
  

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini penulis menyajikan landasan teori yang menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian. Paparan tentang teori yang mendukung yang tersaji dalam tinjauan pustaka 

dapat disajikan sebagai berikut: 

 

2.1 Manajemen Pendidikan 

Dalam literatur manajeman, para ahli telah banyak mengemukakan proses 

manajemen. Imron (2003:5) mengemukakan bahwa meskipun dengan menggunakan 

berbagai label, misalnya fungsi-fungsi manajemen dan abstraksi-abstraksi 

manajemen, para ahli mengemukakan di area proses manajemen dengan istilah yang 

relatif sama. Berikut disajikan beberapa ahli tentang proses manajemen: 

1) Fayol dalam Imron (2003:5) mengemukakan proses manajemen terdiri dari: 

planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. 

2) Gulick dalam Imron (2003:5) mengemukakan proses manajemen terdiri dari: 

planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. 

3) Newman dalam Imron (2003:5) merumuskan proses manajemen diawali dari: 

melakukan planning, organizing, assembling resources, directing, dan 

controlling. 
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4) Sears dalam Imron (2003:5) menyatakan proses manajemen dilakukan dari: 

planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. 

5) American Association of School Administration dalam Imron (2003:5) 

menyatakan proses manajemen mulai dari: planning, allocating resources, 

stimulating, coordinating, dan evaluating. 

6) Gregg dalam Imron (2003:5) manyatakan bahwa proses manajemen mulai dari: 

decision making, planning, organizing, communicating, influencing, 

coordinating, dan evaluating. 

7) Campbell dan kawan-kawan dalam Imron (2003:5) mengedepankan proses 

manajemen mulai dari: decision making, programming, stimulating, coordinating, 

dan appraising. 

 

Manajemen memiliki banyak arti tergantung kepada orang yang mengartikannya dan 

dalam konteks permasalahan yang menyertainya, terdapat fungsi-fungsi pokok 

manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. Dalam 

pratiknya kempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan, 

yakni perencanaan, merupakan proses sistematis dalam mengambil keputusa tentang 

tindakan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Pelaksanaan, merupakan 

kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.Pengawasan, sebagai upaya untuk 

mengamati secara sistematis dan berkesinambungan. Pembinaan, merupakan 

rangkaian pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi 
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sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien (Mulyasa, 2012:19-23). 

 

Mulyasa (2009:12-13) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung 

arti suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik dan komprehensif dalam 

rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan dapat pula 

diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses 

pendidikan untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. 

 

Manajemen pendidikan mengadopsi manajemen pada umumnya.Proses manajemen 

secara umum membentuk alur yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan 

controlling.Keempat tahapan tersebut merupakan ekstraksi oleh para pakar 

manajemen. Secara jelas dapat dilihat dalam diagram alur sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 DiagramProses manajemen (Sumber: Imron; Manajemen Pendidikan    

                   Analisis Subtantif dan Aplikatif dalam Institusi Pendidikan, 2003:6) 

 

Dengan dasar diagram alur tersebut maka manajemen pendidikan dapat digambarkan 

menjadi perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, pelaksanaan 

1. planning

2. organizing  

3. actuating  

4. controlling 
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pendidikan, dan pengawasan pendidikan. Apabila digambarkan dalam diagram alur 

sebagaimana diagram alur manajemen dapat dilihat dengan jelas sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Diagram Proses manajemen pendidikan (Sumber:Imron; Manajemen  

                       Pendidikan Analisis Subtantif dan Aplikatif dalam Institusi Pendidikan,     

                       2003:6) 

  

Selanjutnya, apabila diimplementasikan dalam manajemen budaya dan lingkungan 

sekolah maka menjadi perencanaan pengelolaan sumber daya pendidik, 

pengorganisasian sumber daya pendidik, penggerakkan sumber daya pendidik, dan 

pengawasan sumber daya pendidik. Diagram alur dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Diagram Proses manajemen sumber daya pendidik (Sumber: Imron;                   

                    Manajemen Pendidikan Analisis Subtantif dan Aplikatif dalam Institusi                      

                    Pendidikan, 2003:6) 

