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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Manajemen personalia merupakan salah satu bagian terpenting dari 

manajemen pendidikan. Manajemen personalia berhubungan dengan individu-

individu yang ada dalam lembaga yang menjalankan sistem, terutama para tenaga 

kependidikan yang langsung bertugas di lapangan dengan tuntutan tinggi, yaitu 

mencetak out put yang berkualitas, sehingga akan terus mendukung program yang 

dicanangkan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. 

Suatu organisasi, apapun bentuknya tidak akan mampu berjalan dengan baik 

jika tidak diimbangi dengan sistem menejerial yang baik, terutama manajemen 

personalia. Dalam manajemen personalia, manusia adalah unsur terpenting yang 

harus ada dalam suatu organisasi, terlebih organisasi pendidikan. Pada organisasi ini 

baik subjek maupun objeknya adalah manusia. Suatu organisasi yang memiliki dana 

cukup besar, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung, tetapi tidak 

didukung oleh manajemen personalia yang teratur dengan baik, dapat dipastikan 

kelangsungan  organisasi tersebut tidak akan berjalan baik. 

Begitu pentingnya pendidikan, “karna sejatinya pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.
1
 

Sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional, terlebih dulu Islam menyeubtkan 

tujuan dari hakikat pendidikan adalah seperti yang dalam Firman Allah SWT dalam 

Q.S Adz-Dzariyat 51: 56
2
 

                    

Aritinya :“Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar 

beribadah kepada-Ku”.(56)   

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional, keberhasilan proses 

pendidikan untuk menghasilkan sumber daya Indonesia yang berkualitas tentunya 

akan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, peserta didik, tenaga pendidik, 

kurikulum, manajemen pendidikan, fasilitas pendidikan serta lingkungan masyarakat.  

 Dalam dunia pendidikan peran manajemen personalia sangat signifikan, 

dengan pengembangan pegawai yang kontinyu serta sistem kompensasi yang sesuai 

dan juga penempatan personal pada posisi jabatan yang tepat akan sangat membantu 

dalam peningkatan pelayanan pendidikan. Ketika orang-orang professional telah 

ditempatkan dalam personalia pelayanan pendidikan, tentu visi dan misi lembaga 

dengan mudah terwujud. Maka, manusia sebagai faktor utama dalam lembaga 

pendidikan atau sekolah, semestinya mendasarkan kinerja dan aktivitas yang 

                                                           
1
Undang-Undang Sisdiknas, UU RI. No. 20. Th. 2003( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3. 

2
 Departemen  Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Bandung,: PT Syamil Cipta Media, 

2005), h.415. 
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dilakukan pada visi dan misi sekolah, yakni untuk kepentingan bersama dan 

kebutuhan umum. 

Karena sejatinya setiap organisasi mempunyai visi dan misi yang hendak 

dicapainya. Tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber dayanya 

yang ada. Sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia baik 

berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi dan sebagainya yang dapat 

digunakan untuk dirinya maupun untuk organisasi.
3
 

 Salah satu tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Islam dalam 

menempatkan diri dan memainkan perannya dalam kehidupan dunia modern adalah 

kesadaran umat Islam yang masih minim dan kurangnya motivasi untuk mengejar 

ketertinggalannya dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi moderen bagi 

kemajuan dan kesejahteraan manusia, baik materil maupun spiritual. Semestinya 

setiap pribadi berusaha mengembangkan diri sesuai tuntunan dan perintah ajaran 

agama, terutama pengembangan diri melalui dunia pendidikan dan sederetan konsep-

konsep maupun praktik ilmu yang dibutuhkan di era ini. 

  Sejalan dengan hal ini Oki Dermawan mengatakan dalam sebuah jurnal 

IEESE International Journal of Science and Technology bahwa “Spiritual intelligence 

is Supposed to be the main concern in education. This is done by the teaching of 

religious ethical values by example from the family, school and community”.
4
 Bahwa 

                                                           
3
Eman Suherman, Kiat Sukses Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Dan 

Pelatihan Enterpreneurship (Bandung: PT  Alfabeta,2012), h.7.  
4
 Oki Dermawan, “Build Students’ Character Through Fasting At Muslim School In 

Indonesia, IEESE International Journal of Science and Technology, Volume 2, No.3, September 2013. 
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Kecerdasan Spiritual Seharusnya menjadi perhatian utama dalam pendidikan. Hal ini  

dilakukan dengan mengajarkan nilai etika agama dengan contoh dari keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Lebih lanjut beliau menambahkan “when the spirituality of 

the students are organized, it will be Easier to organize other aspects of personality”. 

