanakan dengan matang. Dari sini penulis mengambil kesimpulan

bahwa perencanaan yang dilakukan dalam seleksi di Yayasan Baitul Jannah sudah

baik, karenas sudah sesuai kaidah-kaidah perencanaan seleksi.

b. Pelaksanaan Seleksi

Berdasarkan paparan hasil penelitian tahapan pelaksanaan seleksi tenaga

pendidik yang dilakukan di Yayasan Baitul Jannah adalah sebagai berikut:

1) Seleksi Administrasi
2) Wawancara Awal
3) Microteaching
4) Wawancara akhir
5) Keputusan Seleksi.59

Dari hasil penelitian dapat dilihat ada 4 tahap yang dilalui sampai ke tahap

putusan seleksi. Dalam melihat tahapan seleksi untuk tenaga pendidik ini apakah

sudah sesuai dengan aturan atau teori yang ada. Maka perlu dianalisa secara

mendetil. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

58 Kasmir,Op.Cit,h.101-102.
59 Tahapan Seleksi,Dokumentasi, 30 Agustus 2017.
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1) Seleksi Administrasi

Pada tahap ini akan dilakukan seleksi administrasi langsung karena

pada tahap awal Yayasan ini menggunakan metode walk interview, Maka

persyaratan secara adminstratif dapat dinyatakan langsung.

Pada tahap seleksi aminisdtratif, salah satu poin diwajibkan bahwa

jenjang Pendidikan bagi pelamar baru adalah S1. Hal ini sudah sesuai dengan

Bab IV Pasal 8 Tentang Guru dan Dosen yang berbunyi:

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. 60

Jadi dapat dikatakan bahwa syarat yang dibuat untuk seleksi

administrasi sudah mengakomodir UU artinya syarat mutlak sebagai seorang

pendidik sudah terpenuhi, Oleh karena itu dalam seleksi administrasi ini dapat

dikatakan sudah sesuai.

2) Wawancara Awal

Berdasarkan hasil penelitian, maka wawancara awal ini dilakukan untuk

menilai 3 aspek yaitu kepribadian, kelimuan atau wawasan dan baca al-qur’an.

Jika kita analisi lebih lanjut bahwa 3 aspek ini sangat penting untuk dilakukan

pendalaman.

Pertama, tentang kepribadian, kepribadian seorang guru haruslah

mampu menjadi contoh bagi peserta didiknya, seperti yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 yang menyatakan:

60 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.43.
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“Guru atau pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”61

Oleh karena itu kepribadian menjadi hal penting yang harus

diperhatikan dalam melakukan seleksi, kita dapat melihat kejujuran seorang

pelamar dari dokumen yang dilampirkan dengan klarifikasi secara langsung,

melihat sikap dalam menghadapi seseorang, dll. Hal ini sejalan dengan

kompetensi yang wajib dimiliki oleh Guru yaitu kompetensi kepribadian dan

sosial.

Akan tetapi Peneliti lebih melihat bahwa dalam mendapatkan hasil yang

lebih objektif tentang kepribadian kiranya tidak cukup hanya melalui wawacara

saja, tetapi perlu diadakannya tes psioktes, karena dari hasil psikotes kita dapat

melihat gambaran kepribadian seseorang secara lebih otentik.

Seperti hal yang dinyatakan Kasmir bahwa :

“Hasil tes psioktes dapat menunjukkan hal-hal sebagai berikut seperti:

Kecerdasan, Kejujuran, Kepribadian, Bakat dan Minat, Motivasi, Kerjasama,

Disiplin, Loyalitas, Kepemimpinan dan Prestasi.”62

Kedua, tentang wawasan atau keilmuan hal ini jelas menjadi penting

harus dimiliki oleh seorang Pendidik. Karena Guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

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

62 Kasmir,Op.Cit,h.111.
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menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.63

Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa kelimuan seorang calon

Pendidik harus benar-benar diperhatikan jangan sampai tidak memnuhi syarat

sebagai seoarang Pendidik. Hal ini sejalan dengan kompetensi yang wajib

dimiliki oleh Guru yaitu Kompetensi Profesional.