1. perencanaan 
pendidikan  

2. pengorganisasian 
pendidikan  

3. pelaksanaan pendidikan  

4. pengawasan 
pendidikan 

1. perencanaan tenaga kependidikan 

2. pengorganisasian 
tenaga kependidikan 

3. penggerakkan tenaga kependidikan 

4. pengawasan tenaga 
kependidikan 
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2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia secara garis besar memiliki fungsi dan aktivitas 

pokok yang dilaksanakan oleh kebanyakan bagian sumber daya di segenap organisasi 

(Schuler, Dowling, dan Smart, 1989; Buharnuddin, 2003:69) sebagai berikut: 

1) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia 

merupakan satu fungsi yang menjadi dasar efektivitas pengelolaan sumber daya 

manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan estimasi 

keperluan sumber daya-sumber daya manusia yang dibutuhkan. Terdapat dua 

aktivitas dalam hal ini meliputi (a) pengadaan staff, dan (b) manajemen karier. 

Aktivitas perencaan melalui satu tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) 

mengumpulkan, menganalisis, dan memperkirakan data sumber daya guna 

membuat data baseketersediaan satuan pendidikan. 2) merumuskan sasaran-

sasaran dan kebijakan-kebijakan dalam bidang kepegawaian guna memperoleh 

persetujuan dan dukungan dari pemimpin organisasi, 3) merancang dan 

mengimplementasikan rencana serta program-program pengadaan, pelatihan dan 

promosi, dan 4) mengontrol dan menilai rencana dan program sumber daya guna 

mendukung tercapainya sasaran menajemen sumber daya manusia. 

2) Pengadaan sumber daya manusia atau staff, terdapat sejumlah aktivitas pokok 

fungsi pengadaan yakni a) pemanggilan pelamar, b) pelaksanaan seleksi, c) 

penempatan atau penugasan hasil rekrutmen. 

3) Penilaian dan kompensasi, istilah yang dikenal dalam penilaian pegawai adalah 

performance appraisal atau penilaian kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja dapat 
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disajikan sebagai berikut; a) hasil penilaian menjadi acuan bagi pengembangan 

sumber daya di masa datang, b) hasil penilian adalah gambaran relatif kontribusi 

individu terhadap lembaga, c) sebagai bentuk pembinaan sumber daya yang 

berkelanjutan, d) sebagai dasar penetapan sistem merit atau penggajian, e) acuan 

promosi, f) acuan feed back untk pegawai itu sendiri, g) sebagai acuan estimasi 

sumber daya manusia tentang kebutuhan sekarang dan yang akan datang, dan h) 

media komunikasi antara atasan dan bawahan sekaligus menumbuhkan 

kepercayaan antara penilian dan yang dinilai. 

4) Pelatihan dan pengembangan, kegiatan pelatihan dan pengembangan dilandasi 

oleh prinsip-prinsip a) motivasi individu, b)pengakuan atas perbedaan individu, c) 

untuk kegiatan yang bersifat praktis, d) penguatan, e) balikan, f) tujuan belajar 

yang akan dicapai, g) situasi belajar, h) transfer pembelajaran, dan i) tindak lanjut. 

Untuk terlaksananya sebagaimana tersebut perlu analisis 1) siapa yang akan ikut 

serta dalam pelatihan, 2) siapa yang akan melatih, 3) alat, bahan dan media apa 

yang diperlukan, 4) pada level apa hasil dari pelatihan yang diharapkan, 5) 

bagaimana desain pelatihannya, dan 6) akan dilaksankan di mana. 

5) Penciptaan dan pembinaan hubungan kerja yang efektif, seketika suatu organisasi 

telah mendapatkan sumber daya atau karyawan, saatnya pimpinan melakukan 

pembinaan, perawatan dengancara memberikan penghargaan dan mengupayakan 

suasana, kondisi kerja, dan iklim kerja yang kondusif agar karyawan merasa betah 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga dimana ia bekerja. 

Untuk manjaga hal yang sedemikian ini perlu disuarakan lembaga dan karyawan 
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harus tumbuh bersama. Apabila karyawan tumbuh tetapi lembaga tidak tumbuh, 

maka disana terdapat parasitisme. Sebaliknya lembaga tumbah tetapi karyawan 

tidak tumbuh, maka di sana terjadi tirani. Dengan demikian hubungan antara 

lembaga dan karyawan berdasarkan hubungan mutualisme. 

