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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu lembaga

pendidikan. Namun fenomena mendasar yang saat ini cenderung terjadi 

dilembaga pendidikan adalah keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan 

(SDM) yang kurang berkualitas. Pendidikan nasional belum bisa menciptakan 

SDM yang unggul, baik dari sisi intelektualitas, moralitas, spiritualitas, 

profesionalitas, dan kemampuan daya saing atau kompetisi bangsa. 

Mengantisipasi hal ini Manajemen SDM harus terlibat aktif dalam perencanaan, 

pengelolaan, serta pengendalian organisasi yang berkaitan dengan pengembangan 

SDM. Merubah sistem kerja yang responsive menjadi proaktif, dan struktur 

fungsional ke struktur yang lebih fleksibel dan melaksanakan kebijakan strategis.
1

Upaya-upaya memberikan perhatian terhadap keberadaan pendidik dan tenaga 

kependidikan (SDM) salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk Human 

Resource Manajement yang efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

dalam sebuah lembaga pendidikan, karena salah satu tuntutan utama manajemen 

saat ini yaitu kemampuannya dalam mengelola sumber daya manusia yang baik 

sesuai dengan tuntutan organisasi saat ini dan masa yang akan datang. Dari uraian 

di atas itulah pentingnya memberikan deskripsi yang jelas tentang  Human 

resource manajement, untuk menghindari  miskonsepsi maka dalam penelitian ini 

1 . Eka Nuraini Rachmawati, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai Basis 

Meraih Keunggulan Kompetitif. (Yogjakarta:Ekonisia, 2004), h. 6 
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akan dipaparkan konsep dasar manajemen SDM yang mengarah pada 

 manajemen  pendidik dan tenaga kependidikan. 

Beberapa pakar MSDM memberikan pandangan yang beragam tentang 

MSDM. 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.
2
  

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.
3
 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 sekolah, dan memanfaatkan fungsi 

dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara 

efektif dan adil demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat.
4
  

Dari beberapa pengertian tersebut posisi sumber daya manusia tidak bisa 

digantikan oleh faktor-faktor lain dilihat dari nilai sumbangannya terhadap 

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

5 
4 . Direktorat Tenaga Kependidikan, Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Tenaga Pendidik 

dan  Kependidikan Sekolah , (Jakarta: Direktorat Jendral PMTK, 2008), h. 6 
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lembaga pendidikan (sekolah). Seorang pendidik dan tenaga kependidikan 

dinyatakan memiliki nilai sumbangan terhadap sekolah, memiliki nilai tambah 

terhadap produktivitas sekolah dan kegiatannya berada dalam mata rantai 

keutuhan sistem sekolah itu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Hal 

ini  senada dengan pengertian pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana yang 

diungkapkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yakni: 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan. Sedangkan pendidik 

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelengaraan 

pendidikan.
5
  

 

Mengacu pada hal tersebut maka pendidik dan tenaga kependidikan 

memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen SDM. Dalam hal ini 

manajemen SDM merupakan proses pengelolaan  secara efektif dan sistematik 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan 

sekolah, memperlakukan pendidik dan tenaga kependidikan secara adil dan 

bermartabat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan pendidik dan tenaga 

kependidikan memberikan sumbangan optimal terhadap sekolah.  

  Perencanaan manajemen sumber daya manusia; Pada konteks manajemen 

sumber daya manusia disekolah, perencanaan merupakan proses penentuan 

                                                           
5 . Depdiknas, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

(Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Depdiknas, 2003) 
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kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang berdasarkan 

perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga yang ada disekolah.
6
  

Rekrutmen sumber daya manusia; Rekrutmen diartikan sebagai proses 

penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi oleh para pegawai. 

Proses ini dilakukan dengan mendorong atau merangsang calon yang mempunyai 

potensi untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah 

calon.
7
  

Seleksi sumber daya manusia: Seperti namanya seleksi , maka fungsi tahap 

ini adalah menyaring pelamar dengan setepat mungkin sehingga organisasi dapat 

menerima orang yang tepat.
8
  

Orientasi dan Penempatan; Orientasi pada dasarnya merupakan usaha 

dalam membantu pegawai baru untuk mengenali dan memahami tugas-tugas 

mereka, kondisi organisasi, kebijakan organisasi, rekan sekerja, nilai-nilai. 

Keyakinan-keyakinan dan lain-lain.
9
 Selanjutnya setelah dilakukan orientasi maka 

yang harus dilakukan sekolah adalah melaksanakan penempatan yaitu sebagai 

proses penugasan/pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada 

tugas/jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa 

penugasan pertama untuk pegawai sekolah yang baru direkrut, tetapi dapat juga 

                                                           
6. Marihot Tua Efendi, Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Grasindo, 2005),  

2005), h. 5 
7. Op Cit, William B. Wether, Jr & Keith Davis, Human Resource…..h. 195 
8 . Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif, (Malang: UIN Malang Press), 

h. 153 
9. Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, 

(Yogyakarta: Gajah mada university Press, Cet  Ke 3, 2005), h. 350 
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melalui promosi, pengalihan (transfer) dan penurunan jabatan (demosi) atau 

bahkan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang telah bekerja.
10

  

Pelatihan dan Pengembangan; Pelatihan dan pengembangan dapat 

didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai.
11

  

Penilaian Kinerja; Menurut Hadari Nawawi, penilaian kinerja secara 

sederhana berarti proses organisasi melakukan penilaian terhadap pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya.
12

 

Pengelolaan dan Perencanaan Karir; Pengelolaan dan perencanaan karier 

bagi organisasi sekolah merupakan kegiatan dan kesempatan yang diberikan 

organisasi dalam upaya membantu pegawai untuk mencapai tujuan kariernya dan 

sekaligus juga penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi. 

Kompensasi; Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima 

oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam 

bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan 

tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, 

uang cuti dan lain-lain.  

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. 

                                                           
10. Op Cit, Marihot Tua Efendi, Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia…,h.156 
11 . Michael Harris, Human Resource Management: A Praticcal Approach, (New York: Harcourt 

Brace, 1997), h. 306 
12 .  Op Cit, Hadari Nawawi , Manajemen Strategik Organisas,  h.395 
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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 staf. 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. 

5.    Pengendalian. Menetapkan standar, standar kualitas, memeriksa untuk melihat 

bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, 

melakukan koreksi jika dibutuhkan. 

Konsep manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan 

 harus diarahkan untuk merumuskan kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh 

nilai maslahat optimal bagi individu  pendidik dan tenaga kependidikan yang 

bersangkutan, sekolah dan masyarakat yang dilayaninya,  sehingga lembaga  

pendidikan mempunyai   pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

baik dari segi kompetensi maupun profesionalisme. 

Tugas dan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

 meningkatkan mutu pendidikan, mendukung pertumbuhan, produktivitas dan 
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kompetisi pada satuan pendidikan (sekolah). Sekolah pada hakekatnya terdiri dari 

struktur pendidik dan tenaga kependidikan, di mana setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki spesifikasi tugas-tugas yang menuntut kompetensi 

pelakunya, dukungan fasilitas yang tepat memadai, dan kondisi yang kondusif 

bagi terlaksananya tugas-tugas mereka merupakan hal yang sangat signifikan 

sehingga berpotensi untuk mengembankan kemampuan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang dapat membidani lahirnya peserta didik  yang berkualitas.  

Kekuatan dari aktivitas manajemen sumber daya manusia yakni 

mengutamakan perencanaan yang matang tentang kebutuhan tenaga pendidik dan 

kependidikan (SDM), rekruitmen dan seleksi yang optimal, orientasi, penempatan 

yang tepat dengan prinsip the right man on the right job at  the right time, 

pelatihan dan pengelolaan karier yang kontinyu. Demikian pula kebijakan 

kompensasi (penggajian dan kesejahteraan) dan penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan adil dan tepat dapat melahirkan motivasi berprestasi pada para tenaga 

pendidik dan kependidikan. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik  maka 

peluang untuk  memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu dan 

kompeten dapat  terwujud. Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan 

yang lahir dari peradaban asli Indonesia dan merupakan sistem pendidikan 

pertama dan tertua di negeri ini. Madrasah juga warisan tradisi bangsa yang 

memiliki akar sejarah terhadap pembangunan. Sebab itu menjadi tanggung jawab 

bersama untuk melakukan inovasi dan pengembangan lembaga madrasah ini 

karena keberadaanya sebagai sub sistem pendidikan nasional mempunyai peran 

yang sama dengan lembaga pendidikan lain, yakni berusaha meningkatkan 
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kualitas manusia Indonesia. Menurut H.A.R. Tilaar, perlu diupayakan reposisi 

pendidikan madrasah agar sesuai dengan paradigma baru tuntutan dan harapan 

masyarakat dan pembangunan bangsa.
13

 

 Madrasah diyakini mampu mengintegrasikan kematangan religius dan 

keahlian ilmu moderen kepada peserta didik sekaligus. Kehadiran madrasah 

sebagai lembaga pendidikan Islam setidaktidaknya mempunyai empat latar 

belakang, yaitu: (1) Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem 

pendidikan Islam. (2) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah 

suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan 

kesempatan kerja dan perolehan ijazah.(3) Adanya sikap mental pada sementara 

golongan umat Islam, hususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem 

pendidikan mereka. (4) Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem 

pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan 

modern dari hasil akulturasi.
14

 

Sebagai lembaga pendidikan keislaman, Madrasah memiliki nilai eksotik 

yang membedakan dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Madrasah 

merupakan lembaga pendidikan yang memiliki subkultur unik, berupa nilai-nilai 

keadaban, kekulturan, serta warisan khazanah intelektual Islam yang 

termanifestasikan dalam literatur klasik yang menjadi tradisi keilmuannya. 

“Transformasi nilai intelektualitas dan akhlak merupakan misi lembaga 

pendidikan Madrasah yang tidak bisa dipisahkan.Madrasah tidak sekedar 

                                                           
13. Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2008), h. 71-72. 
14. Abdul Mujib dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kencana, 2008), h. 241. 
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mencetak generasi intelektual tetapi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal 

sebagai khalifah Tuhan di bumi. 

 Madrasah merupakan salah satu sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia 

dan memiliki kontribusi sangat penting dalam mencerdaskan bangsa ini, terutama 

perannya dalam membangun bangsa di bidang pendidikan, keagamaan dan moral. 

Dilihat dari sejarahnya Madrasah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hal  

membina, mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat, bahkan lebih luas lagi  

Madrasah mampu mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri dengan 

menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.
15

 

 Sejak awal berdirinya, Madrasah telah menunjukkan keunikannya. Pada 

mulanya Madrasah sebagai pusat pengembangan dan penggemblengan nilai-nilai 

Islam,berfungsi disamping menjadi pusat pendidikan keagamaan Islam di 

nusantara, juga menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah terutama pada akhir 

abad ke-19 dan awal pada abad ke-20.  

