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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Data Objek Penelitian

a. Sejarah Madrasah Al-Hidayah Pertiwi

Madarasah ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1993 oleh yayasan al-Hidayah

yang berlokasi ditengan marga pertiwi, Pada dasarnya Madrasah Tsanawiyah Al-

Hidayah Pertiwi merupakan lembaga pendidikan islam yang sudah sejak lama 

dioperasikan. Karena masyarakat Pertiwi sangatmengharapkan generasi penerus 

yang berpotensi dan berakhlak mulia, memiliki daya asing dalam meningkatkan 

sember daya manusia. Dengan demikian sejak tahun 80-an bapak Muhammad 

Thoib selaku tokoh agama, dibantu tokoh masyarakat dan tokoh adat menyatukan 

visi-misi untuk membangun lembaga ini, disisi lain mengikuti perkembangan 

pendidikan yang semakin antusiapada tahun 1990-an Madrasah Tsanawiyah al-

Hidayah Pertiwi bergerak melaksanakan visi-misi nya dan diresmikan pada tahun 

1993 rancangan Madarasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi diresmikan sekaligus 

penerimaan siswa-siswi barua tahun pelajaran 1993-1994. Pada tahun ajaran 

1993-1994 Madrasah Tsanwiyah Al-Hidayah Pertiwi memiliki tiga lokal ruangan 

belajar dan mengangkat bapak Muhammad Qudsi selaku kepala Madrasah 

Tsanawiyah berakhir jabatan pada tahun 2010 selanjut nya pergntian kepala 

Madrasah dan percayakan kepada bapak Risdiyanto, S.Pd sebagai kepala 

MadrasahTsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi sampai dengan sekarang.
1

1 . Risdiyanto, Kepala Madrasah AL-Hidayah Pertiwi. Hasil Wawancara, Tanggal 11-12 Januari 

2016 
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Visi Madrasah Tsanwiyah Al-Hidayah Pertiwi adalah mendidik dan 

mengajar masyarakat dalam Kalam Dan Cahaya Ilmu untuk membentuk 

komunitas peradaban dan memindahkan kehidupan kota yang maju ke desa yang 

selalu tertinggal. Artinya membentuk kota dalam desa.   

Misi Madrasah Tsanwiyah Al-Hidayah Pertiwi adalah yang paling utama 

selain menanaman akhlakul karimah juga mempersiapkan generasi penerus 

muslim masa depan yang Rasikhun Fil Ilmi, mempunyai jiwa perjuangan, iman 

dan ketaqwaan. Dengan demikian mengutamakan siswa-siswi berilmu dan 

berakhlakul karimah atau menjadi madrasah sebagai wadah intelektual yang 

bernuansa islami. 

b. Sejarah Madrasah Pelajar Islam Putihdoh 

Pada tanggal 30 agustus 1985 beberapa tokoh masyarakat yang bergabung dan 

bertempat tingggal disekitar wilayah Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tangamus, mempunyai inisiatifuntuk mendirikan yayasan Madrasah Tsanawiyah 

Pelajar Islam Putihdoh. Pada tanggal tersebut para tokoh masyarakat diantara 

bapak H. Damnhuri, H. Abu Amin, H. Imron melaksanakan musyawarah untuk 

membentuk sebuah lembaga pendidikan baik dari MI, Mts, MA di desa Putihdoh 

Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan utama dari 

pendirian Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh adalah keinginan untuk 

mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bercorak ke-islaman.
2
 

                                                           
2 . Hasbulloh, Kepala Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh, Hasil Wawancara, tanggal 26 

Januari 2016 
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Dengan berbekal semangat dan aktenotaris yayasan yang telah didapat, 

para pengurus yayasan segera mengggalang potensi-potensi yang ada dalam 

masyrakat untuk bersama-sama mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang 

bercorak islami.Oleh karena itu dengan berdiri nya Madrasah Tsanawiyah Pelajar 

Islam Putihdoh dapat memberikan kodalam kontribusi dalam membantu 

masyarakat sekitar, khusus nya terhadap anak-anak yang tidak mampu. Adapun 

visi-misi nya: 

Visi Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh adalah terwujudnya 

Madarasah Tsanawiyah yang menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan, 

keterampilan serta berakhlakul karimah serta bertaqwa kepada Allah swt guna 

membentuk manusia sepenuh nya. 

Misi Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh adalah menciptakan 

lingkungan Madrasah yang religius dan mencetak generasi yang beriman-berilmu 

dan beramal. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tanggal 01 Januari 1986 

berjalan nya proses belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam 

Putihdoh, semua pihak diharapkan sama-sama berjuang dalam mengembangkan 

eksistensi madrasah, semoga perjuangan ini selalu mendapat ridho allah swt. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran analisis 

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Tsanwiyah Al-

Hidayah Pertiwi Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus.Sedangkan 
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secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang 

ppraktek manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. 

B. Analisis Manajemen Sember Daya Manusia pada Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi 

 

1. Perencanaan Manajemen Semberdaya Manusia Dalam Rekrutmen Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Madrasah al-Hidayah Pertiwi 

 

a. Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Al-Hidayah 

Pertiwi diperoleh informasi bahwa Kepala Madrasah Al-Hidayah Pertiwi, 

rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu cara dalam 

melakukan peningkatan dini bagi calon guru dengan terlebih dahulu harus 

mempersiapkan diri dengan berbagai kompetensi yang memadai sehingga mau 

diterima di sekolah tersebut. Oleh karenanya, rekruitmen merupakan suatu hal 

yang penting dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan 

sumber daya pendidikan yang potensial dalam sebuah kelembagaan pendidikan. 