 

2.3 Tantangan Dunia Pendidikan dalam Penyiapan Sumber Daya manusia 

Indonesia 

 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan  dengan  

tuntutan  pendidikan  yang  mengacu  kepada  8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan,  

standar  pendidik dan  sumber daya kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Tantangan  internal  lainnya  terkait  dengan    perkembangan penduduk  Indonesia  

dilihat  dari  pertumbuhan  penduduk  usia produktif. Saat  ini  jumlah  penduduk  

Indonesia  usia  produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-

anak berusia  0-14  tahun  dan  orang  tua  berusia  65  tahun  ke  atas). Jumlah  

penduduk  usia  produktif  ini  akan  mencapai  puncaknya pada tahun 2020-2035 

pada saat angkanya mencapai 70%.  Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi 

adalah bagaimana mengupayakan  agar sumber daya  manusia  usia  produktif  yang 

melimpah  ini  dapat  ditransformasikan  menjadi  sumber daya manusia  yang  

memiliki  kompetensi  dan  keterampilan  melalui pendidikan agar tidak menjadi 

beban (Rasional Pengembangan Kurikulum 2013). 
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Tantangan eksternal antara  lain  terkait  dengan  arus  globalisasi dan berbagai isu 

yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan  teknologi  dan  informasi,  

kebangkitan  industri  kreatif dan  budaya,  dan  perkembangan  pendidikan  di  

tingkat internasional.  Arus  globalisasi  akan  menggeser  pola  hidup masyarakat  

dari  agraris  dan  perniagaan  tradisional  menjadi masyarakat  industri dan 

perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community,  Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal 

juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas 

teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan 

Indonesia di  dalam studi Trends  in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) dan Program for  International  Student  Assessment  (PISA)  sejak  tahun  

1999 juga  menunjukkan  bahwa  capaian  anak-anak  Indonesia  tidak 

menggembirakan  dalam  beberapa  kali  laporan  yang  dikeluarkan TIMSS  dan  

PISA.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain  banyaknya materi  uji  yang  ditanyakan  di  

TIMSS  dan  PISA  tidak  terdapat dalam kurikulum Indonesia (Rasional 

Pengembangan Kurikulum 2013). 

 

2.4 Manajemen Sumber Daya pendidik 

Dari keseluruhan sistem pendidikan guru memegang peranan yang sentral. Guru 

merupakan subsistem penting yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

proses pembelajaran dan mutu peserta didik (Permenegpan dan Reformasi 

BirokrasiNo.16/2009). Oleh karenanya pembinaan dan peningkatan kompetensi 
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sumber daya pendidik senantiasa diperhatikan. Hak-hak guru sebagai karyawan harus 

menjadi dasar dalam pola manajemen kepegawaian. Sebagai sekolah swasta, 

beroperasinya lembaga minimal berdiri pada dua kementrian. Pertama Kementrian 

Pendidikan dan Kebuayaan sebagai instistusi resmi yang memiliki perangkat lunak 

penyelenggaraan pendidikan. Kedua, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sebagai institusi yang mengayomi sumber daya manusia dalam pekerjaan. Kegiatan 

manajemen pendidik meliputi: 

1) Perencanaan Kebutuhan 

Langkah awal dalam pengelolaan kesumber dayaan adalah perencanaan, yaitu 

sebagai proses yang sistematis dan rasional dalam memberikan kepastian, bahwa 

jumlah dan kualitas sumber daya pendidik dan kependidikan dalam berbagai formasi 

yang ada, pada waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas 

organisasi yang ditetapkan (Mustinigsih, 2013:7). 

 

Dalam mempersiapkan kualifikasi dan jumlah sumber daya pendidik yang tepat, perlu 

dilakukan prediksi jumlah siswa yang akan masuk sebagai dasar untuk menghitung 

kebutuhan sumber daya pendidik. Langkah selanjutnya adalah menghitung selisih 

kekurangan atau kelebihan sumber daya pendidik untuk dijadikan dasar dalam 

menetapkan kulifikasi dan jumlah sumber daya pendidik yang dibutuhkan, sehingga 

jumlah dan kualifikasi sumber daya pendidik yang dibutuhkan dapat terpenuhi. 

Perencanaan kebutuhan pendidik dan sumber daya kependidikan  bertujuan untuk: 

a. Mengurangi kelebihan dan menambah kekurangan  sumber daya pendidik;  

b. Mendayagunakan sumber daya pendidik  seoptimal mungkin; 
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c. Mengoptimalkan  kinerja sumber daya pendidik; 

d. Meningkatkan efektivitas sekolah secara menyeluruh. 