Ketiga, baca al-Qur’an hal ini merupakan aspek tambahan yang

biasanya dilakukan oleh sekolah berlabel Islam, sebagai nilai tambah dari

kompetensi yang harus dimiliki seorang Pendidik.

3) Micro Teaching

Tes micro teaching adalah tentu hal yang sangat penting dilakukan

dalam seleksi menjadi seorang tenaga pendidik, karena hal ini dapat menjadi

ukuran dalam keseluruhan aspek kompetensi yang dimiliki seorang Pendidik.

Helmiati memaparkan tentang hal ini yaitu:

Guru atau pendidik yang baik adalah mereka yang berhasil membawa
peserta didik mencapai tujuan dan hasil pembelajaran sesuai dengan kaidah
yang berlaku dalam pendidikan. Keberhasilan dan efektifitas pembelajaran
ditentukan oleh tercapai atau tidaknya tujuan dan hasil pembelajaran. Untuk
mencapai tingkat efektifitas pembelajaran, calon guru/pendidik harus memiliki
pemahaman yang baik tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran serta
memiliki keterampilan dasar mengajar sebelum mereka melaksanakan tugas
sebagai tenaga pendidik.64

Berdasarkan hasil penelitian hal yang dinilai dalam micro teaching

adalah sebagai berikut:

63 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

64Helmiati, Micro Teaching (Melatih Keterampilan Dasar Mengajar),(Yogyakarta:
Aswaja Pressindo,2013),h.19.
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a) Penyampaian Materi
b) Penguasaan Materi
c) Penggunaan Media / IT
d) Kemampuan Bahasa
e) Penampilan.65

Dalam penilaian tersebut disebutkan secara general, akan tetapi Penulis

melihat bahwa hal itu sudah cukup mewakili indikator melihat keterampilan

dan kompetensi seorang pendidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan

Helmiati:

Keterampilan dasar mengajar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1)Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran
(2)Keterampilan menyampaikan materi.
(3)Keterampilan bertanya (dasar, lanjut)
(4)Keterampilan mengadakan variasi
(5)Keterampilan memberikan penguatan
(6)Keterampilan mengelola kelas
(7)Keterampilan menggunakan Bahasa
(8)Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil.66

Jadi dapat dikatakan format penilaian untuk micro teaching di Yayasan

Baitul Jannah sudah sangat baik karena sudai sesuai dengan kaidah-kaidah

untuk menilai kemampuan mengajar seorang pendidik. Dari sini dapat kita

lihat kemampuan pedagogik dan profesional seorang pendidik.

4) Wawancara Akhir

Tahap ini adalah tahap terakhir pada pelaksanaan seleksi di Yayasan

Baitul Jannah. Berdasarkan hasil penelitian wawancara akhir ini dilakukan

untuk menjelaskan dan melihat pemahaman mendalam tentang keribadian,

tentang segala sesuatu yang menyangkut posisi yang akan disisi oleh kandidat.

65 Format Penilaian Micro Teaching,Dokumentai,1 September 2017
66 Op.Cit,h.19-20.
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sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan verfikasi

kandidata hasil seleksi apakah sudah sesuai dengan data yang ada.

Menurut Kasmir terkait wawancara lajutan yang dilakukan dalam

seleksi adalah sebagai berikut:

Wawancara setelah pelamar lolos dalam tes tertulis baik pengetahuan
umum maupun psikotes, dapat dilakukan wawancara lanjutan dengan tujuan
melihat kesungguhan pelamar bekerja di perusahaan, dengan kesungguhan
yang ada, Pertanyaan yang diajukan dapat dilakuka dengan pertanyaan
pemecahan masalah atau wawancara stress, Pewawancara harus mampu
menggali informasi secara mendalam sehingga dapat melihat kesungguhan,
disiplin dan kesabaran calon pelamar.67

Jadi dapat kita simpulkan bahwa langkah Yayasan Baitul Jannah

melakukan tahap ini adalah hal yang sangat tepat, sehingga nantinya akan

benar-benar dapat tenaga Pendidik yang sesuai dengan kebutuhan.

