
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbagai organisasi menempatkan sumber daya manusia menjadi pelaku utama 

yang menggerakkan tata laksana sebuah institusi hingga negara. Pemerintahan 

yang berjalan saat ini juga diisi oleh sumber daya manusia yang tentunya adalah 

orang-orang yang terpilih. Dengan kata lain, mereka yang dapat duduk 

menjalankan tugas negara itu adalah orang yang memiliki kapabilitas dan 

kesempatan lebih dari pada yang lain. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam 

persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan 

memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang 

selama ini kita galakkan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa 

Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam 

globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan 

terjadi persaingan antar negara. Indonesia dalam kancah persaingan global 

menurut World Competitiveness Report (2014) menempati urutan ke-34 atau di 

atas Filipina (52) dan Thailand (38) dari seluruh negara yang diteliti, di bawah 

Singapura (2), Malaysia (20), dan Cina (28).  
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Maju dan mundurnya suatu organisasi terletak pada personelnya. Personel suatu 

organisasi diisi oleh manusia. Manusia yang menjalankan roda organisasi lebih 

populer dengan sebutan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam suatu roda organisasi. Semakin berkualitas sumber daya 

manusia suatu organisasi, maka semakin maju organisasi itu dan begitu 

sebaliknya. 

Aktivitas mendasar yang berkenaan dengan semua personel atau sumber daya 

manusia di dalam organisasi harus dikelola dengan efektif. Jika aspek sumber 

daya manusia ini disepelekan dan tidak ditangani dengan baik, maka sangatlah 

sukar bagi sebuah organisasi berjalan dengan baik terlebih berprestasi, jauh lebih 

sulit. 

Kehadiran sumber daya manusia di dalam organisasi menjadi lebih penting karena 

organisasi itu sendiri dibuat oleh manusia, dan sumber daya manusia inilah yang 

akan menjalankannya menjadi berkembang atau justru mati. Melalui usaha-usaha 

dan kreativitas sumber daya manusia, organisasi dapat mengasilkan produk. 

Produk suatu organisai dapat berupa barang dan jasa. Barang atau jasa yang 

dihasilkan benar-benar tergantung kepada mutu sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh organisasi itu. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah 

penentu produk yang dihasilkan. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya 

manusia menjadi sangat mendesak bagi suatu organisasi. 

Organisasi-organisasi dewasa ini menyadari betapa pentingnya pengelolaan 

sumber daya manusia. Sumber keuangan bukan lagi dianggap sebagai satu-

satunya aset penting organisasi, melainkan juga kepemilikan sumber daya 
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manusia yang handal (Burhanuddin, 2003:67). Untuk menciptakan sumber daya 

manusia Indonesia yang berkualitas, pendidikan adalah modal utama dalam 

pembangunan masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya 

alam serta sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia akan berlipat 

daya guna bila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan 

ahli di bidangnya melalui pengajaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia 

dalam rentang sejarah selama ini, bahwasanya Indonesia memang punya 

kemampuan yang unggul. Sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus 

bertindak nyata dalam memajukan pendidikan. 

Berkenaan dengan kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia dalam 

pembangunan manusia yang memiliki daya saing, pemerintah Indonesia 

menerbitkan peraturan dan perundang-undangan. Undang-Undang Guru dan 

Dosen nomor 14 tahun 2003. Sebagai turunannya dari Undang-Undang Guru dan 

Dosen no 14 tahun 2003 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 

tentang Guru. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, sangat jelas 

dan tegas mengatur apa, mengapa, dan bagaimana seorang guru dalam 

menjalankan fungsinya. Dinyatakan sebagai berikut; Ayat (1) Guru  adalah  

pendidik  profesional  dengan  tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, 

mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi peserta  didik  pada  

pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan 

pendidikan menengah. 

Ayat (2) Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang 

harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan 
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formal di tempat penugasan. Perjanjian  Karya  atau  Kesepakatan  Karya  

Bersama adalah  perjanjian  tertulis  antara  Guru  dan penyelenggara pendidikan 

atau satuan pendidikan yang memuat  syarat-syarat  Karya  serta  hak  dan  

kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (10) berbunyi Pemutusan Hubungan Karya atau Pemberhentian Karya 

adalah pengakhiran Perjanjian Karya atau Kesepakatan Karya  Bersama  Guru  

karena  suatu  hal  yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

Guru  dan  penyelenggara  pendidikan  atau  satuan pendidikan  sesuai  dengan  

peraturan  perundang-undangan. 

Sekolah Menengah Kejuruan Bina Latih Karya (SMK-BLK) dalam menjalankan 

perannya turut serta dalam penyiapan sumber daya manusia yang memiliki daya 

saing harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, SMK-BLK adalah sekolah 

swasta, harus melebihi tata kelola dan pembinaan sumber daya manusia yang 

dilakukan oleh sekolah negeri. Apabila pola perencanaan, pengadaan, 

pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan tidak lebih unggul 

dari sekolah negeri maka SMK-BLK tidak memiliki daya saing. Sesungguhnya 

SMK-BLK tidak saja bersaing dengan sekolah negeri tetapi juga bersaing dengan 

sekolah sesama swasta. 