 Militansi Madrasah berhadapan dengan penjajah asing sangatlah efektif ketika 

perlawanan Madrasah disosialisasikan lewat simbol-simbol “perang mengusir 

orang kafir”. 
16

Tuntutan zaman dan perubahan global memposisikan Madrasah 

untuk melakukan transformasi Madrasah dalam upaya memodernisasikan dirinya 

dalam merespons arus perubahan tersebut. Kaidah yang menjadi acuan kalangan 

Madrasah adalah memelihara tradisi lama yang masih dinilai relevan dan 

                                                           
15. Dirjen Pendidikan Islam Depag RI , Quality Assurance, Pada Madrasah(Modul Pelatihan), 2009. 

h. 49-50. 
16. Departemen Agama, Madrasah  Untuk Kemaslahatan Umat Edisi II (Jakarta : Direktorat 

Pendidikan Diniyah dan  MadrasahDirjen Pendidikan Islam, 2010), h.2 
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pengembangan hal-hal baru yang lebih baik. Kaidah ini mengandalkan Madrasah 

sebagai agen perubahan dengan pendekatan keagamaan. 

 Karena itu, identitas Madrasah yang pada perkembangannya merupakan 

sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, kini orientasi itu lebih 

berkembang dan dengan tidak keluar dari prinsip kemandirian dan independensi 

kepemimpinannya tetap memiliki fungsi tiga fungsi. Pertama, sebagai lembaga 

pendidikan yang melakukan transformasi ilmu pengetahuan agama (Islam) dan 

nilai-nilai keislaman (Islamic values). Kedua sebagai lembaga keagamaan yang 

melakukan control sosial (sosial  control)  dan ketiga sebagai lembaga keagamaan 

yang melakukan rekayasa sosial  (sosial  engineering). 
17

 

 Fungsi-fungsi tersebut terasa implementasinya dalam kondisi bangsa yang saat 

ini dilanda krisis moral. Madrasah harus mampu membentuk dan 

mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor sekaligus menjadi 

inspirator pembangkit reformasi gerakan moral bangsa, dengan demikian 

pembangunan tidak hampa dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan. 

 Salah satu ihktiar yang dilakukan Madrasah AL-Hidayah Pertiwi dan 

Madrasah Pelajar Islam Putihdoh, Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus, dalam menghadapi arus dan tuntutan perubahan global adalah 

membentuk berbagai alternatif serta menatanya secara lebih baik. Salah satu 

diantaranya diperlukan manajemen Madrasah yang bermutu agar peserta didik dan 

outputnya benar-benar bisa menjawab harapan masyarakat yang menuntut 

perubahan dalam aspek moral.Mutu pendidikan yang tinggi tentu akan berbanding 

                                                           
17 Departemen Agama RI, Statistik Pendidikan Madrasah (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama 

Islam RI, 2004), h. 8 
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lurus dengan manajemennya, artinya bahwa setiap lembaga pendidikan yang 

termasuk pendidikan Madrasah memiliki aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam visi dan misinya. 

 Sepertinya lembaga pendidikan Madrasah al-Hidayah Pertiwi dan Madarah 

Pelajar Islam Putihdoh, belum mampu menjawab keinginan masyarakat 

cukuhbalak dalam merubah stigma negatif lembaga pendidikan madrasah tersebut. 

Adapun keinginan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Madrasah al-Hidayah 

Pertiwi bisa peneliti diskripsikan sebagai berikut:
18

 

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik 

Untuk sarana fisik misalnya, MTs Al-Hidayah Pertiwi saat ini sebagian lokal 

sudah rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku 

perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian 

teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya.  

2. Rendahnya Kualitas Guru 

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan 

pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan 

kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat 

besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas 

guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat 

kesejahteraan guru 

 

 

                                                           
18  Wawancara dengan Bapak Rumni Sanusi, ketua Komie MTs Al-Hidayah Pertiwi, tgl 03-Juni 

2015 di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus  
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3. Rendahnya Kesejahteraan Guru 

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya 

kualitas pendidikan, kesenjangan kesejahteraan guru menjadi masalah baru di 

MTs Al-Hidayah Pertiwi.  

4. Rendahnya Prestasi Siswa 

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan 

kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan.  

 Adapun keinginan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Madrasah al-

Pelajar Islam Putihdoh, sebenarnya tidak jauh berbeda akan tetapi peneliti bisa 

diskripsikan sebagai berikut:
19

 

1. Problem Kualitas 

Kurangnya peminat masyarakat pada lembaga pendidikan di Madrasah 

Pelajar Islam Putihdoh, jika dilihat dari hasil Nilai Ujian Nasional pada 

umumnya masih rendah apalagi bila dibandingkan dengan sekolah umum 

misalnya di SMPN Cukuhbalak pada umumnya. 

2. Kesadaran masyarakat 

Pada umumnya madrasah swasta khususnya di kecamatan cukuhbalak lahir 

dalam keadaan yang serba kekurangan. sementara masyarakat yang lebih 

mementingkan symbol yang disandangnya, yakni bernama Sekolah Negeri 

dibangding madrasah swasta. Perkara isi pendidikan maupun hasil yang 

sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian saksama. 

Kesadaran simbolik, berupa identitas yang disandang, oleh sementara 

                                                           
19 . Wawancara dengan BapakThoriq Iqbal, Ketua Komie MTs Pelajar Islam Putihdoh, tgl 05-Juni 

2015 di Desa Pekondoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus   
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masyarakat  ternyata dikalahkan oleh uuran-ukuran lainnya yang ditetapkan 

oleh pemerintah sekalipun. 

3. Kesejahteraan guru 

Pada umumnya satu-satunya penyangga financial kehidupan madrasah 

adalah wali murid sendiri. Sekalipun madrasah berada di bawah yayasan, 

tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu  mencukupi seluruh kebutuhan 

madrasah.  Pendanaan yang bersumber masyarakat, sesungguhnya tidak 

mencukupi, baik yang dibayar awal masuk atau bulanan.  Besarnya dana 

yang dipungut dari wali murid itu, umumnya juga tidak besar, apalagi 

madrasah yang berlokasi di daerah masyarakat miskin, amat kecil. 

Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh madrasah juga kecil. 

Madrasah, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 (2) UU Sisdiknas, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang mempunyai fungsi yang sama 

dengan satuan pendidikan lainnya, terutama dalam mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa, madrasah bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Madrasah sering juga disebut dengan “sekolah umum berciri khas agama 

Islam”; karena di samping menerima pelajaran umum, siswa di madrasah juga  

memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan; 

sehingga dalam penggunaan kata “madrasah” sering dikonotasikan dengan 
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“sekolah agama”.Seperti diungkapkan oleh Saifullah, eksistensi madrasah 

terutama adalah dalam mengembangkan manusia didiknya untuk mencapai 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”-nya dan mencapai “Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab”-nya. 

Madrasah memiliki konten yang mulia. Maka, sebagai suprastruktur ilmu, 

madrasah pun merupakan suatu fasilitas yang mulia. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya madrasah mempunyai kedudukan sesuai dengan martabatnya.
20

 

Selain itu, sebagai lembaga pendidikan, madrasah adalah lembaga manusia 

yang mengangkat derajatnya,
21

 sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-

Mujadilah ayat 11: 

                     

                       

                     

         

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", maka lapangkanlah! Niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan "Berdirilah kamu", maka berdirilah! 

NiscayaAllah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
22

 

                                                           
20 . Azyumardi Azra dkk., Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h.105 
21. M. Saifullah, “Advokasi Madrasah di Gresik,”Homepage www.pendidikan-network.com, Th. 

2004. 12 Februari  2016. h. 11 
22. Departemen Agama RI, Surat Al- Mujadilah ayat 11, Op.Cit., h. 543. 
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Juga, agar manusia mengerjakan segala sesuatu dengan ilmunya, sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 36: 

                       

               

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
23

 

Namun, apabila dicermati pada tataran implementasi, maka akan 

disaksikan dan dirasakan banyaknya masalah sangat mendesak yang harus segera 

dicarikan jalan keluarnya. Di antara berbagai masalah yang hingga kini masih 

mengemuka adalah masalah kualitas pendidikan madrasah yang dianggap masih 

sangat rendah, baik ditinjau dari aspek proses maupun hasil pembelajarannya.  

Miman Hilmansyah, dalam sebuah artikelnya, menggambarkan bahwa 

sebagian besar masyarakat masih menganggap produk SDM yang dihasilkan 

madrasah serba tanggung: tidak menguasai ilmu-ilmu umum dan tidak pula 

pandai dalam ilmu-ilmu keagamaan.
24

 Bahkan, sebagian masyarakat masih 

memandang sebelah mata madrasah atau menganggapnya sebagai lembaga 

pendidikan “kelas dua”. Walaupun secara yuridis diakui dan sejajar dengan 

pendidikan formal lainnya, madrasah hanya diminati oleh siswa-siswa yang 

kemampuan intelegensi dan tingkat ekonomi orangtuanya pas-pasan; sehingga 

                                                           
23. Ibid., Surat Al-Isra’ ayat 36,  h. 285. 
24. Miman Hilmansyah Mishbah, “Peminat Kecil, Apa yang  Salah  pada  Madrasah?” Pikiran 

Rakyat Edisi Online h. 2 

:  http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/21/99forumguru.htm. [9  September 2015]. 
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upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah selalu mengalami 

hambatan. 

Salah satu persoalan madrasah yang hingga kini masih belum terselesaikan 

adalah kondisi manajemen madrasah yang cukup memprihatinkan, baik dari segi 

kualitas dan kinerja guru, sistem manajemen dan administrasi, kepemimpinan 

kepala sekolah, kinerja staf, dan sebagainya. Pendidikan merupakan suatu proses 

yang sangat kompleks dan berjangka panjang, di mana berbagai aspek yang 

tercakup dalam proses saling berkaitan erat satu sama lain dan bermuara pada 

terwujudnya manusia yang memiliki nilai hidup, pengetahuan hidup dan 

keterampilan hidup. Prosesnya bersifat kompleks dikarenakan interaksi di antara 

berbagai aspek tersebut, seperti kepala sekolah/madrasah, guru, bahan ajar, 

fasilitas, kondisi siswa, kondisi lingkungan, metode mengajar yang digunakan, 

sistem manajemen sekolah yang diterapkan dan  dukungan orangtua/masyarakat 

tidak selamanya memiliki sifat dan bentuk yang konsisten yang dapat 

dikendalikan. Hal ini mengakibatkan penjelasan terhadap fenomena pendidikan 

bisa berbeda-beda baik karena waktu, tempat maupun subjek yang terlibat dalam 

proses. Dalam proses pendidikan tersebut di atas, kepala madrasah menempati 

posisi yang menentukan. lbarat sebuah mobil,  kepala madrasah merupakan motor 

penggerak pendidikan.  