Program rekruitmen dilakukan sebagai suatu kegiatan menarik sejumlah personil 

yang dibutuhkan dalam suatu sistem pendidikan yang memenuhi kualitas tertentu 

serta dapat memenuhinya kebutuhan personil di madrasah. Tenaga pendidik 

dengan tidak diumumkan secara terbuka, baik melalui selembaran kertas atau 

media cetak.Akan tetapi perekrutan dilakukan secara pendekatan personal dari 

pihak Kepala Madrasah Al-Hidayah Pertiwi terhadap tenaga pendidik yang 

mempunyai kompetensi dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya.Namun 

demikian karena lembaga, ini sudah diketahui keberadaannya di masyarakat, 

walaupun tidak diumumkan secara terbuka, banyak lamaran yang masuk dari 



116 
 

berbagai latar belakang pendidikan atau jurusan dan dipanggil apabila yang sesuai 

dengan kebutuhan. Pendekatan personal tersebut salah satunya adalah dengan cara 

menerima lulusan S1 dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, 

dengan memberikan tawaran bekerja sebagai tenaga pendidik di MTs AL-Hidayah 

Pertiwi tersebut.
3
 

b. Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Seleksi Tenaga Pendidik, Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan 

Madrasah Al-Hidayah Pertiwi, diperoleh data bahwa pelaksanaan seleksi terhadap 

pelamar tenaga pendidik dapat dilaksanakan jika si pelamar lebih dari satu orang 

dan pelamar terlebih dahulu memenuhi prosedur pengajuan lamaran dengan 

menyerahkan persyaratan berkas dengan melihat kompetensi pelamar. Bagi 

pelamar tenaga pendidik yang baru diterima tidak langsung diberikan SK dari 

Pimpinan Ponpes atau dari kepala sekolah. Pemberian SK mengajar biasanya 

melalui proses yang bertahap dengan melihat dari kinerja tenaga pendidik 

tersebut. Untuk SK dari kepala sekolah rencananya diberikan satu tahun sekali, 

dengan usulan dari Ketua Yayasaan Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi.
4
 

Sedangkan Seleksi Tenaga Kependidikan, berdasarkan hasil wawancara 

dengan kepala sekolahdiperoleh data mengenai kedisiplinan yang dilaksanakan 

olehPimpinan Madrasah sangat membantu dalam proses belajarmengajar sehingga 

tidak terjadi kekosongan jam pelajaran karenatenaga pendidik selalu datang lebih 

awal sebelum pelajarandilaksanakan serta pulang tepat waktu.Berdasarkan hasil 

                                                           
3 . Berdasarkan hasil wawancara, dengan Kepala Sekolah diperoleh data bahwa Perekrutan Tenaga 

Pendidik Dilakukan Dengan Cara Menawarkan Kepada Lulusan S1 Atau S2 yang yang ingin mengabdi di 

MTs Al-Hidayah Pertiwi. Tanggal 15 Januari 2016 
4.Berdasarkan wawncara denga Ketua Yayasan MTs Al-Hidayah Pertiwi, diperoleh informasi 

seleksi  Tenaga Pendidik, Tanggal 16Januari 2016 di ruangan Madrasah.  



117 
 

wawancara dengan tenaga pendidikdiperoleh informasi bahwa kedisiplinan yang 

diterapkan Pimpinan Madarasah bagi tenaga pendidik membantu para tenaga 

pendidikuntuk mendisiplinkan diri mereka dan berguna juga dalamkelancaran 

proses belajar mengajar.
5
mengenai kedisiplinan yang diberikan kepadatenaga 

kependidikan yaitu berupa kedisiplinan masuk kerja danpulang kerja. Bagi tenaga 

kependidikan yang dibebankan sebagaitenaga pendidik maka kedisiplinan yang 

harus diperhatikan samadengan tenaga pendidik dan bagi yang melanggar 

kedisiplinanakan diberikan sanksi tegas berupa teguran, peringatan 

danpemberhentian. 

2. Pengorganisasian Manajemen Sember daya Manusia dalam Penempatan  

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah al-Hidayah Pertiwi 

 

a. Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah Satu Guru Madarsah bahwa 

dalam penempatan tenaga pendidik yang telah lulus tes dan  iterima sebagai Guru 

di madarasah al-hidayah pertiwi, baru ketentuan penempatannya diserahkan 

langsung kepada pihak Yayasan MTs AL-Hidayah Pertiwi untuk ditempatkan 

pada posisi yang kosong dengan tetap berpedoman dengan latar belakang 

pendidikan dan kompetensinya masing-masing.
6
Kepala Madarasah meninjau 

kembali kebutuhan tenaga pendidik yang ada di sekolah terutama ketika tahun 

ajaran baru. Setelah terdapat kekosongan tenaga pendidik maka hal yang pertama 

dilakukan adalah dengan memberdayakan tenaga pendidik yang sudah ada. 

                                                           
5 . Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bpk Andre Prayoga salah satu Tenaga Pendidik diperoleh 

informasi bahwa kedisiplinan yang diterapkan Pimpinan Madarasah, di Ruangan Madrasah. Tanggal 17 

Januari 2016 
6 . Berdasarkan hasil wawancara,Bpk Syahrurrozi salah seorang guru diperoleh data bahwa 

Penempatan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing, Tanggal 23 Januari 2016 
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Apabila tidak mencukupi lagi maka dimasukanlah tenaga pendidik baru yang 

telah diterima tadi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Penempatan 

tenaga pendidik untuk menempati kelas-kelas yang membutuhkan. Biasanya 

setiap tahun ajaran baru penempatan tenaga pendidik diatur berdasarkan hasil 

rapat Ketua yayasan dengan kepala sekolah dan dewan guru. 