5) Keputusan Seleksi

Kemudian terkait keputusan seleksi dilakukan dengan rapat pleno oleh

Pihak Yayasan. Langkah terakhir dari proses seleksi sumber daya manusia

yang dikemukan Sihotang adalah sebagai berikut:

Pemberitahuan kepada pelamar bahwa lamaranya terpakasa ditolak atau
tidak diterima sebagai pegawai di dalam suatu organisasi sebaiknya dengan
sesegera mungkin diberitahukan secara tertulis agar pelamar itu dapat dengan
segera mencari pekerjaan di lain tempat dan mungkin di bidang lain pula.68

Sangat penting diperhatikan untuk menjaga citra organisasi dan

menghormati setiap surat permohonan dari pelamar. Merupakan etika yang

sangat baik apabila setiap surat yang diterima dan ditujukan pada organisasi

kita selalu mendapat jawaban secara tertulis pula sehingga jangan sampai

67 Kasmir,Op.Cit,h.111
68A. Sihotang. Manajemen Sumber Daya Manusia.(Jakarta: PT. Pradnya Paramita,

2007),h. 123.



123

terdapat surat lamaran yang tidak mendapat jawaban tertulis demi menjaga

citra dan nama baik perusahaan atau organisasi kita.

Dalam menindaklanjuti kepada para pelamar yang diterima jadi

pegawai secepat mungkin dikirimi surat panggilan yang menjelaskan kapan

mereka mulai bekrja atau mendapat training lebih dahulu baru kemudian

ditempatkan. Berkas-berkas dalam surat lamaran lengkap dengan foto copy

curriculum vitae dan sertifikat keahlian hendaknya disimpan dan diarsipkan

secara teratur karena informasi yang terdapat di dalamnya sangat berguna dan

pasti akan dicari di kemudian hari, terutama untuk pembinaan karier setiap

personel di dalam organisasi itu, bahkan pada saat pegawai tersebut memasuki

usia pensiun.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan sistem seleksi yang di lakukan

di Yayasan Baitul Jannah sudah baik, karena sudah sesuai dengan kajian-kajian

literatur yang ada, dan juga pelaksanaan untuk mendapatkan pendidik yang

berkualitas sangat baik, karena sudah mempertimbangkan dan memasukkan

kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik sesuai dengan UU dan Peraturan

Pemerintah.

Dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan kaidah-kaidah pada UU RI No.

14 Bab IV Pasal 8 ,9 dan 10, yang berbunyi:

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
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kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh
melalui pendidikan profesi. 69

Dari syarat-syarat yang diamanatkan UU dapat terakomodir dengan baik

pada pelaksanaan seleksi dengan sistem seperti ini diharapkan agar dapat mampu

menghasilkan output pendidik yang berkualitas.

Dari paparan mengenai analisis sistem seleksi maka dapat disimpulkan

bahwa seleksi yang dilakukan di Yayasan Baitul Jannah sudah baik, terlihat

dilakukan dengan prosedur seleksi yang sistematis. Tahapan yang dilakukan juga

sudah mendetail sehingga mampu menghasilkan output hasil seleksi yang

berkualitas. Akan tetapi perlu adanya perbaikan pada pelaksanaan tes untuk

mengetahui pengetahuan umum dan kepribadian yang hanya digali lewat hasil

wawancara, dengan hal ini tentu perlu diadakannya tes, tertulis dengan

diadakannya tes tertulis untuk pengetahuan umum dan psikotes hasilnya akan

menjadi lebih valid dan otentik.

Berdasarkan analisis peneliti, output yang dihasilkan dari seleksi di

Yayasan Baitul Jannah dapat dikatakan baik, walaupun tidak dilaksanakan tes

tertulis untuk mengukur kepribadian dan pengetahuan umum, hal ini dapat terjadi

dikarenakan bahwa ada double wawancara yang dilakukan di awal dan akhir, jadi

pihak Yayasan dapat memverifikasi kembali dan juga ada rapat pleno penetapan

pegawai baru yang dapat menggali data-data berupa informasi dari tim seleksi dan

rekrtumen mengenai pelamar-pelamar yang lolos pada tahap akhir dan seleksi

dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yang memiliki jabatan struktural di

Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung.