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

akuntabilitas sekolah/madrasah, maka meningkat pula tuntutan terhadap para 

kepala sekolah/kepala madrasah. Mereka diharapkan mampu melaksanakan 

fungsinya baik sebagai manajer maupun leader. Untuk meningkatkan kemampuan 
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kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan yang lain, pemerintah 

Indonesia telah menunjukkan good will dengan memperhatikan kesejahteraan 

melalui beberapa langkah antara lain: pemberian gaji, kewenangan, dan otonomi 

yang cukup untuk memperkuat peran manajerial mereka di sekolah.  

Dengan diterbitkannya instrumen kebijakan baru, maka para kepala 

sekolah/madrasah akan segera mendapat kompensasi yang meningkat, dukungan 

profesional, dan otonomi. Persoalannya, untuk memperoleh sejumlah 

penghargaan tersebut, setiap kepala sekolah/madrasah harus memenuhi standar 

mutu yang telah digariskan oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Hal ini dimaksudkan agar 

pemberian penghargaan tersebut terarah dan tepat sasaran. Bimbingan teknis bagi 

kepala sekolah/madrasah merupakan upaya untuk mempersiapkan kepala 

sekolah/madrasah dalam menghadapi uji kompetensi.  

Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah memiliki tanggung 

jawab legal untuk mengembangkan staf, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan 

di madrasah nya. Di sinilah efektivitas pendidik bekerjasama dengan tenaga 

kependidikan atau staf serta kemampuannya mengendalikan pengelolaan 

anggaran, pengembangan staf, scheduling, pengembangan kurikulum, paedagogi, 

dan assessment, dengan pembekalan seperangkat kemampuan ini sangat penting. 

       Bila dalam organisasi tersebut kemudian ada yang sangat menonjol, dan 

diakui kelebihannya oleh anggota-anggota atau sebagian besar anggota-

anggotanya, terutama dalam  mempengaruhi dan menggerakkan usaha bersama 

dalam mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan, itu merupakan bagian dari 
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manajemen. Sifat ataupun gaya atau proses untuk mempengaruhi serta 

menggerakkan orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai sesuatu tujuan 

yang telah ditetepkan, disebut bagian dari manajemen.
25

 Demikianlah Allah swt 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang terdiri dari 

berbagai unsur yang terorganisai dengan rapi dan interaksi antar unsur-unsur yang 

ada mencerminkan suatu sistem manajemen yang sangat sempurna dan canggih. 

Sudah seharusnya manusa menjadikan sebagai I’tibar dalam membangun suatu 

sistem organisasi dan manajemen yang baik. Sesuai dengan penjelasan Allah 

dalam al-Qur’an surat as-haff ayat 4 : 

                    

      

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh. Qs. As-Saff: 4) 

Sebuah organisasi hanya akan bergerak jika manajemen yang ada di dalam 

nya berjalan dengan efekti sesuai dalam firman Allah swt Qs. Al-An’am ayat 165. 

                                                           
25. Ary. H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan; Suatu Analisi Sosiologi Tentang Berbagai Problem 

Pendidikan, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000). h. 123 
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Artinya:  Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 

Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
26

 

 Organisasi merupakan pengelompokan orang orang ke dalam aktivitis 

kerja  Sama untuk mencapai tujuan yang telah di tetap kan.jadi,walaupun pekerjan 

nya berbeda-beda Dan ber macam-macam,dengan organisasi di maksudkan 

supaya pekerjaan tersebut dapat di laksanakan dengan baik. Pengorganisasian 

merupakan penyusunan dan pengelompok kan bermacam-acam pekerjaan, misal 

nya berdasarkan jenis yang harus dikerjakan, menurut urutan, sifat , dan fungsi 

nya, waktu dan kecepatan nya. Sedangkan organisasi merupakan penugasan orang 

orang kedalam. Fungsi pekerjaaan yang harus di lakukan agar terjadi aktivitas 

kerja sama dalam mencapai tujuan.
27

 

       Dalam penelitian ini obyeknya sebuah lembaga pendidikan yaitu madrasah. 

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan. yang di maksud pemmipin adalah 

                                                           
26.  Depertemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan Terjemah, PT. Pantha Cemerlang. 

Jakarta Selatan. 2008. h 150 
27. Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan: Telaah Terhadap 

Organisasi Dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta, 2008 ), h. 106 
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semua orang yang bertanggung jawab dalam proses perbaikan yang berada padaa 

semua level kelembagaaan pendidikan. Para pemimpin pendidikan haarus 

memiliki komitmen terhaadap perbaikan mutu / kwalitas dalam fungsi umat nya 

.oleh karena itu, fungsi-fungsi dari kepemimpinan pendidikan haruslah bertuju 

pada mutu atau kwalitas belajar.madrasah merupakan organisasi yang kompleks 

dan unik sehingga memrlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu 

sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi madrasah (kepala madrasah),dapaat di 

katakana berhasil apabila tercapai tujuan madrasahserta tujuan-tujuan dari 

individu yang ada di dalam lingkungan madrasah, harus memahami dan 

menguasai peranan orang dan hubungan kerjasama antara individu. 

      Di dalam Islam. Pendidikan merupakan hal yang urgen, sebagai bagian dari 

asasi untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia lahir maupun bhatin, 

 Karena dengan ilmu dan pendidikan , manusia mampu mengemban tugas berat 

nya sebagai kholifah di muka bumi ini , islam sendiri merupakan satu –satu nya 

yang sangat empatik dalam mendorong umat nya untuk menuntut ilmu 

.pendidikan juga di pandang Sebagai media atau sarana utama yang dapat 

menentukan perkembangan dan kelangsungan hidup masa depan bangsa atau 

masyarakat. 
28

 

       Dalam hal ini madrasah adalah salah satu perwujudan dari lembaga 

pendidikan yang mengemban tugas sebagai penyelenggara proses pendidikan. 

tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah atau madrasah 

                                                           
28. Melalui Pendidikan Kita Dapat Mencerdaskan Bangsa.Sesuai Dengan Tujuan Pendidikan 

Nasional Bahwa :pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia seutuh nya ,yaitu manusia yang beriman yang bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi 

pekerti luhur ,memiliki pengetahuan dan ketrampilan kesehatan jasmani dan rohani ,kepribadian yang mantab 

mandiri  serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan “.lihat undang- undang republik  

Indonesia nomor 20 tahun 2003. Tentang system pendidikan nasional. 
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bertugas mengembangkan potensi manusiawi yang di miliki anak-anak agar 

mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagi manusia.bai secara individu 

maupun sebagai anggota masyarakat.
29

 

Selanjut nya, terwujud nya madrasah yang berbudaya mutu merupakan 

tuntutan yang harus di penuhi oleh setiap sekolah untuk meningkatkan prestasi. 

keberhasilan madrsah dalam meningkat ka budaya mutu ,merupakan usaha yang 

cukup besar bagi kepala sekolah dalam menjalan kan peran nya sebagai pemimpin 

dalam mewujud kan budaya mutu. 

Membicarakan madrasah berarti membicarakan kekomplekan dan 

keunikan sebuah lembaga.di katakana kompleks karena madrasah sebagai 

organisasi di dalam nya terdapat berbagai dimensi yang saling berkaitan dan 

menentukan sedang di katakana unik karena madrasah memiliki karakter 

tersendiri,dimana terjadi proses belajar mengajar.Tempat terselenggara nya 

pembudayaan kehidupan manusia.karena sifat nya yang kompleks dan unik 

tersebut,sekolah / madrasah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi 

yang tinggi.  

     Selain di atur oleh pemerintah, pelaksanaan dan kegiatan organisasi 

madrasah juga di tentukan oleh aktivitas kepala nya,dengan kata lain, kepala 

madrasah dapat di artikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang di beri 

tugas untuk memimpin suatu madrasah,ebagai tempat di selenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi nya interaksi antara guru yang 

member pelajaran dan murid dan menerima pelajaran. 

                                                           
29. Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah Dan Pengelolaan Kelas,( Jakarta :Pt Gunung Agung 

,1982). h 27  



22 
 

       Manajemen merupakan organ penting yang dapat mempengaruhi sikap 

dan prilaku bawahan nya. Target adalah para guru yang di harapkan dan 

meningkat kan kerja nya setelah mendapat pengaruh dari atasa nya. Senada 

dengan ungkapan bahwasan nya kepemimpinan atau leadership seorang kepala 

madrasah merupakan suatu proses mempengaruhi prilaku orang lain agar 

berprilaku seperti yang akan di kehendaki.
30

 

     Di antara pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan 

tingkatan nya,kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat 

penting, hal tersebut di karenakan kepala madrasah langsung berhubungan dengan 

pelaksanaan program pendidikan di madrasah.Ketercapaian tujuan pendidikan 

sangat bergantung pada Kecakapan dan kebijkasanaan kepala madrasah sebagai 

salah satu pemimpin pendidikan. 

keberhasilan suatu madrasah  pada hakikat nya terletak pada efisieansi dan 

efektivitas penampilan seorang kepala madrasah.
31

 Sebab, kepala madrasah 

merupakan seorang pejabat professional dalam organisasi madrasah yang 

memiliki tugas untuk mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama 

dengan guru –guru dalam mendidik siswa untuk mencapai sebuah tujuan 

pendidikan. 