Sedangkan Tenaga Kependidikan, Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Ketua Yayasan Madrasah Al- Hidayah Pertiiwi diperoleh data bahwa dalam 

penempatan tenagakependidikan berbeda dengan penempatan tenaga 

pendidik.Penempatan tenaga kependidikan ditempatkan pada bagiansekolah yang 

membutuhkan,misalnya Tenaga Administrasi, Pustakawan, dan Penjaga 

Sekolah.Selaras dengan kepala sekolahdiperoleh data bahwa penempatan tenaga 

kependidikan yang barudiatur berdasarkan kebutuhan petugas pada sekolah. 

b. Pembagian Tugas Kerja Penididik dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yayasan diperoleh data bahwa 

pembagian tugas kerja bagi tenaga pendidik diatur dalam pembagian jadwal 

mengajar yang disusun oleh pihak MTs al-Hidayah Pertiwi.Pembagian tugas 

setiap tahun nya tenaga pendidik selalu berbeda hal ini terjadi karena 

menyesuaikan tuntutan kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
7
Sedangkan hasil 

wawancara dengan ketua yayasan diperoleh data bahwa pembagian tugas untuk 

tenaga kependidikan diserahkan langsung ke pihak kepala sekolah yang 

memperkerjakannya setelah dikonsultasikan dengan pihak yayasan, dan 

kinerjanya selalu diawasi oleh pimpinan madrasah. Berdasarkan hasil wawancara 

                                                           
7 . Wawancara dengan pihak Yayasan Bpk Rumni Sanusi, bahwa pembagian tugas kerja bagi 

Tenaga Pendidik diatur dalam pembagian jadwal mengajar yang disusun oleh pihak MTs al-Hidayah Pertiwi. 

24 Januari  2016 
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dengan kepala sekolah diperoleh data bahwa pembagian tugas tenaga pendidik 

diberikan secara terperinci, yaitu mengenai keadministrasian sekolah, baik itu 

mengenai pendataan surat keluar masuk, pengarsipan dokumentasi sekolah dan 

lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga pendidik diperoleh data 

bahwa pembagian tugas tenaga kependidikan diaturoleh Pimpinan Madrasah dan 

setiap tahun dilakukan evaluasi tugastenaga kependidikan. Sehubungan dengan 

pengembangan kompetensi pedagogik pendidik dan tenaga kependidikan 

madrasah al-hidayah pertiwi, peran kepala madrasah dapat diupayakan melalui 

penyelenggaraan berbagai program kegiatan. 
8
  

c. Beban Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan diperoleh data bahwa 

beban kerja tenaga pendidik memiliki ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi PNS dan 

non PNS (honor) yang sudah bersertifikat pendidik beban kerja 

mengajarnya sebanyak 24 jam pelajaran perminggu. 2) Bagi tenaga pendidik  

yang belum mempunyai sertifikat pendidik diberikan jam mengajar secara 

berimbang jumlah jamnya. Untuk beban kerja pendidik ini tidak dibebankan sama 

dengan tenaga kependidikan, Pimpinan Madrasah memberikan kelonggaran bagi 

guru yang tidak memiliki jam mengajar boleh tidak berada di sekolah, kecuali ada 

jam mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh data bahwa 

untuk beban kerja tenaga pendidik melihat dari sudah bersertifikat pendidik dan 

yang belum bersertifikat pendidik. Untuk tenaga pendidik yang bersertifikat 

pendidik dibebankan untuk mengajar minimal 24 Jam, sedangkan yang tidak 

                                                           
8 . M. Qudsi, Selaku Waka Kurikulum MTs. Al-Hidayah Pertiwi tanggal 23 Desember  2016 
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bersertifikat pendidik jumlah jam mengajarnya bervariasi bisa mencapai 28 Jam. 

Untuk cuti tenaga pendidik mengajukannya kepada kepala sekolah dan diajukan  

lagi kepada Pimpinan Ponpes untuk keputusan akhirnya. Kemudian untuk 

mengatasi kekosongan jam mengajar, kepala sekolah mengatur dan menugaskan 

guru yang serumpun bidang studinya sedangkanuntuk cuti kawin selama satu 

minggu. 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan diperoleh data bahwa 

beban kerja untuk tenaga kependidikan sama dengan jam belajar siswa, yaitu dari 

jam 13.00 sampai dengan 16.30 Wib. Untuk mengisi kekosongan jam pelajaran 

biasanya tenaga kependidikan diberdayakan untuk mengisinya. 

3. Penggerakan Manajemen Sember Daya Manusia Dalam Pengembangan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah al-Hidayah Pertiwi 

 

a. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan madrasah diperoleh data 

bahwa pengembangan SDM Madrasah Al-Hidayah Pertiwi, seperti mengikut 

sertakan di berbagai pelatihan mengajar dan studi untuk guru dan setiap tahun 

nya.
9
 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh data bahwa 

pengembangan pelatihan dan keterampilan untuk tenaga pendidik dan 

kependidikan sudah direncanakan setiap tahun untuk mengadakan pelatihan atau 

seminar. Kepala Madrasah sering kali memberikan suport kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan mengikuti Program kursus kependidikan bertujuan penting 

agar guru dapat mengikuti kursus yang berkaitan dengan spesialisasi keahliannya 

masing-masing demi peningkatan kompetensi pedagogiknya ke arah yang lebih 

                                                           
9 . Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah diperoleh data bahwa pengembangan SDM Madrasah 

Al-Hidayah Pertiwi, 24 Januari 2016 
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baik. Misalnya kursus keterampilan berbasis kecakapan hidup (life skill) seperti 

kursus komputer, bahasa asing, SPSS untuk memudahkan guru dalam melakukan 

penilaian bagi para siswanya di kelas, maupun kursus lain yang diikutinya sesuai 

konsentrasi masing-masing yang dianggap penting dan memudahkan guru dalam 

menggunakan model pembelajaran yang efektif. Melalui kursus ini, maka guru 

misalnya dapat mengoptimalkan pembelajaran di kelas dengan berbagai keahlian 

yang telah dimiliki serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran melalui 

keterampilan SPSS serta juga memanfaatkan media pembelajaran untuk 

mendukung efektivitas program pembelajaran yang dilaksanakan di kelas secara 

baik.  Disisi lain kepala madrasah melakukkan upaya memotivasi guru ikut 

sertifikasi menjadi tanggung jawab kepala madrasah selaku pemimpin tertinggi di 

sekolah yang harus mengelola sumber daya sekolah, termasuk dengan melakukan 

pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. 