Ketika spiritualitas para siswa diorganisasikan, akan lebih mudah untuk mengatur 

aspek kepribadian lainnya.  

Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk mengembangkan sistem 

pendidikan yang telah ada menuju yang terbaik. Dengan demikian, diharapkan proses 

belajar mengajar di madrasah yang merupakan lembaga pendidikan Islam dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga dapat menghasilkan 

output yang profesional. 

Pada prinsipnya yang dimaksud personil adalah orang-orang yang 

melaksanakan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya manusia yang 

ada disekolah adalah guru dan para karyawan di sekolah, serta para peserta didik dan 

masyarakat sekitar. Mereka ini adalah sumber daya manusia yang dapat diarahkan 

untuk dapat menjadi penentu keberhasilan sekolah.
5
 Dalam hal ini disekolah dibatasi 

dengan sebutan pegawai karena itu personil disekolah tentu saja meliputi unsur guru 

yang disebut tenaga edukatif dan unsur karyawan yang disebut tenaga adminitratif. 

 Manajer memegang kendali yang amat penting dalam mewujudkan efektivitas 

organisasi. Seberapa jauh organisasi mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan 

                                                           
5
Muhammad Saroni, Manajemen Sekolah Kiat Menjadi pendidik yang kompeten ( Yogyakata: 

Ar-ruzz. 2006), h.48-49. 
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masyarakat, sangat bergantung pada baik tidaknya manajer organisasi yang 

bersangkutan mengoperasikan pekerjaannya.
6
 

Untuk itu lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah, sebagai salah satu 

lembaga yang memiliki keharusan untuk menjalankan roda organisasinya dengan 

berupaya menerapkan manajemen sekolah dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek yang ada dalam manajemen guna mencapai tujuan yang dikehendakinya. 

Dalam hal ini tenaga kependidikan maupun guru dituntut agar professional dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Secara teratur dan tertib 

berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Rasa tanggung jawab merupakan salah satu ciri pokok bagi manusia pada 

pengertian Al-Quran dan Islam, sehingga manusia ditafsirakn sebagai “makhluk yang 

bertanggung jawab “ berdasarkan firman Allah dalam surat Al- Muddasir ayat  38:  

               

Artinya : setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. 

(QS. Al- Muddasir : 38) 
7
 

Jadi dalam manajemen personalia harus ada pembagian tanggung jawab yang 

jelas, tegas dan tepat, sehingga program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan 

suatu system, agar semua pegawai mau bekerja dan menjalankan tugas yang 

diamanahkan kepada yang bersangkutan. 

                                                           
6
 Ibid,h 19  

7
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 

2005) ,h.376. 
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Dapat dikatakan bahwa manajemen personalia adalah Setiap lembaga 

pendidikan formal mempunyai salah satu bentuk kerja sama yang diselenggarakan 

secara sengaja, berencana dan sistematis. Untuk keperluan itu pada setiap lembaga 

pendidikan formal terdapat seorang pemimpin, pimpinan dilembaga tersebut biasanya 

diangkat oleh badan yang lebih tinggi dengan kedudukan sebagai seorang kepala atau 

pemimpin. 

Seseorang yang menduduki jabatan tertentu dilingkungannya terdapat 

sejumlah orang yang harus bekerjasama untuk mencapai satu tujuan. Dengan 

demikian fungsi pemimpin sebagai seorang manajer dalam suatu lembaga pendidikan 

islam mempunyai tanggung jawab didalam pengeloalaan personalia meliputi : 

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia 
8
 

Pengadaan tenaga kerja mencakup analisis pekerjaan, perencanaan, 

sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, dan seleksi serta 

penempatan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia 

mencakup antara lain: Perencanaan sumber daya manusia, Analisis Pekerjaan, 

Rekrutmen, Seleksi Sumber Daya Manusia, serta Penempatan Sumber Daya 

Manusia. 

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Ini merupakan proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

melalui pendidikan dan latihan. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan penting 

                                                           
8
 Bangun Wilson, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2012), h.7-

13. 
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sebagai dasar untuk mengembangkan para anggota organisasi, antara lain, 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada karyawan baik untuk 

karyawan baru maupun karyawan lama. Serta proses pengembangan karir 

bagi karyawan. 

c. Pemberian Kompensasi 

 Kompensasi merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan 

atas jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan  kepada perubahan. Sistem 

kompensasi yang baik berarti memberikan penghargaan-penghargaan. 

pemberian Kompensasi mencakup kompensasi financial dan kompensasi non 

financial. 