     Sebagai pemimpin,seyogja nya kepala madrasah memiliki di siplin ilmu 

dan pengetahuan luas serta ketrampilan kepemimpinan ,agar mampu 

mengendalikan ,mempengaruhi dan mendorong bawahaan nya dalam menjalan 

kan tugas dengan jujur,tanggung jawab, efektif dan efisiean, selain itu, kepala 

                                                           
30 . Nimran Umar, Prilaku Organisasi, Cetakan Ketiga, ( Surabaya: cv. citra media, 2004 ), h. 64  
31 . Wahjosumidjo, Kepmimpinan Kepala Sekolah ,Tinjauan Teoritik Dan Permasalahan Nya, 

(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2002 ), h. 349  
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madrasah juga mampu mewujudkan hubungan manusiawi (human relationship) 

yang harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerja sama antar 

personal, supaya serempak bergerak kearah pencapaian tujuan melalui kesediaan 

melaksanakan tugas masing –masing secara efesien dan efektif.
32

 

       Demi kelancaaran tugas-tugas kepala madrasah.hendak nya pemimpin 

dapat memberlaku kan individu secara manusiawi. Pada dasar nya kepemimpinan 

itu merupakan upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk 

mencapai tujuan,cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah 

,tindakan yang Menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan 

menimbulkan perubahan positif agar tujuan organisasional dapat tercapai.
33

 

       Oleh sebab itu,kepala madrasah hendak nya dapat berkomunikasi dan 

memiliki pendekatan -pendekatan yang baik terhadap guru –guru.karena dalam 

melaksanakan tugas nya,kepala madrasah senantiasa di hadap kan dengan 

kepribadian yang ber beda-beda dari pada guru .tentunya setiap kepala madrasah 

memiliki gaya kepemimpinan berbeda.melalui gaya kepemimpinan itu,pemimpin 

akan mampu mentransfer beberapa nilai seperti penekanan pada 

kelompok,dukungan guru guru maupun karyawan, toleransi, dan sebagai nya 

sehingga akan terbangun  suatu persepsi mengenai dasar dasar nilai yang ada 

dalam organisasi. Manajemen yang baik  akan berdampak pada tercapai tidak nya 

tujuan organisasi, karena manajemen memiliki  pengaruh terhadap kinerja yang di 

embannya.
34

 

                                                           
32 . Hadari Nawawi, Op. Cit., h. 90-91 
33.  Dubrin Andrew. Leadership (terjemahan), (Jakarta : prenada Media, 2015), edisi Kedua, h. 3 
34 .  Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah. ( Jakarta : Pt.Grafindo, 2004), Cet .Ket -3, h.154 
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      Dengan demikian, Jabatan kepala madrasah yaitu memaksimal kan 

pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara produktif untuk mencapai 

tujuan yang di tetapkan bagi unit kerja nya namun manajemen pendidik didalam 

madrasah mengelola sebuah lembaga yang sangat istimewa yaitu madrasah 

sebagai lemabag formal pendidikan yang akan sangat mewarnai masa depan 

anggota utama nya, yakni peserta didik. Ideal nya manajemen pendidik dan tenaga 

kependidikan harus memenuhi beberapa criteria sebagai berikut: 

1. Keamampuan dalam kedudukan nya sebagai pendidik dan tenaga 

kependidikan 

2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan 

3. Kecerdasan 

4. ketegasan  

5. Kepercayaan diri 

6. Inisiatif.  

       Berdasarkan latar belakang di atas, dari data pra survey yang telah penulis 

lakukan di MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, Manajemen pendidik dan tenaga 

kependidikan belum mencapai atau memenuhi standar kepemimpinan yang baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan tidak terlaksananya fungsi-fungsi dasar menejemen 

sebagai indikator dari kemampuan dalam kedudukannya kepala lembaga 

madrasah, serta  belum mampu dalam membuat keputusan keputusan dan 

memecahkan masalah masalah dengan cakap dan tepat.  
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       Selanjutnya, salah satu upaya yang sudah dan sedang di lakukan oleh 

pemerintah tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta PP NO.1, tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan. Pada dasar nya hal tersebut merupakan 

kebijakan pemerintah yang di dalam nya memuat usaha pemerintah untuk menata 

dan memperbaiki mutu guru di Indonesia. Ini mengisyarat kan bahwa perubahan 

dan pembaharuan system pendidikan sangat bergantung pada “what teachers do 

and think “, atau dengan kata lain bergantung pada penguasaan kompetensi guru. 

Secara fungsional pendidikan pada dasar nya di tujukan untuk menyiapkan 

masa depan agar hidup lebih sejahtera. Baik sebagai individu maupun secara 

kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk 

agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang 

kehidupan hari kemudian yang bahagia.
35

 

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi  

haraapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu pendidik 

ataupun tenaga kependidikan, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, 

Seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus 

mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam 

dinamika kehidupan ekonomi, politik sosial, dan budaya.  

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan selama ini masih kurang sesuai 

dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, 

telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sector lainnya yang cendrung 

menggugat eksistensi madrasah. Bahkan sumber daya Manusia yang di siapkan 

                                                           
35 . Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah / Madrasah, ( MMBS / M ) ( Jakarta :CEQM, 

2004 ), 244 
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melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila 

di lihat dari akhlak, moral dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya 

bangsa.
36

 Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyrakat menjadi pesimis 

terhadap madrasah.ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu 

menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertical. karena madrasah tidak 

menjanjikan pekerjaan yang layak.madrasah kurang menjamin masa depan yang 

lebih baik. sebagaimana di ungkapkan di muka. perubahan paradigm baru 

pendidikan kepada mutu ( quality oriented ) merupakan salah satu strategi untuk 

mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.
37

 

 Otonomisasi dalam sektor pendidikan kemudian di dorong pada sekolah 

agar guru dan seluruh staf mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

peningkatan kulaitas proses pembelajaran untuk meningkat kan kualitas hasil 

belajar. baik dan buruk nya kulitas hasil blajar siswa menjadi tanggung jawab 

guru dan tenaga kependidikan, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi 

berbagai aktifitas Pendidikan, baik sarana prasarana, ketenangan maupun berbagai 

program pemblajaran yang di rencanakan sekolah. 
38

 

         Berasaman dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. sebagai pengganti undang–

undang tersebut adalah pelibatan dalam masyrakat dalam pengembangan sector 

pendidikan. Sebagaimana di tegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak 

untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 

                                                           
36 . Ibid, h. 245 
37 .  Syafruddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, ( Jakarta:grasindo 2002 ), h.19 
38 . Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, (Jakarta: Kencana 2004 ), h.37  



27 
 

ayat 1 bahwa pendidikan di indonesia di selenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan, demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan 

dengan kebijakan mendorong pengelolaan sector pendidikan pada daerah,yang 

implementasinya di tingkat sekolah untuk merancang nya serta mendiskusikan 

nya dengan mitra horizontal nya dari komite sekolah.
39

 

      Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian 

pemerintah terhadap gejala- gejala yang muncul di masyarakat serta upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara umum pemberian otonomi ini menutut 

pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat 

mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen 

masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan system yang ada di 

madrasah. Sedangkan, menurut Badan Setandar Nasional Pendidikan di jelaskan 

bahwa delapan standar nasional pendidikan menyediakan acuan untuk mengkaji 

pencapaian pendidikan. Mutu pendidikan dan bidang yang membutuhkan 

peningkatan pendidikan. delapan 8 setandar yang di maksudkan meliputi : 

1. Standar isi 

2. Standar proses 

3. Standar kompetisi lulusan 

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan  

5. Standar sarana dan prasarana  

6. Standar pengelolaan  

7. Dan standar pembiayaan  

                                                           
39 . Ibid, h. 265 
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8. Standar penilaian pendidikan. 
40

 

Agar dapat berjalan dengan efektif konteks kebijaksanaan dan manajemen 

ini. Sistem penjaminan dan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan  perlu 

menyediakan Fleksibilitas yang memadai yang akan memungkinkan kabupaten 

dan sekolah untuk mengkaji dan meningkatkan mutu di wilayah prioritas yang 

mencerminkan factor kontekstual lokal dan spesial . 

       Melihat wacana di atas, sangat terlihat bahwa manajemen pendidik dan 

tenaga kependidikan madrasah memiliki peranan penting dalam lembaga 

pendidikan, berdasarkan dugaan penulis, MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs 

Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, 

merupakan salah satu sekolah menengah yang berciri khas agama islam 

menghadapi banyak permasalahan baik yang bersifat intern maupun ekstren.
41

  

 MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, merupakan salah satu sekolah tingkat 

menengah yang berada di bawah naungan pemerintah. Awalnya madrasah ini 

didirikan pada tanggal 17 Maret 1977 oleh pemerintah dan tokoh-tokoh kampong 

setempat atas dasar usaha nyata dan ikut serta membantu pemerintah dalam 

mengembangkan program pemerataan pendidikan.
42

 Saat ini MTs Al-Hidayah 

Pertiwi dipimpin oleh Risdianto, S.Pd. dan MTs Pelajar Islam Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, di pimpin oleh Darul Alifi, S.Ag. 

Selain itu, MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan 

                                                           
40 .  Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
41.  Hasil Pra Survey,  MTs Pelajar Islam Putihdoh Tgl 25 Februari 2016 
42. Dikutif Dari Buku Sejarah Beridiri Nya MTs AL-Hidayah Pertiwi, Cukuhbalak, Kabupaten 

Tanggamus, h. 23 
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Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus memiliki jumlah pengajar yang mayoritas 

berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

Berdasarkan data pra survey dari lapangan menunjukkan bahwa 

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: 

1) Rendahnya kualitas guru 

2) Rendahnya kesejahteraan Guru 

3) Renda Prestasi Siswa 

4) Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
43

 

Berdasarkan hasil pra survey yang di lakukan oleh penulis dapat diketahui 

bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Al-Hidayah Pertiwi 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus belum dapat dikatan berjalan 

secara optimal, sebagaimana penulis ilustrasikan di tabel berikut. 

Tabel 1 

Evaluasi Manajemen Madrasah dalam kegiatan Rencana Kerja Madrasah 

di MTs Al-Hidayah Pertiwi 

 

KOMPONEN KEKUATAN KELEMAHAN 

 

 

 

KURIKULU

M SUDAH 

SESUAI 

DANN 

RELEVAN 

Madrasah kami sudah  mempunyai 

Tim Pengembang Kurikulum 

Kegiatan penyusunan kurikulum  

melibatkan komite Madrasah, dan 

nara sumber, serta pihak lain yang 

terkait.  

Madrasah kami belum 

menyusun kurikulum yang 

direviu (revisi) setiap tahun 

dan kemudian disahkan oleh 

kasi penma  dan 

disosialisasikan kepada para 

pemangku kepentingan. 

Sebanyak 5 dari 20 guru 

mengalokasikan waktu untuk 

program remedial dan pengayaan. 

Sebanyak 15 dari 20 guru 

belum mengalokasikan 

waktu untuk program remidi 

dan pengayaan 

 

 

MADRASAH 

MENYEDIAK

Layanan bimbingan dilakukan oleh 

guru kelas berdasar kasus per kasus 

 

Madrasah belum 

memberikan layanan dan 

bimbingan  secara teratur dan 

berkesinambungan  yang 

                                                           
43. Hasil Pra Survey Dan Wawancara Dengan Salah Satu Guru di MTs al-Hidayah Pertiwi dan 

Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak pada Tanggal,  01 tahun 2016 
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KOMPONEN KEKUATAN KELEMAHAN 

AN 

KEBUTUHA

N 

PENGEMBA

NGAN 

PRIBADI 

PESERTA 

DIDIK 

terprogram dengan jelas 

maupun berdasarkan kasus 

per kasus sesuai kebutuhan 

peserta didik. 