 Hal ini ditekankan sekali bagi guru yang sudah sertifikasi untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan mereka dalam bidang pendidikan dan 

tenaga kependidikan. 
10

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Madrasah 

diperoleh data bahwa pengembangan keterampilan untuk tenaga kependidikan 

bersamaan dengan pelatihan dan keterampilan yang diberikan kepada tenaga 

pendidik, salah satunya pernah dilaksanakan nya studi banding regional ke 

Madrasah Modern yang ada di Lampung sebagai pengembangan wawasan 

pengetahuan dalam bidang keterampilan tenaga pendidik juga keterampilan 

tenaga kependidikan. 

                                                           
10 . Musoluddin, selaku Kepala tata Usaha MTs Al-Hidayah Pertiwi, wawancara tanggal 4 Januari  

2017 
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b. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Madrasah Al-Hidayah 

Pertiwi, diperoleh data bahwa dalam bidang kebutuhan badaniah pihak madrasah 

belum secara maksimal memberikan kesejahteraan kepada para tenaga pendidik, 

seperti memberikan uang makan dan lain-lain. Yang dapat dilakukan sementara  

dengan memberikan honor/gaji tenaga pendidik sesuai dengan APBS/M dan 

membagikan bingkisan paket Ramadhan dari hasil usaha koperasi setiap tahun. 

Selanjutnya dalam hal keamanan kerja kepala madrasah menjamin setiap tenaga 

pendidik mendapat keamanan terhadap pemutusan kerja selama tidak melanggar 

norma dan tradisi. 
11

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Madrasah 

diperoleh data mengenai Setiap pekerja yang telah memberi atau mengorbankan 

tenaga dan pikirannya pada suatu madrasah al-hidayah pertiwi ini, maka 

pemberian kompensasi menjadi sesuatu yang layak diberikan dalam mendorong 

pendidik dan tenaga kependidikan supaya bekerja lebih giat serta lebih 

bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan madrasah 

kepadanya. Jadi dapat dikatakan bahwa kompensasi akan mempengaruhi 

performance pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu lembaga. Ada 

beberapa metode yang dapat diterapkan sebagai dasar dalam pemberikan 

kompensasi di antaranya: (a) waktu, dimana pendidik dan tenaga kependidikan 

madrasah al-hidayah pertiwi dibayar berdasarkan waktu yang telah dilaksanakan 

dalam pekerjaannya, (b) produktivitas, yaitu pemberian kompensasi berdasarkan 

jumlah pekerjaan yang telah dihasilkannya, (c) metode kombinasi, dimana tenaga 

                                                           
11 . Supriyadi, selaku Bendahara Madrasah MTs Al-Hidayah Pertiwi, wawancara tanggal 4 2017 di 

ruang guru madrasah 
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pendidik dibayar dengan car mengkombinasikan kedua metode di atas, misalnya 

selain gaji yang diterima juga ditambah beberapa jenis insentif lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tenaga pendidik 

mengatakan bahwa dalam kesejahteraan yang telah diberikan oleh madrasah 

terhadap mereka selama ini berupa kenyaman dan keamanan terhadap pemutusan 

kerja dan motivasi yang tinggi dari Pimpinan dengan selalu meninjau dan melihat 

keadaan tenaga pendidik serta tanggap memperbaiki sarana prasarana belajar, 

mengajar di kelas maupun diluar kelas.
12

 

4. Pengawasan Manajemen Sember Daya Manusia Dalam Kedisiplinan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Madrasah al-Hidayah Pertiwi 

 

a. Kedisiplinan dan Penilain Pendidik dan Tenaga kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Madrasah diketahui 

bahwa pelaksanaan kedisiplinan untuk para tenaga pendidik merupakan tanggung 

jawab utama kepala sekolah/madrasah, dan juga selalu dipantau oleh Pimpinan 

Madrasah. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang 

maksima. Kedisiplinan adalah kegiatan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan madrasah dan norma-norma social.  Dalam hal ini kepala madrasah 

selalu bertugas dan meninjau keadaan madrasah setiap hari. Dan juga Pimpinan 

Ponpes mengupayakan setiap tenaga pendidik selalu datang lebih pagi dari para 

siswa dengan menegur dan menyapa setiap tenaga pendidik yang terlambat 

datang. Kedisiplinan tersebut meliputi: jam masuk kerja, jam masuk mengajar, 

dan jam pulang kerja. Hukuman yang diberikan bagi tenaga pendidik yang kurang 

                                                           
12 . Nurbaiti, selaku Guru MTS al-Hidayah Pertiwi, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 di 

ruang guru madrasah 
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disiplin maupun melanggar kedisiplinan yang tidak sesuai dengan budaya pondok 

akan diberikan sanksi yang tegas seperti teguran dan peringatan, jika hal itu tidak 

dihiraukan maka diberikan sangsi yang lebih berat yaitu tidak diperbolehkan 

mengajar pada semester tahun berikutnya atau diberhentikan sama sekali. Sedang 

hukuman bagi tenaga pendidik yang berstatus PNS jika teguran dan peringatan 

tidak mempan maka sanksi yang lebih berat yaitu mengembalikan ke lembaga 

pendidikan yang menempatkan dia pertama kali mengabdi di lembaga pendidikan. 