 

2) Rekrutmen/Pengadaan  

Rekrutmen sumber daya pendidik adalah usaha mencari dan mendapatkan calon-

calon sumber daya pendidik yang potensial sesuai jumlah dan kualifikasi yang 

memadai, sehingga sekolah/daerah bisa memilih sumber daya-sumber daya yang 

sesuai dengan kebutuhan. Untuk merekrut pelamar secara efektif, kepala sekolah dan 

yayasan harus memiliki analisis kebutuhan pekerjaan, memahami cara syah dalam 

mengontrol dan membatasi yang mempengaruhi upaya perekrutan dan cara 

mengembangkan sumber daya-sumber daya yang potensial (Lunanberg dan Irby, 

2006:296). 

Rekrutmen bertujuan untuk:  

a. Menentukan jumlah dan kualifikasi  sumber daya pendidik yang dibutuhkan; 

b. Meningkatkan jumlah calon/pelamar; 

c. Meningkatkan kualitas calon karena banyaknya jumlah pelamar kerja; 

d. Mengurangi adanya kemungkinan berhenti atau mutasi setelah diangkat; 

e. Pemerataan jumlah dan kualifikasi pendidik dan sumber daya kependidikan. 

 

Rekrutmen sumber daya pendidik meliputi kegiatan penetapan, pengangkatan, 

penempatan sumber daya pendidik (tenaga relawan dan magang) dengan 

memperhatikan kualifikasi dan kompetensi serta tugas dan tanggung jawab yang 

dibutuhkan. 
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Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rekrutmen di 

Satuan Pendidikan:  

1) Guru non PNS yang direkrut harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

2) Guru non PNS dipersyaratkan memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (2) latar belakang pendidikan 

tinggi di bidang pendidikan satuan pendidikan, kependidikan lain, atau psikologi; 

dan (3) sertifikat profesi guru satuan pendidikan. Dalam keadaan tertentu yang 

mendesak persyaratan tersebut bersifat fleksibel, dengan catatan diputuskan 

bersama komite sekolah dan berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat. 

3) Pembina/pelatih diperyaratkan sesuai kebutuhan bidang pembinan/pelatihan 

kesiswaan yang akan diampunya. Paling tidak berlatar pendidikan SLTA dan 

memiliki sertifikat pelatih di bidangnya. 

4) Tenaga kependidikan non PNS adalah: tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, 

tenagalaboran, dan tenagakebersihan sekolah.  

Langkah-langkah rekrutmen di sekolah dilakukan dengan langkah langkah:  

a. Pengumuman adanya kebutuhan sumber daya pendidiknon PNS; 

b. Pendaftaran calon;   

c. Seleksi calon yang terdiri atas seleksi persyaratan administratif, seleksi 

edukatif, dan wawancara, yang dilaksanakan secara fleksibel sesuai 

kebutuhan; 
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d. Pengumuman hasil seleksi; 

e. Pengangkatan dengan surat keputusan; 

f. Penempatan sesuai keperluan. 

 

3) Pembinaan dan Pengembangan 

Sekolah merekrut orang yang sedekat mungkin tepat dengan spesifikasi pekerjaan, 

namun demikian yang persis cocok sangat jarang. Umumnya, staf perlu dididik 

bagaimana menjalankan keterampilan mereka untuk keperluan tugas khusus. 

Pembinaan dan pengembangan sumber daya pendidik dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kinerja sumber daya pendidik. Pembinaan dapat dilakukan melalui 

berbagai cara, antara lain: (1) studi lanjut (pendidikan) , (2) pelatihan, (3) loka karya, 

(4) kursus keterampilan, (5) rapat, (6) pertemuan anggota seprofesi, (7) diskusi, (8) 

seminar, (9) wawancara face-to-face, (10) studi banding, (11) kunjungan lapangan, 

dan (12) tukar pengalaman. 

 

Pembinaan dan pengembangan sumber daya pendidik dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip:   

a. Pembimbingan secara terus menerus; 

b. Pengakuan perbedaan individu; 

c. Pemberian kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan  sesuai bidang tugasnya; 

d. Pemberian penghargaan dan sanksi; 

e. Adanya tindak lanjut. 
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Selain itu, pembinaan dan pengembangan hendaknya memperhatikan:   bidang yang 

akan dibinakan, pelaku pembinaan, sasaran pembinaan, ketersediaan sumber 

dayabagi terlaksananya pembinaan. Aspek pembinaan yang diperlukan  sumber daya 

pendidik, dalam hal ini staf sekolah adalah: (1) keterampilan dasar yang diperlukan 

untuk pelaksanaan tugas; (2) teknis yang terkait tugasnya; (3) hubungan antar pribadi; 

dan (4) konseptual umum, misalnya perencanaan strategis dan perencanaan 

operasional, rancangan organiasi dan kebijakan organisasi.   