d. Pengintegrasian  

 Setelah aktivitas-aktivitas pengadaan, pengembangan dan pemberian 

kompensasi sumber daya manusia dilakukan maka muncul masalah baru, 

yang sangat penting diperhatikan yaitu pengintegrasian. Integrasi berarti 

mencocokkan keinginan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Oleh 

karena itu, diperlukan perasaan dan sikap karyawan dalam menetapkan 

kebijakan organisasi. Pengintegrasian mencakup, motivasi kerja, kepuasaan 

kerja dan kepemimpinan. 

e. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 

 Setelah melakukan fungsi-fungsi manajemen sumber daya  manusia, 

maka kegiatan berikutnya adalah melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 

karyawan berarti mempertahankan karyawan untuk tetap berada pada 
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organisasi sebagai anggota yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi. 

Pemeliharaan sumber daya manusia mencakup, komunikasi kerja, 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Selain itu, adanya manajemen personalia yang baik dimaksudkan agar tenaga 

kependidikan (guru) dalam sebuah lembaga pendidikan dapat menyuseskan aktivitas 

belajar mengajar, serta dapat mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. 

Table 1.1 

Indikator Manajemen Personalia di MTs AN-NUUR GUPPI Mojopahit  

Punggur Lampung Tengah 

N

O 

Indikator Sub Indikator Keterangan 

Ada Tidak 

Ada 

1. 

 
 
 

 

Pengadaan 

Personalia 

 

1. Perencanaan Personalia 

(Pendidik) 

√  

2. Analisis pekerjaan   √ 

3. Rekrutmen  √ 

4. Seleksi Pendidik √  

5. Penempatan Personalia √  

2 Pengembangan 

Personalia 

1. Perencanaan karir  √ 

2. Pengembangan karir √  

3. Pengembangan organisasi  √ 

4. Manajemen penilaian kerja  √ 

3 Pemberian 

Kompensasi 

1. Kompensasi financial √  

2. Kompensasi nonfinansial √  

4 Pengintegrasian  1. Motivasi kerja √  

2. Kepuasan kerja √  

3. Kepemimpinan √  

5 Pemeliharaan 

Personalia 

1. Komunikasi kerja √  

2. Keselamatan dan kesehatan 

kerja 

 √ 

Sumber: Observasi prasurvey, 20-22 Februari 2017 
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 Berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan, khususnya tentang 

perkembangan MTs AN-NUUR Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam 

(GUPPI) Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Adalah 

lembaga pendidikan Islam yang muncul sebagai alternatif dalam dunia pendidikan 

bagi masyarakat muslim Lampung Tengah, yang menginginkan adanya institusi 

pendidikan Islam yang berkomitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. 

Dalam sistemnya sesuai dengan visi sekolah “Menbentuk Siswa Madrasah Yang 

Berakhlak Mulia, Terampil dan Berprestasi” berupaya agar peserta didiknya 

memiliki kompetensi seimbang antara kauniyah dan qauliyah, antara fikriyah dan 

ruhiyah dan jasadiyah sehigga mampu melahirkan generasi muslim yang berilmu, 

berwawasan luas dan bermanfaat bagi umat.
9
 

Ditunjukan dengan penerapan sistem pembelajaran yang telah menggunakan 

kurikulum 2013 serta mengedepankan metode pembelajaran pada Islamic character 

building (pembentukan karakter Islami) dengan output lulusan peserta didik mampu 

memahami ajaran Islam dengan baik.  

Serta sejumlah prestasi yang telah diraih oleh para peserta didik baik dari 

tingkat daerah hingga Provinsi seperti juara 3 bidang studi Biologi tingkat Kabupaten 

Lampung Tengah 2014, juara Harapan 1 senam pramuka Provinsi Lampung Tahun 

20016, juara harapan 1 Pionering SMP/MTs se-Provinsi Lampung Tahun 2017, juara 

                                                           
9
  Dokumentasi Sekolah hasil dari Pra penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 

Februari 2017  
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1 kaligrafi SMP/MTs se-Provinsi Lampug Tahun 2017 dan beberapa kejuaraan 

lainnya. 
10

 

Dari data di atas dapat diketahui pula bahwa program Pengelolaan 

Manajemen Personalia (Tenaga pendidik) di Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR 

GUPII Mojopahit terindikasi masih ada kegiatan-kegiatan yang belum dapat 

dilaksanakan, serta hampir sebagian pendidik yang lulusan sarjana Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dimana ini dapat mempengaruhi hasil kurang maksimalnya 

kinerja tenaga pendidik  di Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR GUPPI Mojopahit 

tersebut. 