13
Berdasarkan hasil wawancara bendahara madrasah al-hidayah pertiwi mengenai 

penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan data yang 

diperoleh bahwa Pada umumnya Guru mapun tenaga kependidikan madrasah akan 

menerima perbedaan kompensasi yang berdasarkan tanggungjawab, kemampuan, 

pengetahuan, produktivitas, “on – job” atau kegiatan-kegiatan manajerial lainya. 

Sedangkan pembayaran yang berdasarkan ras, kelompok etnis, dan jenis kelamin, 

dilarang oleh hukum dan kebijaksanaan umum. 

Penilaian merupakan hal terpenting dalam melihat kualitas kemampuan 

seorang tenaga pendidik dalam menjalankan tugas kependidikannya secara 

profesional dalam sebuah lembaga. Penilaian terhadap prestasi kerja merupakan 

suatu upaya yang dilakukan dalam menilai kemampuan kerja nyata tenaga 

pendidik pada aspek kualitas dan kuantitas yang dihasilkannya oleh seorang 

karyawan. Dalam sistem penilaian terhadap kualitas prestasi kerja tenaga pendidik 

harus dilakukan secara objektif. Hal ini umumnya dilakukan dalam bentuk tim 

atau secara kolektif melalui hasil kerja beberapa orang tenaga pendidik. Upaya 

                                                           
13 . Supriyadi, selakau Bendahara MTs al-Hidayah Pertiwi wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 

di gedung madrasah 
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penilaian ini dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih objektif, yang mengacu 

pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. 

b. Pemberhentian Pendidik dan Tenaga kependidikan 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah diperoleh informasi 

bahwa selama ini pemberhentian lebih banyak diberikan kepada tenaga pendidik 

yang tidak serius dalam menerapkan kedisiplinan terutama dalam masuk kerja 

yang banyak ditemukan kasusnya. 
14

Hal ini diterapkan untuk menjaga kelancaran 

proses belajar mengajar.
15

 Adapun pemberhentian dilakukan sebagai langkah 

terakhir setelah diadakannya penilaian secara objektif mengenai kapasitas dan 

kapabilitas kelayakan tenaga pendidik tersebut dalam menjalankan tugas 

profesinya di sekolah. Proses pemberhentian merupakan proses yang membutukan 

analisis secara lebih tajam dan cermat mengenai kelayakan kinerja tenaga 

pendidik untuk menjalan tugas profesinya sebagai seorang pendidik sekolah. 

Kegiatan perbehentian berfungsi sebagai jalan terakhir dari sebuah kegiatan 

personalia. Artinya, pemberhentian di sini baru dapat difungsikan dan dilakukan 

apabila sudah mendapatkan perhatian secara serius dari manajer sekolah serta ikut 

memperhatikan implikasi yang dihadapi setelah melakukan perbehentian kepada 

pihak sekolah maupun pendidik itu sendiri. Disisi lain Pemberhentian diberikan 

ada dua cara yakni, bersifat sementara yaitu dengan tidak memberikan tugas 

mengajar pada semester tahun berikutnya atau pemberhentian yang sifatnya 

                                                           
14 . Risdiyanto, selaku Kepala Madrasah MTs al-Hidayah Pertiwi, wawancara pada tanggal 5 

Januari 2017 di runag Kepala Madrasah  
15 . Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah diperoleh informasi bahwa pemberhentian lebih 

banyak diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan madrasah yang tidak disiplin dalam menjalankan 

tugas nya.25 Januari 2016 



126 
 

permanen jika tenaga pendidik tidak mengindahkan kesalahan yang dilakukan 

secara berulang. 

5. Analisis Temuan Penelitian 

Setiap adanya organisasi atau lembaga pendidikan pasti akan ada suatu 

manajemen, dimana manajemen ini merupakan proses pengaturan terhadap orang 

lain dalam menjalankan/melaksanakan suatu tujuan yang akan dicapai yang 

diawali dari  Perencanaan, Mengenai pentingnya suatu perencanaan ada beberapa 

konsep yang tertuang dalam Al Qur‟an dan Al Hadits.
16

 Di antara ayat AL-Quran 

yang Terkait dengan fungsi perencanaan adalah: 

                        

                   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (AL-Hasyar;18) 

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi 

di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. 

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan 

merencankan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa 

depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan 

                                                           
16 . Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahannya, PT. Pantja Cemerlang, 

2010. Hlm 548 
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masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah 

akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-

usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan 

adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan 

yang akan dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk 

mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan 

diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan 

terealisasikan dengan baik. 

Pengorganisasian, ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya 

untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi 

suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa 

diluluhlantakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. 

Ali Bin Talib berkata: “Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat 

dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi”. Proses organizing yang 

menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga 

tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Qur‟an. 
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Firman Allah dalam surat Ali imran ayat 103.
17

 menyatakan: 

                         

                      

                         

                  

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk. (AL-Imran:103) 

Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan. Sementara itu 

pengorganisasian dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, Ramayulis 

menyatakan bahwa “Pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses 

penentuan struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, 

tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang 

bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan. Sebuah organisasi dalam 

manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan 

                                                           
17 . Depertemen Agama , Al-Qur’an Terjemahannya, Ibid,  hlm 63 
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organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini 

dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga 

pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam”. 