 

Aspek pembinaan yang dilakukan pada pendidik (guru) merujuk pada  beban kerja 

guru seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru, Pasal 52, Ayat 1 dan 2,  mencakup kegiatan pokok: merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran; dan 

membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang 

melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.  

 

Beban kerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua 

puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka 

dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin 

pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari tidak 

terpenuhinya jumlah jam mengajar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63Ayat (2) 

yang berbunyi: Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan 

pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapatkan 
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pengecualian dari Menteri, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, 

tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. 

 

Pembinaan dan pengembangan pendidik diarahkan pada peningkatan  empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian, dan kompetensi sosial. Sedangkan pembinaan kompetensi sumber daya 

kependidikan diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing. Untuk 

kepentingan hal tersebut, sumber daya pendidik di sekolah diwajibkan  untuk mengisi 

Standar Kinerja Pegawai (SKP)  untuk satu tahun yang ditandatangani kepala sekolah 

dan dan diketahui oleh pengawas. Selain itu, di akhir tahun diwajibkan mengisi 

format realisasi kinerja selama satu tahun yang ditandatangani kepala sekolah dan 

pengawas. Selanjutnya setiap tahun, setiap PNS dinilai kinerjanya yang merujuk pada 

capaian kinerja selama satu tahun, yang ditandatangani kepala sekolah dan pengawas. 

 

4) Pemotivasian 

Pemotivasian dapat dimaknai pemberian penguatan positif dan negatif kepada sumber 

daya pendidikuntuk bekerja lebih baik. Penguatan positif diberikan kepada sumber 

daya pendidik yang telah memenuhi kewajiban serta menunjukkan kinerja atau 

prestasi yang baik. Sedangkan pembinaan diberikan pada sumber daya pendidik yang 

menunjukkan kinerja atau prestasi yang belum baik.  

 

Pemotivasian sumber daya pendidik dapat dilakukan dengan cara mendorong secara 

terus menerus untuk melaksanakan kewajiban: 
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a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis; 

b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;  

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

 

Selain itu juga sekolah hendaknya melakukan pemenuhan hak sumber daya 

pendidikyang dilakukan dengan cara:  

a. Memberikan kesejahteraan sosial  yang pantas  sesuai  kemampuan sekolah; 

b. Memberikan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;  

c. Melakukan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 

d. Memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; 

e. Memberi kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Pemimpin di sekolah juga diharapkan memberikan penguatan terhadap sumber daya 

pendidik berupa penguatan positif dan negatif. Penguatan positif diberikan kepada 

sumber daya pendidik yang menunjukkan kinerja yang baik, memajukan sekolah, dan 

membawa dampak positif bagi perkembangan sekolah. Namun bagi sumber daya 

pendidik yang memiliki kinerja sebaliknya, maka diberikan penguatan negatif. 

 

Penguatan positif dapat berupa: (1) pemberian piagam, (2) kenaikan pangkat atau 

jabatan, (3) pemberian hadiah, dan (4) pengumuman capaian prestasi. Penguatan 
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negatif dapat diwujudkan antara lain: (1) teguran, (2) penundaan atau penurunan 

pangkat atau jabatan, dan (3) pengumuman capaian prestasi buruk. 

 

5) Mutasi 

Mutasi merupakan perpindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lain yang 

didasarkan pada analisis jabatan/tugas sesuai kebutuhan. Mutasi bertujuan untuk 

penyegaran dan pemberian pengalaman kepada sumber daya pendidik. Di satuan 

pendidikan sebenarnya mutasi sumber daya pendidik tidak mungkin dilakukan, 

karena jumlah pegawai terbatas. Kewenangan sumber daya pendidik dalam mutasi, 

ke lembaga lain hanya sebatas pemberian rekomendasi/izin pengusulan mutasi pada 

sumber daya pendidik yang menginginkan mutasi, atau merekomendasikan kepada 

dinas untuk pemutasian sumber daya pendidik. 