Kegiatan ekstra kurikuler 

diorganisasikan / diprogram dalam 

bentuk jadwal ekstra kurikuler.  

Madrasah belum melibatkan 

masyarakat dalam 

pengembangan ekstra 

kurikuler, dan dilaporkan 

kepada pemangku 

kepentingan. 

 

SILABUS 

SUDAH 

SESUAI/REL

EVAN 

DENGAN 

STANDAR 

 

Silabus di Madrasah kami sudah 

sesuai dengan Strandar Isi. 

 

Madrasah belum 

mengembangkan silabus 

yang  mempertimbangkan 

situasi dan kondisi Madrasah. 

Sebanyak 8 dari 15 guru di Madrasah 

mengembangkan silabus  secara 

mandiri/kelompok 

 

Sebanyak 7 dari 15 guru di 

Madrasah kami belum 

mengembangkan silabus 

secara mandiri. 

RPP 

DIRANCANG 

UNTUK 

MENCAPAI 

PEMBELAJA

RAN 

EFEKTIF 

DAN SESUAI 

DENGAN 

KEBUTUHA

N PESERTA 

DIDIK 

Penyusunan RPP melalui 6 prinsip  

RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai KD.  

 

Madrasah belum menyusun 

RPP oleh setiap guru untuk 

setiap kompetensi dasar 

berdasarkan prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran 

dan direview secara berkala 

untuk memastikan 

dampaknya pada peningkatan 

hasil belajar peserta didik. 

Sebanyak 3 dari 20 guru di Madrasah 

mengembangkan RPP secara 

mandiri/kelompok 

 

Madrasah belum  

memfasilitasi guru yang 

belum mampu agar mampu  

menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

yang mengakomodasi semua 

perbedaan-perbedaan peserta 

didik. 

SUMBER 

BELAJAR 

DAPAT 

DIPEROLEH 

DENGAN 

MUDAH 

DAN 

DIGUNAKA

N SECARA 

TEPAT 

Setiap siswa sudah memiliki sumber 

belajar yang dibeli sendiri untuk 

semua mata pelajaran  

Setiap siswa belum 

memanfaatkan berbagai 

materi yang tersedia di 

perpustakaan Madrasah yang 

dengan mudah dapat 

dipinjam dan dipakai di luar 

Madrasah dalam kurun 

waktu tidak lebih dari satu 

minggu dan dapat 

diperpanjang, serta dapat 

mengakses buku Madrasah 

elektronik (BSE). 
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PEMBELAJA

RAN  

DILAKSANA

KAN 

DENGAN 

MENGGUNA

KAN 

METODE 

YANG 

INTERAKTIF

, 

INSPIRATIF, 

MENYENAN

GKAN, 

KREATIF, 

MENANTAN

G DAN 

MEMOTIVAS

I PESERTA 

DIDIK 

Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai jadwal pelajaran 

Madrasah belum memotivasi 

guru agar selalu 

melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

yang telah disiapkan / 

disusun dengan multi metode 

yang tepat dan bersedia 

membantu guru Madrasah 

lain agar juga dapat 

melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan cara yang 

mereka kembangkan. 

SUPERVISI 

DAN 

EVALUASI 

PROSES 

PEMBELAJA

RAN 

DILAKSANA

KAN 

SECARA 

BERKALA 

DAN 

BERKELANJ

UTAN 

Supervisi dilaksanakan  satu kali 

pada tahun pelajaran yang lalu 

Madrasah belum  

meningkatkan penyusunan 

dan pelaksanaan program 

supervis, Supervisi dan 

Evaluasi pembelajaran belum  

dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan tidak hanya 

oleh Kepala Madrasah, 

namun juga oleh sesama 

guru, dan Pengawas.  

PEMENUHA

N JUMLAH 

PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN SUDAH 

MEMADAI 

Madrasah kami sudah memiliki Guru 

mata pelajaran yang sesuai dengan 

keperluan Madrasah 

 

Madrasah belum 

melaksanakan penempatan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan. 

Madrasah kami sudah memiliki 

Tenaga Administrasi. 

 

Madrasah belum  

mengangkat tenaga 

kependidikan yang meliputi: 

Petugas Perpustakaan, dan 

Penjaga Madrasah sesuai 

dengan ketentuan minimal 

KUALIFIKAS

I PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

Sebanyak 8 dari 20 orang guru di 

Madrasah kami sudah memenuhi 

kualifikasi akademik S1/D4 

Sebanyak  12 dari 20 orang 

guru belum memenuhi 

kualifikasi akademik (S1/D4) 

Kualifikasi Tenaga Administrasi Madrasah belum  
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KEPENDIDIK

AN SUDAH 

MEMADAI 

Madrasah kami  lulusan Madrasah 

Aliyah 

memfasilitasi peningkatan 

kualifikasi tenaga 

kependidikan agar memadai 

sesuai dengan standar 

nasional yang ditetapkan, 

termasuk untuk menangani 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. 

 

 

KOMPETENS

I PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN SUDAH 

MEMADAI 

Madrasah mengirimkan guru untuk 

mengikuti beberapa pelatihan yang 

dilaksanakan oleh Kementrian 

Agama tingakat Kabupaten atau di 

Provinsi.  

Madrasah belum  

memfasilitasi peningkatan 

kompetensi pendidik agar 

memadai sesuai dengan 

standar yang ditetapkan, 

termasuk untuk menangani 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. 

Tenaga administrasi Madrasah kami 

mampu menguasai penggunaan 

teknologi informasi / computer 

 

Tenaga administrasi 

Madrasah kami belum 

sepenuh nya menguasai 

administrasi kepegawaian, 

sarana dan prasarana, 

administrasi keuangan, 

administrasi kesiswaan dan 

administasi kurikulum. 

 

 

 

KINERJA 

PENGELOLA

AN 

MADRASAH 

BERDASARK

AN KERJA 

TIM DAN 

KEMITRAAN 

YANG KUAT 

DENGAN 

VISI DAN 

MISI YANG 

JELAS DAN 

DIKETAHUI 

OLEH 

SEMUA 

PIHAK 

Madrasah kami sudah memiliki visi 

dan misi. 

 

Madrasah belum  

mempertahankan program 

penyusunan Visi dan Misi 

secara bottom-up dengan 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan: dewan guru, 

komite Madrasah, dan kepala 

Madrasah dan 

disosialisasikan kepada 

seluruh pemangku 

kepentingan, termasuk 

orangta peserta didik dan 

masyarakat sekitar, serta 

direviue dan dievaluasi 

pencapaiannya. 

Madrasah kami sudah memiliki 

program kerja, yang dibuat kepala 

Madrasah 

Madrasah kami belum 

mendorong kemandirian dan 

kemitraan yang partisipatif, 

kolaboratif dan akuntabel 

melalui penyusunan 

/perumusan RKM berbasis 

EDM dengan melibatkan 

semua pemangku 

kepentingan serta mampu 
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memunculkan potensi warga 

Madrasah untuk turut serta 

mengembangkan 

pengelolaan Madrasah serta 

selanjutnya menjadi dasar 

penyusunan RKAS; 

kemudian melaporkan 

pelaksanaannya kepada 

kepada Komite Madrasah 

serta Kasi penma Pendidikan 

setiap akhir tahun. 

 

RENCANA 

KERJA 

MEMILIKI 

TUJUAN 

YANG JELAS 

DAN 

PERBAIKAN 

BERKELANJ

UTAN 

Madrasah memiliki RKM yang 

mencontoh dari Madrasah lain, 

belum disesuaikan dengan kondisi 

riil Madraha. 

Madrasah  belum 

mengembangkan Madrasah 

belum mensosialisasikan 

Rencana Kegiatan Madrasah 

(RKM) yang dirumuskan 

dari tujuan berdasarkan visi 

dan misi Madrasah dalam 

bentuk renstra maupun 

RKM, serta memaksimalkan 

sosialisasi RPM kepada 

warga Madrasah dan pihak 

lain yang berkepentingan. 

 

RENCANA 

PENGEMBA

NGAN 

MADRASAH/

RENCANA 

KERJA 

MADRASAH 

BERDAMPA

K 

TERHADAP 

PENINGKAT

AN HASIL 

BELAJAR 

 

 

 

 

 

- 

Madrasah belum menyusun 

Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Madrasah (RKAS) 

yang mengacu pada Standar 

Isi, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Proses dan 

Standar Penilaian sesuai 

dengan ketentuan Standar 

Nasional Pendidikan dan 

memajangnya pada tempat-

tempat yang strategis dan on-

line di situs  Madrasah 

sebagai bentuk sosialisasi 

kepada semua warga 

Madrasah serta perlu 

menyempurnakan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Madrasah (RKAS) setiap 

tahun. 

 

 

 

- 

 

Tim pengembang Madrasah 

belum melakukan evaluasi 

diri dan menyusun skala 

prioritas kegiatan dan 

program tindak lanjut 

terhadap hasil evaluasi diri 
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Madrasah. 

 

 

- 

 

Madrasah belum menyusun 

indikator keberhasilan dan 

melakukan penilaian kinerja 

proses pembelajaran dalam 

bentuk evaluasi diri 

Madrasah untuk dasar 

penentuan prioritas 

perbaikan/ pengembangan 

Madrasah. 

PEMBERIAN 

DUKUNGAN 

DAN 

KESEMPATA

N 

PENGEMBA

NGAN 

PROFESI 

BAGI PARA 

PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN 

 

 

 

- 

 

Madrasah belum  menyusun 

program pemberdayaan 

Pendidik dan Tanaga 

Kependidikan dan memiliki 

deskripsi tugas pokok dan 

fungsi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan serta perlu 

mengevaluasi pelaksanaan 

program pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan setiap akhir 

semester. 

 

 

 

 

- 

 

Madrasah belum  menyusun 

program pengawasan dan 

supervisi/evaluasi 

pengelolaan akademik setiap 

bulan, baik kinerja 

pelaksanaan tugas maupun 

kesesuaian dengan standar 

nasional, serta meminta 

semua pendidik melaporkan 

hasil evaluasi dan penilaian 

pembelajaran kepada Kepala 

Madrasah setiap semester 

yang selanjutnya melaporkan 

hasil evaluasi dan penilaian 

kepada orangtua peserta 

didik setiap semester sebagai 

dasar untuk menyusun 

program perbaikan dan 

peningkatan yang 

berkelanjutan. 