 Pelaksanaan suatu manajemen dalam pendidikan yang paling penting 

adalah manajemen sumber daya manusia karena MSDM inilah yang diatur 

sumber daya manusianya atau orang-orang yang akan melaksanakan segala 

manajemen yang ada di suatu lembaga pendidikan. Al-Qur‟an dalam hal ini 

sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, 

pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah 

berfiman dalam surat al–kahfi ayat 2 sebagai berikut : 

                     

                  
Artinya:  Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka 

akan mendapat pembalasan yang baik. (Al-Kahfi:2).
18

 

Pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung, 

Nabi Muhammad Saw. ketika ia memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau 

menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah Saw 

adalah al Qur‟an yang hidup (the living Qur‟an). Artinya, pada diri Rasulullah 

Saw tercermin semua ajaran Al-Qur‟an dalam bentuk nyata. Beliau adalah 

pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. 

                                                           
18 . Depertemen Agama , Al-Qur’an Terjemahannya, Ibid,  hlm  293 
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Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam yaitu 

dengan meniru perilaku Rasulullah Saw. 

 Pengawasan, sering juga disebut pengendalian. Pengendalian adalah salah 

satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan Sesuai dengan pernyataan di 

atas maka perlu adanya suatu pengembangan bagi penilaian, bila perlu 

mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke 

jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. 

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam al Quran 

sebagai berikut: 

 

                       

          

Artinya:  Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, 

Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) 

bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. (As-Shura: 6). 
19

 

Pengawasan dari fungsi manajemen dapat dijumpai dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut: “Al Bukhari Muslim 

meriwayatkan dari Ibnu „Abbas, ia berkata: “Suatu malam aku menginap di 

rumah bibiku, Maimunah. Setelah beberap saat alam lewat, Nabi bangun untuk 

menunaikan shalat. Beliau melakukan wudhu` ringan sekali (dengan air yang 

sedikit) dan kemudian shalat. Maka,aku bangun dan berwudhu` seperti wudhu` 

Beliau. Aku menghampiri Beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau 

                                                           
19 . Depertemen Agama , Al-Qur’an Terjemahannya, Ibid,  hlm 483 
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memutarku ke arah sebelah kanannya dan meneruskannshalatnya sesuai yang 

dikehendaki Allah …”. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Manajemen Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan di MTs Al-Hidayah Pertiwi Kecamatan Cukuhbalak 

Kabupaten Tanggamus, belum berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat 

madrasah.  Oleh karena nya harus ada kesesuaian antara teori dengan pelaksanaan 

dan pengembangan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah 

secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan 

institusional. Peran kepala madrasah bagaimana kemampuan kepala madrasah 

dalam memenej atau mengatur fungsi-fungsi manajemen. Ini semua merupakan 

tugas seorang kepala sekolah dalam memberdayakan tenaga pendidik dan 

kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun 

tetap dalam kondisi yang menyenangkan. 

 

C. Analisis Manajemen Sember Daya Manusia Pada Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh 

 

1. Perencanaan Manajemen Sember Daya Manusia Dalam Rekrutmen Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Madrasah Pelajar Islam Putihdoh 

 

a. Rekrutmen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Kualitas program pendidikan bergantung tidak saja pada konsep-konsep 

program yang cerdas tapi juga pada personil guru yangmempunyai kesanggupan 

dan keinginan untuk berprestasi. Tanpapersonil yang cakap dan efektif, program 

pendidikan yang dibangun diatas konsep-konsep yang cerdas serta dirancang 

dengan teliti pundapat tidak berhasil.Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan 

sering dianggapsebagai kondisi yang melegakan, sedangkan penyaringan 
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tenagapendidik dan kependidikan dianggap suatu yang menyulitkan.Perekrutan 

tenaga pendidik dan kependidikan dipandang suatu halyang melegakan, karena 

perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan memberikan kesempataan kepada 

siapa saja yangmelamar tenaga pendidik dan kependidikanan secara kompetitif. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Pelajar 

Islam Putihdoh, bahwa Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan dapat 

ditentukan dari berbagai sumber. Prioritas utama dititik beratkan pada orientasi 

manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan pertimbangan dan 

kebijakan yang diambil.
20

Namun, ini tidak menjamin bahwa kelangsungan 

sekolah bergantung pada keseimbangan penentuan sumber tenagapendidik dan 

kependidikan. Yang jelas, masa depan sekolah salahsatunya bergantung pada 

kelihaian manajemen SDM dalam menentukan dan memilih tenaga pendidik dan 

kependidikan yangcakap, sesuai dengan motif orientasi sekolah. 

b. Seleksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan Wawancara Waka Kurikulum MTS Pelajar Islam Putihdoh, 

Objektivitas dan kejujuran dalam mengadakan seleksi merupakankunci sukses 

penentuan sumber daya awal yang akan menjadi guru sekolah. Agar seleksi 

tenaga pendidik dan kependidikan berhasil menentukan dan memilih tenaga 

pendidik dan kependidikan sesuai dengan yang diharapkan, bagian seleksi harus 

objektif dan jujur.Bagian seleksi tenaga pendidik dan kependidikan harus 

objektif,berarti lebih menekankan pertimbangan rasional daripada perasaandalam 

menyeleksi tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini perlu ditekankan karena 

                                                           
20 . hasil wawancara denga Ketua yaysan YMPI Putihdoh, tentang rekrutmen dan seleksi pendidik 

dan tenaga kependidikan Mdarsah YMPI putihdoh. Tanggal 30 Januari 2016 
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pada kenyataannya sampai saat ini MTs YMPI Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak, 

masih banyakbagian seleksi tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

menentukandan memilih tenaga pendidik dan kependidikan terpengaruh faktor 

subjektif, antara lain hubungan keluarga, suku, kedaerahan, warga dan teman. 