 

Mutasi internal di sekolah, dilakukan dengan melakukan mutasi (rotasi) mengajar 

guru dari kelas satu ke kelas lain sesuai karakteristik kelas dan guru yang 

bersangkutan. Selain itu mutasi dapat dilakukan untuk pemberian tugas di luar 

mengajar, seperti tugas pembina kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya yang 

sejenis. Dalam hal ini perlu memperhatikan kemampuan dan minat sumber daya 

pendidik yang bersangkutan. 

 

6) Pengawasan dan Penilaian Kinerja 

Pengawasan sumber daya pendidikdiartikan sebagai pemantauan selama proses 

pelaksanaan pekerjaan. Pemantauan dapat dilakukan secara formal maupun non-

formal. Secara formal dilakukan dengan pengukuran menggunakan instrumen 
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penilaian kinerja, dan melalui catatan harian kepala sekolah. Secara non-formal dapat 

dilakukan setiap saat, dan dalam waktu yang tepat. Pengawasan juga dapat dalam 

bentuk supervisi.  

 

Guru, terutama guru pemula, harus menyambut supervisi dan penilaian sebagai 

sarana peningkatan secara profesional. Supervisi memiliki peranan penting untuk 

menjalankan sebuah penilian. Terlebih supervisi sering diidentikkan dengan memberi 

rating, membandingkan, memutuskan dan memutuskan yang berkenaan dengan 

promosi, transfer, dan juga pemberhentian. Supervisi bisa dalam tiga bentuk 

pendekatan. Pendekatan tersebut dapat berupa pendampingan, supervisi klinis, dan 

goal setting. 

 

Hasil pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk penilaian kinerja.Penilaian 

kinerja adalah pengukuran secara sistematis dan terstruktur untuk mengetahui hasil 

pekerjaan, prestasi, loyalitas, sikap, tingkah laku, dan kehadiran, sehingga dapat 

disimpulkan tingkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sumber daya pendidik. 

Secara khusus, penilaian kinerja pendidik, dalam hal ini guru, diarahkan pada  kinerja 

dalam mengajar yang terdiri dari: (a) kinerja dalam mempersiapkan perangkat 

pembelajaran (RPP, bahan ajar, LKS, instrumen penilaian); (b) penguasaan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, terkait dengan penguasaan materi, metode, dan 

penggunaan media dan alat pembelajaran); serta (c)  kemampuan melaksanakan 

penilaian. 

 



27 
 

Penilaian kinerja sumber daya pendidik di satuan pendidikandapat digunakan untuk: 

(1) umpan balik, (2) perbaikan kinerja, (3) penelitian, (4) promosi, (5) pelatihan, (6) 

mutasi, dan (7) pemberian penguatan positif dan negatif.  

 

7) Pemberhentian 

Pemberhentian sumber daya pendidikyang berstatus Pegawai Negeri Sipil didasarkan 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 atau peraturan lain yang berlaku di 

daerah. Pemberhentian PNS daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I (golongan 

IV/b) ke bawah ditetapkan oleh Pembina Pegawai Daerah. Khusus untuk 

perberhentian PNS pusat karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, cacat 

karena dinas ditetapkan oleh BKN. Sedangkan yang berstatus bukan pegawai negeri 

diatur tersendiri oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan. 

 

Secara umum pemberhentian pendidik dan sumber dayakependidikan disebabkan 

antara lain: (1) menggunakan hak pensiun, (2) permintaan sendiri, (3) sakit fisik atau 

mental, (4) hukuman jabatan, (5) keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap, dan (6) meninggal dunia. 

 

Untuk kepentingan pemberhentian sumber daya pendidiknon PNS perlu disediakan 

SOP pemberhentian dengan memperhatikan azas kemanusiaan, keadilan dan 

kebutuhan sekolah. SOP tersebut selanjutnya dijadikan panduan dalam melakukan 

pemberhentian. 
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8) Pertanggungjawaban (Pelaporan) 

Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sumber daya pendidik berupa pelaporan 

tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan dapat dilakukan berdasarkan penugasan 

dari kepala sekolah atau pejabat lain yang berwenang. Bentuk pertanggungjawaban 

sumber daya pendidik terhadap implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di satuan 

pendidikan, secara umum adalah adanya peningkatan kinerja dan peningkatan mutu 

pendidikan, termasuk prestasi akademik dan non-akademik siswa. 