SMK-BLK dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat 

baik dalam arti kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas dapat dengan mudah 

dilihat dari grafik perkembangan jumlah sarana dan prasarana, bertambahnya 
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jumlah tenaga pelaksana baik pendidik maupun kependidikan, bertambahnya 

jumlah siswa sebagai tanda semakin bermutunya layanan pendidikan yang di 

selenggarakan, dan lain-lain. Indikator-indikator keberhasilan atau capaian 

tersebut tentulah berbanding lurus dengan mutu dan ketersediaan sumber daya 

manusia yang dimiliki. Mustahil hasil yang baik berasal dari personel, dan proses 

yang buruk. Selain itu situs penelitian pernah mengalami suatu peristiwa yang 

menjadi sorotan publik pada awal berdirinya. Tanda-tanda dan peristiwa 

sebagaimana dipaparkan menarik perhatian penulis sebagai peneliti untuk tahu 

lebih dalam tentang tata kelola sumber daya manusia khususnya sumber daya 

manusia tenaga pendidik. 

Tabel 1.1 Sebaran jumlah peserta didik tiga tahun tahun terakhir 

No Jurusan 
Jumlah peserta didik pada T.P 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 Teknik distribusi tenaga 

listrik 

35 - - 

2 Teknik instalasi tenaga 

listrik 

66 62 66 

3 Teknik kendaraan ringan 47 80 136 

4 Teknik komputer 

danjaringan 

58 80 102 

5 Multi media - 40 - 

 Jumlah  208 342 304 

Sumber: Data PPDB SMK-BLK Bandar Lampung tiga tahun terakhir 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Sebagaimana umumnya fokus penelitian, fokus penelitian ini bertujuan 

membingkai peneliti agar tidak terlepas dari rel penelitian dalam hal pengumpulan 

data yang terlalu umum atau tidak relevan dengan penelitian ini. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah 

manajemen sumber daya manusia tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan 
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fungsinya yang memiliki daya saing di SMK-BLK Bandar Lampung, dengan 

subfokus sebagai berikut: 

1.2.1 Perencanaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.2.2 Pengadaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.2.3 Pembinaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.2.4 Pengawasan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.2.5 Pemberhentian sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.2.6 Pertanggungjawaban sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan paparan di atas, pertanyaan dalam penelitian ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana perencanaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung? 

1.3.2 Bagaimana pengadaaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung? 

1.3.3 Bagaimana pembinaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung? 
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1.3.4 Bagaimana pengawasan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung? 

1.3.5 Bagaimana pemberhentian sumber daya pendidik dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung? 

1.3.6 Bagaimana pertanggungjawaban sumber daya pendidik dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis 

1.4.1 Perencanaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.4.2 Pengadaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.4.3 Pembinaan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.4.4 Pengawasan sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 

1.4.5 Pemberhentian pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di SMK-

BLK Bandar Lampung. 

1.4.6 Pertanggungjawaban sumber daya pendidik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di SMK-BLK Bandar Lampung. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoretik dan 

praktik dalam hal: 

1.5.1 Secara teoretik, pengembangan ilmu dengan cara memberikan gambaran 

nyata kepada penelitian sejenis yang memfokuskan kepada penelitian dan 

studi manajemen sumber daya manusia pendidik dalam menjalankan tugas 

dan fungsi sebagai pendidik. 

1.5.2 Secara praktis, memberikan gambaran yang nyata sebagai bentuk 

kontribusi pemikiran kepada SMK-BLK Bandar Lampung dalam 

melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pendidik dan pola 

perbandingan pengelolaan bagi para pengelola pendidikan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Berdasarkan penjelasan masalah pada penelitian ini, dapat dijelaskan definisi 

istilah sebagai berikut: 

1.6.1 Manajemen sumber daya pendidik adalah perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan sumber daya pendidik. 

1.6.2 Sumber daya pendidik adalah guru yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengelola pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam 

rangka mencapai tujuan secara yang telah ditetapkan secara sistemik, 

sistematik dan komprehensif, efektif dan efisien baik tujuan institusional, 

regional, dan nasional. 



9 
 

1.6.3 Perencanaan sumber daya pendidik adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka meramalkan kebutuhan sumber daya berdasarkan rasio jumlah 

peserta didik dengan sumber daya pendidik.  

1.6.4 Pengadaan sumber daya pendidik adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka pemenuhan kekurangan dari tahap menginformasikan kebutuhan 

sumber daya pendidik kepada khalayak, menerima berkas lamaran, 

melakukan seeksi, dan mengumumkan sumber daya pendidik yng 

diterima.  

1.6.5 Pembinaan sumber daya pendidik adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka menjaga, meningkatkan, agar sumber daya pendidik memiliki 

kreativitas dan inovasi untuk mengatasi hambatan yang menghambat 

optimaslisasi tugas dan fungsi pendidik melaui bergabai pendidikan dan 

latihan. 

1.6.6 Pengawasan sumber daya pendidik adalah kegiatan untuk memastikan 

sumber daya pendidik dengan baik efektif dan efisien melalui observasi 

dan pemantauan. 

1.6.7 Pemberhentian sumber daya pendidik adalah berakhirnya hubungan kerja 

sama antara pengelola pendidikan dan sumber daya pendidik akibat 

berlakunya kesepakatan kerja atau kontrak. 

1.6.8 Pertanggungjawaban adalah bentuk akuntabilitas kerja sumber daya 

pendidik atas pelaksanaan kinerjanya kepada atasan. 