2. Pengorganisasian Manajemen Sember Daya Manusia Dalam Penempatan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Pelajar Isalam Putihdoh 

 

a. Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara kepala madrasah, beliau mengungkapkan 

bahwa dalam sistem penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan khusus 

nya Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh bertujuan sebagai berikut:
21

 

a) Memberikan peluang bagi pertumbuhan dan pengembangantenaga pendidik 

dan kependidikan di Madrasah Pelajar Islam Putihdoh. 

b) Memberikan peluang yang sama bagi kemahiran semuatenaga pendidik dan 

kependidikan di Madrasah Pelajar Islam Putihdoh. 

c) Menciptakan keterbukaan yang lebih luas dalam sekolahdengan membuat 

kesempatan yang diketahui oleh semuatenaga pendidik dan kependidikan. 

d) Mengkomunikasikan tujuan dan sasaran sekolah danmemberikan setiap 

individu kesempatan untuk menemukankesesuaian personal dalam struktur 

kerja di Madrasah Pelajar Islam Putihdoh. 

b. Pembagian Tugas Kerja, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepala madrasah YMPI Putihdoh. 

Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan di MAdrasah Tsanawiyah 

Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, kepala 

                                                           
21 . mengacu pada buku panduang madrasah pelajar islam putihdoh, tentang penempatan dan 

pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Tanggal 30 Januari  2016  
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madrasah melakukkan konsultasi dengan pihak Yayasan dapat pembagian tugas 

yang mengacu pada latar belakang pendidikan pelamar masing-masing, itupun 

ditentukan sesuai dengan kebutuhan madrasah berdasarkan hasil musyawarah dan 

mufakat.  

Berdasarkan hasil musyawarah kepala madrasah dengan pihak yayasan maka 

pimpinam madrasah mengeluarkan SK mengajar atau Pembagian tugas mengajar 

masing-masing pendidik ataupun Tenaga Kependidikan Madrasah Pelajar Islam 

Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus.  

c. Beban Kerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan diperoleh data bahwa 

beban kerja tenaga pendidik memiliki ketentuan bahwa: 1) Bagi Guru Honorer 

Madrasah yang sudah bersertifikat pendidik beban kerja mengajarnya sebanyak 24 

jam pelajaran perminggu. 2) Bagi tenaga pendidik  yang belum mempunyai 

sertifikat pendidik diberikan jam mengajar secara berimbang jumlah jamnya. 

Untuk beban kerja pendidik ini tidak dibebankan sama dengan tenaga 

kependidikan, Pimpinan Madrasah memberikan kelonggaran bagi guru yang tidak 

memiliki jam mengajar boleh tidak berada di sekolah, kecuali ada jam mengajar. 

3. Penggerakan  Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah 

Pelajar Isalam Putihdoh 

 

a. Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan waka Kesiswaan MTs YMPI 

Putihdoh, semua upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk mempertahankan para 

pegawai agar tetap berada mempertahankan para pegawai agar tetap berada 

dilingkungan organisasi dan mengupayakan pula dilingkungan organisasi dan 
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mengupayakan pula kedinamisan keterampilan, pengetahuan, serta kedinamisan 

keterampilan, pengetahuan, serta sikapnya agar mutu kerjanya bisa tetap sikapnya 

agar mutu kerjanya bisa tetap dipertahankan.Analisis kinerja dilakukan dengan 

prosedur analisis kinerja yang dapat dimulai dengan melihat dan membandingkan 

antara kinerja rill tenaga pendidik/kependidikan dengan standar kinerja yang 

sudah ditetapkan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar kinerja yang 

telah dipatok. Apabila terjadi ketidaksusuaian maka selanjutnya dilakukan proses 

evaluasi terhadap masalah atau kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja 

tenaga pendidik/kependidikan. Dan proses yang terakhir adalah problem solving 

yaitu bagaimana solusi untk memecahkan permasalahan atau kendala-kendala 

yang dihadapi. Pengembangan tenaga pendidikdan kependidikan banyak 

dilakukan melalui kegiatan pendidikan danpelatihan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk:  

1. Menghilangkan kesenjangan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan 

yangdisebabkan mereka bertugas tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

2. Meningkatkan kemampuan angkatan kerja yang lentur dan mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru yangdihadapi sekolah, 

dan 

3. Meningkatkan keterikatan (komitmen) tenaga pendidik dan kependidikan 

terhadap sekolah dan membinapersepsi bahwa sekolah itu tempat yang baik 

untuk bertugas. 
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b. Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara Bendahara Madrasah Tsanawiyah Pelajar 

Islam Putihdoh, beliau mengungkapkan bahwa, untuk menjamin kesejahteraan 

tenaga kependidikan, khususnya tenaga pendidik di madrasah diperlukan suatu 

sistem yang dapat menjamin keadilan dan kepastian. Kesejahteraan tenaga 

kependidikan dapat berbentuk finasial dan non financial.Terpenuhinya 

kesejahteraan tenaga kependidikan cukup berpengaruh terhadap kinerja dalam 

pelaksanaan tugasnya, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, 

baik oleh pimpinan sekolah maupun pemerintah.Secara materil istilah kompensasi 

dalam organisasi pendidikan dapat berbentuk gaji (termasuk tunjangan), honor, 

biaya transport, uang makan, dan pendapatan lain yang diperoleh dan sumber 

yang syah. Sedangkan kompensasi dalam berbentuk immaterill yang berhak 

diterima dan dinikmati oleh tenaga kependidikan adaIah perlakuan adil dan 

manusiawi, pemberian pelayanan yang baik, jaminan keamanan dan kenyamanan 

dalam melaksanakan tugas, dan sebagainya: kompensasi tersebut sangat besar 

pengaruhnya dalam meningkatkan keejahteraan dan kinerja tenaga kependidikan 

walaupun tidak berbentuk material. 