 

 

SISTEM 

PENILAIAN 

DISUSUN 

UNTUK 

Sebanyak 5 dari 20 orang pendidik 

sudah menyusun KKM , dan 

instrumen penilaian 

Madrasah belum  

memfasilitasi semua 

pendidik untuk menyusun 

KKM, kisi-kisi soal,  

instrumen penilaian, dan 

rubrik penilaian berdasarkan 
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MENILAI 

PESERTA 

DIDIK BAIK 

DALAM 

BIDANG 

AKADEMIK 

MAUPUN 

NONAKADE

MIK 

kompetensi dasar dan standar 

kompetensi 

Sebanyak 5 dari 20 orang pendidik 

menginformasikan indicator dan 

KKM dan waktu penilaian kepada 

peserta didik di awal semester 

Semua pendidik belum 

menginformasikan kopetensi 

dasar (Indikator), Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), 

tehnik penilaian, rubrik 

penilaian, dan waktu 

penilaian  kepada peserta 

didik di awal semester dan 

sebelum pelaksanaan 

penilaian. 

Semua pendidik sudah melakukan 

ulangan harian, Ulangan tengah 

emester, Ulangan Akhir semester, 

Ulangan Kenaikan, dengan 

menggunakan berbagai jenis 

Semua pendidik belum  

melaksanakan Ulangan 

Harian setiap kompetensi 

dasar, Ulangan tengah 

emester, Ulangan Akhir 

semester, Ulangan Kenaikan, 

dengan menggunakan 

berbagai jenis metode untuk 

menilai kemajuan belajar 

peserta didik secara 

berkelanjutan dan 

mengembangkannya 

berdasarkan rencana yang 

telah dibuat pada silabus dan 

RPP dan juga sesuai dengan 

perkembangan peserta didik, 

juga melaksanakan  Ujian 

Madrasah, dan  Ujian 

Nasional yang kemudian 

memantau kemajuan belajar 

peserta didik. 

Semua pendidik sudah menerapkan 

tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik 

atau tes kinerja, dengan teknik 

observasi atau pengamatan selama 

pembelajaran berlangsung dan/atau 

di luar kegiatan pembelajaran, serta 

teknik penugasan baik. 

Semua pendidik Madrasah 

kami belum merevisi tes 

tulis, tes lisan, tes praktik, tes 

kinerja yang dilakukan 

secara berkala 

 

 

PENILAIAN 

BERDAMPA

K PADA 

PROSES 

BELAJAR 

Setiap guru sudah menyampaikan 

hasil Evaluasi mata pelajaran serta 

hasil penilaian setiap peserta didik 

dan juga umpan balik kepada Kepala 

Madrasah pada akhir semester dalam 

bentuk laporan hasil prestasi belajar 

peserta didik dan mengkaji ulang 

tingkat kemajuan semua peserta didik 

Semua pendidik belum 

menganalisis hasil penilaian, 

perlu menyusun program 

tindak lanjut terhadap hasil 

analisis dalam bentuk 

perbaikan dan pengayaan dan 

mereview rencana 

pembelajaran yang telah 
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pada setiap akhir semester. disusun. 

 

Kendati pun juga hasil pra survey yang di lakukan oleh penulis bahwa 

manajemen semberdaya manusia pada pendidik dan tenaga kependidikan di MTs 

Pelajar  Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikan nya tidak jauh berbeda dengan Madrsah Al-

Hidayah Pertiwi, sehingga kegiatan di madrasah belum berjalan dengan baik. 

Tabel 2 

Evaluasi Manajemen Madrasah dalam kegiatan Rencana Kerja Madrasah 

di MTs Pelajar Islam Putihdoh 

 

KOMPONEN 

Ringkasan Deskripsi Indikator 

Berdasarkan Bukti Fisik  

 

KELEMAHAN 

 

KURIKULU

M SUDAH 

SESUAI 

DANN 

RELEVAN 

Kurikulum Madrasah kami disusun 

dan dikembangkan sesuai dengan 

panduan BSNP dan menjadi rujukan 

bagi pengembangan kurikulum 

Madrasah lainnya yang memiliki 

karakteristik yang sama.  

 

Kurikulum Madrasah kami 

belum sepenuhnya mengikuti 

panduan yang disusun BSNP. 

Serta Struktur kurikulum 

Madrasah kami tidak 

mengalokasikan waktu yang 

cukup bagi peserta didik agar 

dapat memahami konsep 

yang baru sebelum 

melanjutkan ke pelajaran 

berikutnya, serta program 

remedial dan pengayaan 

belum pernah dilaksanakan. 

 

MADRASAH 

MENYEDIAK

AN 

KEBUTUHA

N 

PENGEMBA

NGAN 

PRIBADI 

PESERTA 

DIDIK 

Madrasah kami menyediakan 

berbagai jenis kegiatan ekstra 

kurikuler yang disesuaikan dengan 

minat setiap peserta didik dan 

melibatkan masyarakat dalam 

pengembangan ekstra- kurikulernya.  

 

Madrasah kami menyediakan 

kegiatan ekstra-kurikuler 

tetapi belum mengakomodir 

semua kebutuhan 

pengembangan pribadi 

peserta didik. Dan  

Madrasah kami belum 

mampu memberikan kegiatan 

ekstra-kurikuler bagi peserta 

didik.  
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Ringkasan Deskripsi Indikator 

Berdasarkan Bukti Fisik  

 

KELEMAHAN 

SILABUS 

SUDAH 

SESUAI/REL

EVAN 

DENGAN 

STANDAR 

 

Silabus kami telah sesuai dengan SI, 

SKL, dan panduan KTSP serta telah 

mempertimbangkan situasi dan 

kondisi Madrasah.  

 

Silabus kami belum sesuai 

dengan SI, SKL, dan 

panduan KTSP.  

 

RPP 

DIRANCANG 

UNTUK 

MENCAPAI 

PEMBELAJA

RAN 

EFEKTIF 

DAN SESUAI 

DENGAN 

KEBUTUHA

N PESERTA 

DIDIK 

RPP disusun oleh setiap guru untuk 

setiap kompetensi dasar berdasarkan 

prinsip-prinsip perencanaan 

pembelajaran dan direview secara 

berkala untuk memastikan 

dampaknya pada peningkatan hasil 

belajar peserta didik.  

 

Madrasah belum  

memfasilitasi guru yang 

belum mampu agar mampu  

menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

yang mengakomodasi semua 

perbedaan-perbedaan peserta 

didik. 

SUMBER 

BELAJAR 

DAPAT 

DIPEROLEH 

DENGAN 

MUDAH 

DAN 

DIGUNAKA

N SECARA 

TEPAT 

Setiap siswa sudah memiliki sumber 

belajar yang dibeli sendiri untuk 

semua mata pelajaran  

Setiap siswa belum 

memanfaatkan berbagai 

materi yang tersedia di 

perpustakaan Madrasah yang 

dengan mudah dapat 

dipinjam dan dipakai di luar 

Madrasah dalam kurun 

waktu tidak lebih dari satu 

minggu dan dapat 

diperpanjang, serta dapat 

mengakses buku Madrasah 

elektronik (BSE). 

 

GURU 

MENGGUNA

KAN BUKU 

PANDUAN, 

BUKU 

PENGAYAA

N, BUKU 

REFERENSI, 

DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

LAIN 

SELAIN 

BUKU 

Guru-guru kami menggunakan 

berbagai jenis sumber dan media 

pembelajaran di Madrasah serta 

memanfaatkan tempat belajar lain di 

luar Madrasah dengan melibatkan 

siswa.  

 

Guru-guru kami sepenuhnya 

hanya bergantung pada buku-

buku pelajaran saja dalam 

melakukan proses 

pembelajaran.  
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KOMPONEN 

Ringkasan Deskripsi Indikator 

Berdasarkan Bukti Fisik  

 

KELEMAHAN 

PELAJARAN 

SECARA 

TEPAT 

DALAM 

PEMBELAJA

RAN UNTUK 

MEMBANTU 

DAN 

MEMOTIVAS

I PESERTA 

DIDIK.  

 

SUPERVISI 

DAN 

EVALUASI 

PROSES 

PEMBELAJA

RAN 

DILAKSANA

KAN 

SECARA 

BERKALA 

DAN 

BERKELANJ

UTAN 

Proses pembelajaran di Madrasah 

kami disupervisi dan dievaluasi 

mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil 

pembelajaran termasuk program 

tindak lanjut.  

 

Proses pembelajaran di 

Madrasah kami tidak 

disupervisi dan dievaluasi 

mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian hasil 

pembelajaran.  

 

PEMENUHA

N JUMLAH 

PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN SUDAH 

MEMADAI 

Madrasah kami sudah memiliki Guru 

mata pelajaran yang sesuai dengan 

keperluan Madrasah 

 

Madrasah belum 

melaksanakan penempatan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan. 

Jumlah pendidik di Madrasah kami 

sangat memadai untuk memberikan 

layanan pembelajaran dengan 

kualitas tinggi bagi semua peserta 

didik, termasuk peserta didik yang 

mempunyai kebutuhan khusus.  

 

Jumlah pendidik di Madrasah 

kami belum memadai sesuai 

dengan syarat minimal yang 

ditentukan  

 

KUALIFIKAS

I PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN SUDAH 

MEMADAI 

Madrasah kami memiliki pendidik 

dengan kualifikasi yang sangat 

memadai dari standar yang 

ditentukan untuk memberikan 

pengalaman belajar dengan kualitas 

tinggi bagi semua peserta didik, 

termasuk peserta didik yang 

mempunyai kebutuhan khusus.  

 

Kualifikasi pendidik di 

Madrasah kami belum 

memadai sesuai dengan 

syarat minimal yang 

ditentukan.  

 

 Madrasah kami memiliki pendidik Kompetensi pendidik di 



39 
 

KOMPONEN 

Ringkasan Deskripsi Indikator 

Berdasarkan Bukti Fisik  

 

KELEMAHAN 

 

KOMPETENS

I PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN SUDAH 

MEMADAI 

dengan kompetensi yang sangat 

memadai untuk memberikan 

pengalaman belajar dengan kualitas 

tinggi bagi semua peserta didik, 

termasuk peserta didik yang 

mempunyai kebutuhan khusus.  

 

Madrasah kami belum 

memadai sesuai dengan 

syarat minimal yang 

ditentukan  

 

 

KINERJA 

PENGELOLA

AN 

MADRASAH 

BERDASARK

AN KERJA 

TIM DAN 

KEMITRAAN 

YANG KUAT 

DENGAN 

VISI DAN 

MISI YANG 

JELAS DAN 

DIKETAHUI 

OLEH 

SEMUA 

PIHAK 

Madrasah kami memiliki visi dan 

misi yang dirumuskan secara buttom-

up dan tersosialisikan kepada seluruh 

pemangku kepentingan serta 

direview secara berkala sesuai 

dengan situasi, kondisi dan 

kebutuhan Madrasah.  

 

Madrasah kami belum 

memiliki visi dan misi yang 

jelas yang dirumuskan 

bersama oleh warga 

Madrasah.  