Persoalan ini lantas di jawab dan dijelaskan melalui Undang-undang RI No.14 

tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam  melaksanakan tugas keprofesionalan.
11

 

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia (RI) No.14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa  pendidik 

adalah tenaga professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia sekolah pada jalur pendidikan formal, dasar dan pendidikan menengah yang 

                                                           
 10

 Dokumentasi Sekolah hasil dari Pra penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 

2017 
11

 Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2005) ,h.51. 
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membutuhkan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
12

 

 Dari fenomena di atas dan teori-teori ideal dari manajemen personalia yang 

semestinya dijalankan, penulis melihat masih banyak sekali yang perlu dibenahi 

dalam penyelenggaraan manajemen personalia yang ada di madrasah sehingga 

kedepan akan mampu terlasana dengan baik. Dari pengamatan peneliti, manajemen 

personalia di Madrasah MTs AN-NUUR GUPPI Mojopahit Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah terlihat sudah cukup baik, namun dalam pelaksanan 

manajemen personalia masih memerlukan pembenahan, dalam rangka mewujudkan 

pelayanan pendidikan yang lebih maju dan memenuhi standar layanan yang 

maksimal. Maka, dengan melihat fenomena dan observasi di lapangan, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Manajemen Personalia di Madrasah 

Tsanawiyah AN-NUUR Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam 

(GUPPI) Mojopahit Kecamatan Punggur Kabaupaten Lampung Tengah”. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan Proses Manajemen Personalia dalam Personalia, Pengembanga 

Personalia, Pemberian Kompensasi, Pengintegrasian dan Pemeliharaan Personalia. 

a. Terlihat belum maksimal pemfasilitasan diklat dan pengembangan pendidik 

                                                           
12

Ibid,h.51. 
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b. Terlihat Sarana prasarana yang masih belum menunjang KBM dengan 

maksimal. 

c. Terlihat masih belum adanya proses rekrutmen yang dilaksanakan secara ideal 

d. Terindikasi kompetensi sebagian pendidik yang belum sesuai dengan 

kompetensi. 

e. Terlihat Sistem pemberian Jaminan Kesehatan yang belum terfasilitasi dengan 

baik. 

2. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka ruang 

lingkup masalah yang dibahas akan dibatasi sehingga pembahasan masalah akan 

menjadi lebih spesifik. Penulis akan membatasi ruang lingkup masalah pada 

Manajemen Personalia di Madrasah Tsanawiyah An-Nuur GUPPI Mojopahit 

kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Khususnya terkait dengan 

Pengadaan sumber daya manusia, Pengembangan sumber daya manusia, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan sumber daya manusia. 

 

C. Rumusan Masalah  

 Sesuai dengan latar belakang diatas, maka ada beberapa perumusan masalah 

dalam  penelitian kali ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen personalia di Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR GUPPI 

Mojopahit Punggur Lampung Tengah? 
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat perkembangan manajemen  personalia 

di Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR GUPPI Mojopahit Punggur Lampung 

Tengah? 

D. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengelolaan manajemen personalia di Madrasah Tsanawiyah An-

Nuur  GUPPI AN-NUUR Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pengelolaan 

mamajemen personalia di Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR GUPPI Mojopahit 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memepunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun juga praktis, yang dapat disajikan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan masukan  dalam 

bidang manajemen personalia guru dan kompetensi profesional guru. 

2. Manfaat praktis 

a. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Madrasah 

Tsanawiyah An-Nuur GUPPI Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah, untuk lebih bisa memacu diri menjadi sebuah lembaga 

pendidikan idaman bagi masyarakat.  
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b. Bagi Penulis adalah sebagai ilmu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk 

penerapan dari manajemen personali di Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR 

GUPPI Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.  

c. Bagi lembaga, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan baru kembali baik sebagai masukan bagi pihak sekolah dalam 

hal ini kepala Madrasah Tsanawiyah AN-NUUR GUPPI Mojopahit 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah  

d. Sebagai pengetahuan dan gambaran umum kepada masyarakat tentang 

kondisi objektif manajemen personalia di Madrasah Tsanawiyah An-NUUR 

GUPPI Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

e. Serta untuk memperkaya khazanah keilmuan bagi jurusan Manajemen 

Pendidikan  Islam. 

f. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan langsung oleh para personalia atau 

para tenaga kependidikan dan dijadikan masukan kepada semua pihak yang 

terjun langsung kedunia pendidikan sehingga penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan didalam kegiatan manajemen pendidikan. 

g. Menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah guna menjadi rujukan dalam 

mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan terkhusus dalam hal 

personalia bagi pemerintah. 

 