4. Pengontrolan  Manajemen Sember Daya Manusia Dalam Kedisiplinan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Pelajar Isalam Putihdoh 

 

a. Kedisiplinan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil wawancara kepala tata usaha madrasah tsanawiyah 

pelajar islam putihdoh, mengatakan kepala madrasah setiap rapat dan acara yang 

lain selalu menghimbau kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 

madrasah ini mengutamakan kedisiplian dalam menjalankan tugas nya, 
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dikarenakan Pemberian sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan disesuaikan 

dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oleh setiap guru, mulai dari sanksi 

ringan (teguran), sedang (peringatan tertulis, penurunan pangkat (PNS), 

penundaan atau penahanan pembayaran gaji (guru PNS & Non PNS), di-

nonjobkan, hingga sanksi berat (pemutusan hubungan kerja atau pemecatan dari 

tugas dan profesinya). 

b. Pemberhentian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Sistem pemberhentian menurut pandangan ketua yayasan kami mengacu 

pada, Pemberhentian PNS ada 2 (dua) macam sifatnya, yaitu; pemberhentian 

dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, begitupun dengan Guru 

tetap yayasan (GTY). Pemberhentian PNS telah diatur dalam PP. No. 32 tahun 

1979, yang isinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Karena atas permintaan sendiri; 

2. Karena mencapai batas usia pensiun; 

3. Karena adanya penyederhanaan organisasi; 

4. Karena melakukan pelanggaran, atau tindak pidana atau penyelewengan; 

5. Karena tidak cakap jasmani atau rohani; 

6. Karena meninggalkan tugas; 

7. Karena meninggal dunia atau hilang; 

8. Karena hal-hal lain, yang bertentangan dengan tata tertib Madrasah 
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5. Analisis Temuan Penelitian  

Dalam menjalankan sistem pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan sebuah sistem organisasi sekolah 

menjadi lebih terintegrasi. Hal ini akan terwujud jika pengelolaannya dilakukan 

secara komprehensif dan kontinuitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek-

aspek penunjang terkait pendidik dan kependidikan.  Akan tetapi pihak madrasah 

pada pelaksanaan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah 

Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten 

Tanggamus belum berjalan secara optimal, dalam mensinergisitaskan fungsi-

fungsi manajemen Planning,  dalam sudut  pandang Islam manajemen diistilahkan 

dengan menggunakan kata al-tadbir (pengaturan).6 Kata ini merupakan derivasi 

dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur‟an seperti 

firman Allah Swt, Qs. Sajadah: 5.
22

 : 

                           

                

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganm. (As-Sajadah:5) 

 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah 

pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan 

bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia 

                                                           
22 . Depertemen Agama , Al-Qur’an Terjemahannya, OP Cit,  hlm 415 
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yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia 

harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah 

mengatur alam raya ini. 

Pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan 

struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara 

transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat 

individual, kelompok, maupun kelembagaan. Sebuah organisasi dalam 

manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan 

organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini 

dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga 

pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam.  

                   

                

Artinya:  Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 

berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan 

hilang kekuatan mu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar. (Al-Anfal:46).
23

 

Dari cerita sejarah Nabi Muhammad SAW yang tertulis di atas, dapat 

diketahui suatu tindakan pengorganisasian. Nabi Muhammad memerintahkan 

kepada pasukan pemanah untuk tetap berada di atas bukit dalam keadaan apapun. 

                                                           
23 . Depertemen Agama , Al-Qur’an Terjemahannya, OP Cit,  hlm 183 
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Ternyata pasukan pemanah lalai dari perintah atasan, kemudian mereka 

meninggalkan tempat tugasnya dari atas bukit untuk mengambil harta rampasan 

ketika musuh lari kocar-kacir. Tanpa disadari musuh menyerang balasan dari 

sebelah bukit yang berakibat pada kekalahan pasukan muslim. Kalau pasukan 

pemanah memperhatikan dan melaksanakan perintah pimpinan (Nabi Muhammad 

SAW) tentu ceritanya akan lain. Pelaksanaan kerja sudah barang tentu yang paling 

penting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis 

tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat tingkat 

teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana 

yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar. Karena tindakan 

pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini juga memberikan 

motivating untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari 

pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang ingin dicapai, 

disertai memberikan motivasi–motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, 

sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun 

dan baik. Al-Quran sebagai pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu 

akan muncul inner dicipline (tertib diri dari dalam). Itulah sebabnya di zaman 

generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah kendatipun dalam 

hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun. Allah 

berfirman sebagai berikut: 
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Artinya: Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai 

pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah 

menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan 

kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena 

rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan 

tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya 

manusia itu amat ingkar (kepada nikmat). Ash-Shuraa:48).
24

 

 Controlingnya terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah ini. 

Oleh karena nya pengelolaan yang baik dan sistematis, maka diharapkan akan 

terbentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang saling bersinergi karena 

memiliki fungsi dan tugas-tugas yang saling menunjang satu sama lain. Sistem 

manajerial, pembinaan dan pengembangan sudah mencakup bagian dari 

pengelolaan perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan.Dimana tujuannya 

untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dari para tenaga pendidik dan 

kependidikan melalui berbagai program kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak 

sekolah.Dan yang paling penting dan harus selalu diiingat adalah bahwa tenaga 

pendidik dan kependidikan merupakan dua profesi yang sangat urgensi dan 

strategis dalam pembentukan karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, khususnya dalam lembaga satuan pendidikan di madrasah ini. 

 

                                                           
24 . Depertemen Agama , Al-Qur’an Terjemahannya, OP Cit,  hlm 488 