69 Op.Cit, h.7-8.
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3. Program Pengembangan Tenaga Pendidik Di Yayasan Baitul Jannah

Bandar Lampung

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, pengembangan SDM 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.

Pada program pengembangan tenaga pendidik di Yayasan Baitul Jannah,

sudah dapat dikatakan baik hanya saja perlu dilakukan perbaikan untuk

peningkatan kualitas SDM, terutama pada sisi perencanaan dan evaluasi program.

a. Perencanaan Program

Berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa perencanaan program

pengembangan SDM di Yayasan Baitul Jannah sudah baik, tetapi hanya Penulis

melhat perencanaan yang dilakukan akan lebih baik jika dibuat perencanaan

secara khusus dan lebih mendetail.

Dalam membuat perencanaan pengembangan setidaknya ada tiga tahapan

utama menurut Gomes, yakni berdasarkan penentuan analisis kebutuhan, desain

program pelatihan, evaluasi program pengembangan.
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1) Penentuan Kebutuhan (assessing needs). Dalam tahapan ini terdapat tiga
macam kebutuhan akan pengembangan yaitu: General treatment need,
Oversable performance discrepancies, Future human resources needs.

2) Mendesain program (designing programme)
3) Evaluasi efektivitas program (evaluating programme effectivenees).70

Dari tiga tahapan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam melakukan

perencaaan SDM tiga tahap tersebut dapat kita gunakan sehingga program yang

dibuat memliki dampak positif sesuai dengan tujuan pengembangan SDM.

Adapun tujuan pengembangan SDM menurut Kasmir adalah:

1) Menggali bakat yang terpendam
2) Penyegaran kembali
3) Memperbaiki kinerja karyawan
4) Meningkatkan motivasi kerja
5) Meningkatkan gairah dalam kerja
6) Meningkatkan semangat kerja
7) Kebutuhan promosi dan rotasi karyawan
8) Meningkatakan rasa kebersamaan, dll.71

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengembangan SDM di

Yayasan Baitul Jannah belum baik, karena perencanaan yang dilakukan belum

matang dan mendetail, karena masih ada program pengembangan SDM yang

bersifat insidental tidak periodik.

b. Pelaksaanaan Program Pengembangan SDM

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa Yayasan Baitul Jannah

memiliki beberapa program sebagai kiat dalam mengembangkan SDM nya

terutama tenaga pendidik. Adapun programnya adalah sebagi berikut:

1) Kegiatan Kolokium
2) Mengikutsertakan Kegiatan Ilmiah (diklat, seminar, workshop)
3) Mengadakan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak
4) Studi Lanjut

70 Faustino Cardoso Gomes,Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi
Offset,2001).h.204.

71 Kasmir,Op.Cit,h142.
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5) Penyediaan Perpustakaan
6) Pemberian Tunjangan Kesejahteraan

Dari program yang ada di Yayasan Baitul Jannah jika dianalisis maka hal

ini sudah sesuai dengan prinsip pengembangan SDM tenaga pendidik, karena

mencakup berbagai kompetensi hal ini sesuai dengan UU, yang menyatakan

pengembangan guru, dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen sebagai berikut:

1) Pembinaan dan pengembambangan guru meliputi pembinaan dan
pengembangan profesi dan karier.

2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksudkan
pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksudkan
pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.72

Dari uraian di atas dapat diketahui salah satu urgensi dalam

pengembangan guru adalah mengenai pengembangan kompetensi. Kompetensi

SDM yang baik sangat penting dimiliki oleh guru, karena guru merupakan salah

satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan.

Kemudian dalam pemberian tunjangan kesejahteraan ini juga memilki

manfaat pada pengembnagan SDM, baik pada peningkatan kinerja, motivasi dan

memberikan ketenangan secara psikis. Hal ini sejalan dengan tujuan program

kesejahteraan pada pegawai menurut Malayu S.P. Hasibuan adalah :

1) Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai dengan
perusahaan.

2) Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta
keluarganya.

3) Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktifitas pegawai.