 

RENCANA 

KERJA 

MEMILIKI 

TUJUAN 

YANG JELAS 

DAN 

PERBAIKAN 

BERKELANJ

UTAN 

Madrasah kami memiliki rencana 

kerja yang dirumuskan dari tujuan 

berdasarkan visi dan misi Madrasah 

dalam bentuk dokumen renstra dan 

RKS, yang tersosialisasikan dengan 

baik kepada seluruh warga Madrasah 

dan pihak yang berkepentingan serta 

direview secara berkelanjutan  

 

Madrasah kami memiliki 

dokumen rencana kerja 

tahunan namun belum 

memiliki renstra.  

 

 

RENCANA 

PENGEMBA

NGAN 

MADRASAH/

RENCANA 

KERJA 

MADRASAH 

BERDAMPA

K 

TERHADAP 

PENINGKAT

Rencana kerja tahunan Madrasah 

disusun berdasarkan rencana kerja 

menengah mengacu pada Standar Isi, 

Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Proses dan Standar Penilaian 

dalam bentuk dokumen yang mudah 

diakses dan telah mendapatkan 

persetujuan dari komite Madrasah 

dan sudah tersosialisasi secara luas 

kepada seluruh pemangku 

kepentingan  

 

Madrasah belum memiliki 

Rencana kerja tahunan 

Madrasah dalam bentuk 

dokumen yang mudah 

diakses dan sesuai dengan 

Standar Isi, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar 

Proses dan Standar Penilaian.  
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KOMPONEN 

Ringkasan Deskripsi Indikator 

Berdasarkan Bukti Fisik  

 

KELEMAHAN 

AN HASIL 

BELAJAR 

 

PEMBERIAN 

DUKUNGAN 

DAN 

KESEMPATA

N 

PENGEMBA

NGAN 

PROFESI 

BAGI PARA 

PENDIDIK 

DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIK

AN 

Madrasah kami memperhatikan hasil 

kerja setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan serta senantiasa 

melaksanakan pengembangan 

profesinya secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan efektifitas 

kinerja.  

 

Madrasah kami kurang 

memperhatikan hasil kerja 

setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan  

 

SISTEM 

PENILAIAN 

DISUSUN 

UNTUK 

MENILAI 

PESERTA 

DIDIK BAIK 

DALAM 

BIDANG 

AKADEMIK 

MAUPUN 

NONAKADE

MIK 

Guru-guru kami menyusun rencana 

penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didik terhadap pencapaian 

kompetensi yang diharapkan dan 

diinformasikan kepada peserta didik 

sehingga setiap peserta didik 

memahami target kompetensi yang 

harus dicapai.  

 

Guru-guru kami 

melaksanakan penilaian hasil 

belajar peserta didik tanpa 

membuat perencanaan 

penilaian yang jelas terlebih 

dahulu  

 

 

PENILAIAN 

BERDAMPA

K PADA 

PROSES 

BELAJAR 

Semua guru kami secara rutin 

mencatat kemajuan setiap peserta 

didik memberi komentar dan 

masukan serta menginformasikanya 

kepada peserta didik secara 

individual dan berkala.  

 

Guru tidak selalu 

memberikan masukan dan 

komentar mengenai penilaian 

yang mereka lakukan pada 

peserta didik.  

 

Sejauh ini peniliti melihat, Pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di Madrasah masih kurang intens. 

Seharus nya kepala madrasah menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan 
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kegiatan pembelajaran dalam kelas, supaya berjalan sesuai dengan rencana dan 

tujuan serta dapat dicapainya proses pembelajaran secara efektif dan efesiean.
44

 

 Manajemen Pendidik dan tenaga Kependidikan masih belum mampu 

menjalankan tugas dan wewenangnya di lingkungan MTs Al-Hidayah Pertiwi dan 

MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus ini. 

Sebagai salah satu pendidikan, iklim kerja positif sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan kerja secara keseluruhan. Seandai Setecholder madrasah setempat dapat 

membangun komunikasi dengan baik dalam hal pemecahan ataupun pengambilan 

solusi dari berbagai persoalan manejemn madrasah ini sangat memberikan 

stimulant pada pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan mutu 

pendidikan yang ada di madrasah.
45

 

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang 

mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, 

penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah 

agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. 

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan 

bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang 

menyenangkan. Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum 

bagi tenaga kependidikan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, 

                                                           
44 . Ma’ruf, Tatausaha,Wawancara, Ruang Guru 12 Januari tahun 2016 
45.  Lismalinda, Waka Kesiswaan Dan Guru Qur’an Hadist Mts, Al-Hidayah Pertiwi Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, Wawancara Ruang Guru, 12 Januari 2016 
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wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.
46

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan dengan baik, dimana 

seharusnya konsep Manajemen dapat memberikan sesuatu untuk menentukan 

kebijakan madrasah dalam rangka efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat 

mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang 

erat antara madrasah, masyarakat dan pemerintah daerah. 

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Al-Hidayah Pertiwi 

dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, 

belum sesuai yang di harapkan oleh eleh setecholder madrasah khusus nya 

masyarakat di di lingkungan madrasah. Berdasarkan data pra survey yang penulis 

lakukan di lapangan menunjukkan bahwa standar Mutu Di Madrasah Tsanawiyah 

MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak 

Kabupaten Tanggamus, masih tergolong sangat rendah. Sebagaiman yamg telah di 

sebutkan dalam PP No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

bahwa mutu pendidikan pada suatu sekolah / madrasah harus mengacu pada 

delapan standar mutu yang telah di tetapkan, yaitu standar isi, standar proses, 

standar kompetisi kelulusan, strandar pendidik dan kependidikan, Standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiyaan dan standar penilaian. 

 

 

 

 

                                                           
46. Risdiyanto, Kepala Madrasah MTs Al-Hidayah Pertiwi Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus. Wawancara. Di laksanakan di Ruang Guru, 12 Januari 2016 
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Tabel 3 

Analisis Semberdaya Manusia Pada Standar Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di Madrasah Al-Hidayah Pertiwi Kecamatan Cukuhbalak 

kabupaten Tanggamus 

 

No 
Indikator Jenjang pendidikan tenaga pendidik 

Nama-nama Pendidik (Guru) SMA S I S 2 S 3 

1 Risdiyanto, S.Pd -   - - 

2 Rumni Sanusi, S.Pd -   - - 

3 Muhammad Qudsi, A.Ma -   - - 

4 Supriyadi, S.Pd -   - - 

5 Yulina Sari, S.Pd -   - - 

6 Lismalinda, S.Pd.I -   - - 

7 Ilhami, S.Pd.I., M.Pd - -   - 

8 Ahmad Kholib, S.Pd -   - - 

9 Nurbaiti, S.Th.I    - - 

10 Sahlan, S.Pd -   - - 

11 Syahrurozi, S.Kom  -   - - 

12 Harzani, S.Pd -   - - 

13 Sefa Yanti, S.Pd.I -   - - 

14 Muauwana, S.Th.I -   - - 

15 Roma Usdianto, S.Pd.I -   - - 

16 Murjannah     - - 

17 Andri Prayoga, S.Pd -   - - 

18 Musoluddin, S.Pd -   - - 

19 Helda Liana, S.Pd.I -   - - 

20 Rismawati, S.Pd -   - - 

Jumlah 1 Org 18 Org 1 Org 0 

Begitupun standar mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di Madrasah 

Tsanwiyah Pelajar Islam Putihdoh, tidak jauh berbeda dengan mutu pendidikan di 

Madrasah Al-Hidayah Pertiwi masih sangat jauh jika mengacu pada PP NO.19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.   
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Tabel 4 

Analisis Semberdaya Manusia Pada Standar Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di Madrasah Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak 

kabupaten Tanggamus 

 

No 
Indikator Jenjang pendidikan tenaga pendidik 

Nama-nama Pendidik (Guru) SMA S I S 2 S 3 

1 Maulya, S.Pd -   - - 

2 Sintoya Hasir   - - - 

3 Mu’allah, S.Pd.I -   - - 

4 Rosikhoh, S.Pd -   - - 

5 Baidowi, S.Pd -   - - 

6 Mega Azna Wahyuni, S.Pd -   - - 

7 Zahruddin Efendi, S.Pd - - - - 

8 Pathurrosid   - - - 

9 Hayuza Isma   - - - 

10 Lista Hayati, A.Md -   - - 

11 Hasuro, S.Pd  -   - - 

12 Humairoh, A.Md -   - - 

13 Jayauddin   - - - 

14 Ahmad Sobli   - - - 

15 Aula Meysofa   - - - 

16 Desa Mursida   - - - 

Jumlah 7 Org 8 Org 0 0 

 

 

Jika melihat delapan standar mutu pendidikan yang ada tersebut. mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di ke-dua lembaga madrasah tersebut 

di atas masih belum terpenuhi. Hal ini dapat terungkap dari pelaksanaan 

manajemen madrasah, yang meliputi: (a) Perencanan madrasah; b) 

Pengorganizing madrasah; (c) pelaksanaan madrasah dan (d) evaluasi 

madrasah. 

        Mengacu pada prosuder yang telah di tetapkan MTs Al-Hidayah Pertiwi dan 

MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, di 

atas guru hendak nya mematuhi prosedur tersebut. Namun di akui oleh kepala 
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madrasah bahwa guru-guru di MTs Al-Hidayah Pertiwi Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus, masih banyak guru yang kurang tanggungjawab dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga madrasah 

tersebut. Begitupun dengan staf yang tidak berdisiplin, hal ini sangat menjadi 

sorotan masyrakat sekitar.
47

 

       Hal senada juga di akui oleh bapak Martono selaku wakil kepala Madrasah. 

Bidang kurikulum bapak Thoriq Iqbal di MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. Beliau menjelaskankan bahwa banyak guru 

yang masih belum memenuhi kualifikasi akademik, belum mampu menyusun 

silabus terlebih bagi guru yang usia nya sudah tua.
48

 Hal ini pun sangat 

memprihatinkan perkembangan Madrasah hari ini. 

      Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa manajemen pendidikan di 

MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak 

Kabupaten Tanggamus masih belum memenuhi standar. Sehingga atas dasar 

pemikiran tersebut, penelitian merasa tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Al-Hidayah 

Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus. 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah di atas, 

agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang di teliti, maka 

                                                           
47. Hasil Observasi di MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamuspada tanggal 12 juni 2011 
48. Muhammad Qudsi, Waka Kurikulum Madrasah MTs Al-Hidayah Pertiwi dan Kecamatan 

Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, Wawancara Di Laksanakan Ruang Gurupada tanggal 9 Januari 2012  
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selanjut nya akan di uraikan masalah yang terindentifikasi di lapangaan yakni : 

Analisis Manajemen Semberdaya Manusia Pada pendidik dan tenaga 

kependidikan di MTs Al-Hidayah Pertiwi dan MTs Pelajar Islam Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus belum berjalan secara optimal. 