72 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,h.25.
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4) Menurunkan tingkat absensi. Dan labour turn over.
5) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman.
6) Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.73

Pentingnya kesejahteraan pegawai adalah untuk mempertahankan pegawai

agar tidak pindah ke lembaga lain, meningkatkan motivasi dan semangat kerja,

dan meningkatkan sikap loyalitas pegawai terhadap suatu lembaga atau intansi.

Untuk mempertahankan pegawai ini hendaknya diberikan kesejahteraan atau

kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk

memenuhi kebutuhan fisik dan mental pegawai beserta keluarganya. Usaha yang

dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental

pegawai agar semangat kerja meningkat dan selalu ingin menampilkan kerja yang

maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan di Yayasan Baitul

Jannah dapat dikatakan baik, karena sesuai dengan koridor dan kepentingan

pengembangan SDM tenaga pendidik itu sendiri.

c. Evaluasi Program Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Yayasan Baitul Jannah belum

melakukan evaluai terhadap program secara khusus, hanya diukur dari kinerja

saja. Hal ini tentu belum dapat dikatakan baik. Perlu adanya evaluasi program

sehingga kita dapat mengetahui efektif atau tidaknya program yang dibuat.

Menurut Suharsimi memaparkan tentang evaluasi program adalah sebagai

berikut:

73Malayu S.P. Hasibuan,Op.Cit,h.187.
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Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang
bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk
menentukan alternatif  yang tepat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan
pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara secara umum,
program dapat diartikan sebagai “rencana”. Setelah dijabarkan tentang pengertian
evaluasi dan program dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya
menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 74

Kirkpatrick dalam National Weather Service Training Center,

mengungkapkan bahwa evaluasi program adalah usaha pengumpulan informasi

secara sistematis. Evaluasi program harus dirancang bersamaan dengan

perancanga, berdasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.75

Evaluasi program memberi informasi mengenai hasil-hasil program

pengembangan, kemudian menggunakan informasi itu dalam penilaian apakah

pengembangan telah mencapai tujuan program pengembangan secara

keseluruhan.

Dalam mengevaluasi sebuah program tentu diperlukan design atau Model

evaluasi seperti yang diungkapkan Menurut Abdullah:

Model evaluasi merupakan desain atau rancangan evaluasi yang
dikembangkan ahli evaluasi ataupun evaluator dalam melaksanakan suatu
program. Dalam ilmu evaluasi program pendidikan ada banyak model yang bisa
digunakan unuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan
lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan
data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya
untuk menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak
lanjut suatu program.76

Jadi apat disimpulkan bahwa dalam pembuatan program pengembangan

diperlukan Evaluasi, Yayasan Baitul Jannah harus melihat efektifitas program

74Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
h.4-5.

75Kirkpatrick, D.L. Kirkpatrick’s training evaluation model. http://www. businessballs.
com/Kirkpatricklearningevaluationmodel.htm.(Diakses 23 Agustus 2017).

76Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h.153



130

pengembangan, membuat design evaluasi program sehingga program yang dibuat

dapat tepat sasaran dan memberi efek positif pada peningkatan kualitas SDM.

Dari paparan mengenai pengembangan yang dilakukan di Yayasan Baitul

Jannah, maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan SDM dilakukan dengan 6

(enam) program, dan dapat dikatakan cukup baik. Namun ada beberapa hal yang

harus diperbaiki, seperti perencanaan atau design dalam pengembangan SDM

yang dilakukan belum maksimal, karena terlihat dari masih ada pengembangan

SDM yang bersifat insidental dan belum dilakukannya tahap evaluasi program. Ini

menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga program pengembangan yang

didesign dapat dijalankan dengan lebih berkualitas.

Dari paparan mengenai pengembangan walaupun belum bisa dikatakan

sempurna, akan tetapi kualitas SDM di Yayasan Baitul Jannah dapat dikatakan

sangat baik, hal ini dapat kita maknai bahwa kualitas SDM ini dihasilkan dari

sistem yang sangat profesional, dimulai dari proses pengadaan SDM di Lembaga

ini dilakukan meliputi proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan profesional

dan sesuai kaidah-kaidah standar yang ada.