2. Fokus Penelitian 

        Menurut Husaini Usman, batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan 

batasan dari masalah penelitian yang akan di teliti.
49

 Pembatasan masalah di 

lakukan agar penelitian lebih terarah. Terfokus dan tidak menyimpang dari 

sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membatasi 

masalah tersebut pada pembahasan tentang: Analisis Manajemen Semberdaya 

Manusia Pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MTs Al-Hidayah Pertiwi 

dan MTs Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. 

3. Sub Fokus Penelitian 

Adapun dalam penelitian dilapangan penulis akan mengembangkan sub 

fokus pada analisis pelaksanaan Planning, Organizing, Actuating, Controlling 

tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Al-Hidayah Pertiwi dan di MTs Pelajar 

Islam Putihdoh.  

C. Rumusan Maslah  

 

 Dalam mencapai atau mendapatkan sesuatu pasti terjadi adanya 

ketidaksesuaian dengan tujuan awal yang di harapkan. Sehingga timbul sebuah 

masalah. kita ketahuai masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu 

                                                           
49. Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta: Bumi Aksara .2000). cet ket.-3. h. 23 
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dengan kenyataan yang ada.
50

 Dengan demikian perumusan masalah menjadi 

langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna 

untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagia berikut:  

1. Bagaimana perencanaan Rekrutmen Semberdaya Manusia Pada Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi dan 

Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak 

Kabupaten Tanggamus .? 

2. Bagaimana pengorganisasian Semberdaya Manusia Pada Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi dan 

Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak 

Kabupaten Tanggamus .? 

3. Bagaimana pelaksanaan Semberdaya Manusia Pada Pendidik Dan Tenaga 

Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi dan Madrasah 

Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus .? 

4. Bagaimana Pengawasan Semberdaya Manusia Pada Pendidik Dan Tenaga 

Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi dan Madrasah 

Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus .? 

 

 

                                                           
50. S.Margono. Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.54 



48 
 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perencanaan (planning) Semberdaya Manusia Pada 

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-

Hidayah Pertiwi dan Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui pengorganisasian (organizing) Semberdaya Manusia 

Pada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-

Hidayah Pertiwi dan Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan (actuating) Semberdaya Manusia Pada 

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-

Hidayah Pertiwi dan Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. 

4. Untuk mengetahui Pengawasan (Controling) Semberdaya Manusia 

Pada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-

Hidayah Pertiwi dan Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. 

2. Kegunaan Penelitian     

Adapun kegunaan dari penellitian yang penulis lakukan ini adalah : 

a. Bagi kepala madrasah sebagai bahan masukan dan pemikiran untuk 

meningkatkan Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam 
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rangka mencapai mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih 

baik lagi. 

b. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai bentuk sumbangsih 

pemikiran guna meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. 

c. Bagi penulis, sebagai bahan kelengkapan wawasan pengetahuan, 

keterampilan serta aplikasinya dari ilmu yang telah di dapat dalam 

menempuh jenjang pendidikan serta penelitian di lapangan. 

E. Kerangka Pikir 

Konsep manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan 

 harus diarahkan untuk merumuskan kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh 

nilai maslahat optimal bagi individu  pendidik dan tenaga kependidikan yang 

bersangkutan, sekolah dan masyarakat yang dilayaninya,  sehingga lembaga  

pendidikan mempunyai   pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

baik dari segi kompetensi maupun profesionalisme. 

Tugas dan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

 meningkatkan mutu pendidikan, mendukung pertumbuhan, produktivitas dan 

kompetisi pada satuan pendidikan (sekolah). Sekolah pada hakekatnya terdiri dari 

struktur pendidik dan tenaga kependidikan, di mana setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki spesifikasi tugas-tugas yang menuntut kompetensi 

pelakunya, dukungan fasilitas yang tepat memadai, dan kondisi yang kondusif 

bagi terlaksananya tugas-tugas mereka merupakan hal yang sangat signifikan 
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sehingga berpotensi untuk mengembankan kemampuan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang dapat membidani lahirnya peserta didik  yang berkualitas.  

Kekuatan dari aktivitas manajemen sumber daya manusia yakni 

mengutamakan perencanaan yang matang tentang kebutuhan tenaga pendidik dan 

kependidikan (SDM), rekruitmen dan seleksi yang optimal, orientasi, penempatan 

yang tepat dengan prinsip the right man on the right job at  the right time, 

pelatihan dan pengelolaan karier yang kontinyu. Demikian pula kebijakan 

kompensasi (penggajian dan kesejahteraan) dan penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan adil dan tepat dapat melahirkan motivasi berprestasi pada para tenaga 

pendidik dan kependidikan. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik  maka 

peluang untuk  memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu dan 

kompeten dapat  terwujud .  

Manajemen yang dijalankan dalam dunia pendidikan bukan sebagai tujuan 

tapi melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu yang 

sesuai dengan harapan orang banyak. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sudah 

mulai  membenahi manajemen pelaksanan pendidikan baik ditingkat profinsi 

maupun daerah. Salah satunya adalah kebijakan desentralisasi pendidikan yang 

menyerahkan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah atau provinsi 

untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahanya. Salah satu 

wewenangnya adalah mengatur sendiri penyelenggaraan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia potensial.  

Tidak ada sekolah yang “buruk”, tapi yang ada adalah sekolah yang 

manajemenya tidak baik. Istilah di atas mungkin benar apa adanya untuk 
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menggambarkan karut-marutnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang tidak 

pernah lepas dari masalah-masalah yang datang silih berganti, mulai masalah 

sistem, kualitas, dan sumber daya manusiany (human resaources). Hal ini 

disebabkan dari rendahnya kemampuan para pelaksana pendidikan (guru, kepala 

sekolah, pengawas, masyarakat, dan pejabat daerah atau pusat) yang ikut terjun di 

dunia pendidikan dalam memanaj atau mengelola sumber daya manusia yang ada. 

Pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan suatu bangsa 

baik secara individual (personal) dan sosial (sociaty). Bukan hanya mendobrak 

kemajuan bangsa tapi juga dapat meningkatkan status masyarakat menjadi 

masyarakat madani yang cerdas (sebagai mana yang diamanati oleh UUD, 45) 

yang siap hidup di era Indonesia Emas tahun 2045, yang mana mereka sudah 

dibekali soft skill dan hard skill untuk mampu menopang hidup dan menjawab 

tantangan global.  

Pendidikan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih demi 

mencapai tujuan pendidikan Nasional yaitu “Berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”51. Namun apabila 

lembaga pendidikan tersebut tidak diolah atau dimanaj dengan baik maka untuk 

mencapai tujuan tersebut sangatlah jauh bahkan bisa jadi itu mustahil. 

Setidaknya ada delapan standar Nasional yang harus dimana dengan baik 

oleh pengelolah satuan pendidikan (kepala sekolah dan guru), salah satunya 

                                                           
51.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal  3. h. 7 
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adalah standar tenaga pendidik dan kependidikan yang sekaligus merupakan aktor 

utama dalam menjalani kegiatan pendidikan ditiap-tiap satuan pendidikan, karena 

ditangan mereka kemajuan dan kemunduran peserta didik dan lembaga 

pendidikan yang dijalaninya.  

Manajemen berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, 

menagani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melakasanakan, dan 

memimpin. Sedangkan management  berasala dari kata mano yang berubah 

menjadi manus berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, 

ditambah imbuhan agere yang berarti melakukan sesuatu, kemudian menjadi 

managieare yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan 

tangan-tangan.52 

Sedangkan menurut Earl F. Lundgren mendefinisikan manajemen sebagai 

berikut: Management is the force that through decision making based in 

knowleged and understanding, interrelates, via appropiate lingking 

proscesses all the element of the organizational system in the manner 

designed to achieve the organizational objective (manajemen adalah 

sebuah kekuatan melalui pembuatan keputusan yang didasari pengetahuan 

dan pengertian yang saling terkait dan terpadu melalui lingkungan proses 

yang tepat dari semua unsur sistem organisasi dalam suatu cara yang 

didesain untuk mencapai tujuan organisasi. 53 

 

Sedangkan H. Koontz dan Donnel mendefinisikan “Management is getting 

things done through the efforts of other people”.54 Manajemen adalah usaha 

mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. Lalu R.W Morell, 

“Management is that activity in the organization and deciding upon the ends of 

the organization and diciding upon the means by which the goals are to be 

                                                           
52.  Maman Ukas di dalam Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan. Konsep & 

Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2012) h. 23. 
53. Albert Lepawsky dan Earl F. Lundgren di dalam Maman Ukas, Manajemen: Konsep, Prinsip, 

dan Aplikasi (Bandung: Ossa  Promo, 1999), h. 11. 
54. H. Koonzt dan Cyril O`Donnel di dalam Didin Kurniadin dan Imam Machali, Op. cit., h. 28. 
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effectivelly reached”.55 Manajemen adalah kegiatan di dalam sebuah organisasi 

dan penetapan tujuan organisasi serta penetapan penggunaan alat-alat dengan 

tujuan mencapai tujuan yang efektif. 

Dalam dunia pendidikan juga tidak lepas dari konsep-konsep manajeman, 

maka dari itu kemudian kita mengenalnya dengan istilah “manajamen 

pendidikan”. Kemudian apabila kita ingin mendefinisikan secara sederhana 

manajamen pendidikan dapat diartikan sebuah konsep manajamen yang di 

terapkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri kahas tertentu sesuai 

dengan apa yang ada dalam pendidikan. Manajamen pendidikan bukanlah objek 

bahasan dalam praktik pendidikan namun, ia pada dasarnya hanyalah alat yang 

dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan dengan efektiv dan evesien. Sehingga  

dapat menigkatkan produktivitas lembaga pendidikan. 

       Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah 

upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. 

Pendidikan selalu berubah menyesuaikan zaman. Oleh karena itu pendidikan 

senantiasa memrlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan 

semakin tingginya kebutuhan kehidupan masyarakat. 

      Kemudian.dalam upaya menyuluruh pendidikan sebagai implementasi 

undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional di 

selenggarakan dengan acuan standar pendidikan sebagaimana tertuang didalam 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

bahwa mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu sekolah / madrasah 

                                                           
55. Ibid., h. 28 
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harus mengacu pada delapan standar mutu yang telah di tetapkan, yaitu standar 

isi, standar proses, standar kompetisi kelulusan, strandar pendidik dan 

kependidikan, Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiyaan dan standar penilaian. 

      

 

 