 

Kewajiban sumber daya pendidikadalah memenuhi dan sudah seharusnya melampoi 

standar minimal yang ditetapkan pemerintah agar tetap bertahan dan berkontribusi 

terhadap pembanguna melalui jalur pendidikan. Oleh karenanya pelatihan dalam 

rangka peningkatan mutu sumber daya-sumber daya pendidik terus dapat 

ditingkatkan. Guna melakukan serangkain tujuan itu diperlukan manajemen sumber 

daya pendidikan yang meliputi perencanaan pelatihan, pengorganisaian pelatihan, 

pengerahan pelatihan, dan pengawasan pelatihan. 

Sebagai kewajiban lembaga terhadap karyawannya adalah memenuhi hak karyawan 

sebagaimana diatur dalam peraturan Menakertrans yang berlaku, seperti ketentuan 

Upah Minimal Propinsi, hak cuti, bonus dan lain-lain. 

 

2.5 Kompetensi Guru 

Sejak diterbitkannya Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2003 oleh 

pemerintah Indonesia, maka guru secara konstitusi syah sebagai profesi. Profesi guru 

telah setara dengan profesi yang lain, seperti advokat, dokter, akuntan dan lain-lain. 
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Pada profesi yang lain untuk menjalankan tugas dan fungsinya harus melewati uji 

sertifikasi profesi, demikian juga dengan profesi guru.  

 

Guru haruslah seorang yang memiliki sertifikat sebagai profesi pendidik. Tujuan dari 

proses sertifikasi guru agar mencapai tarap guru yang profesional. Untuk menjadi 

guru yang profesional guru harus memilki empat kompetensi yang terdiri dari 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

 

Kompetensi pedagogik terdiri dari; 1) Menguasai karakteristik peserta didik, 2) 

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) 

Pengembangan kurikulum, 4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik, 5) 

Pengembangan potensi peserta didik, 6) Komunikasi dengan peserta didik, 7) 

Penilaian dan evaluasi. 

Kompetensi kepribadian terdiri dari; 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial dan kebudayaan nasional, 2) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan 

teladan, dan 3) Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. 

Kompetensi sosial terdiri dari; 1) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif, dan 2) Komunikasi dengan sesama guru, sumber daya kependidikan, 

orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi profesional terdiri; 1) 

Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu, dan 2) Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

yang reflektif. 
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2.6 Kendala Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Martin (2002:45) mengidentifikasi sepuluh “penyakit” karyawan yang harus dikenali 

oleh manajemen. Kesepuluh “penyakit” tersebut adalah (1) Tidak penya visi kerja 

yang jelas, (2) Semangat di awal loyo di akhir, (3) Senang memulai, tapi sedikit yang 

selesai, (4) Memilih-milih pekerjaan, (5) Menyepelekan pekerjaan kecil dan 

sederhana, (6) Membuat prioritas kerja sendiri, (7) Pasif menunggu perintah, (8) 

Tidak mem-folow up pekerjaan hingga tuntas, (9) Tidak meng-up date progress, (10) 

Tidak menaruh “HATI” pada pekerjaan. Sebagaimana dimaklumi bersama, sekolah 

swasta memiliki hambatan sebagaimana tersebut di atas.Sangat berbeda dengan 

sekolah negeri yang tidak memilki hambatan dalam pengelolaan sumber daya. 

Perbedaan tersebut nampak jelas terhadap dampak yang ditimbulkan bilamana 

pengelolaan sumber daya tidak dilakukan dengan hati-hati. Sekolah negeri dan 

pegawai negeri tidak akan terlalu dipengaruhi oleh peserta didik dalam kuantitas. 

Sebaliknya kuantitas peserta didik sangat mempengaruhi semua aspek dari sekolah 

swasta. Namun demikian, apabila pengelola mampu mengenali dan melakukan 

pembinaan dengan tepat adalah suatu keuntungan karena lebih mudah “menantang” 

seluruh sumber daya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. 

 

2.7  Kendala Pembinaan Sumber Daya Pendidik 

Sekolah dalam pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari tidak hanya menghadapi sepuluh 

macam problematika yang telah dipaparkan, namun demikian sekolah masih harus 

berhadapan dengan permasalah sumber daya dari segi pendidik. Secara umum 

permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya pendidik adalah sebagai 
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berikut; intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, perhatian guru 

kepada siswa dalam pembelajaran, penampilan guru dalam menjelaskan materi, 

keterampilan guru dalam menggunakan media, ketelitian guru dalam menilai hasil 

belajar siswa, keluasan dan kedalaman materi, keruntutan dan urutan penyajian, 

pengelolaan kelas, dan perencanaan pembelajaran (Suntoro, 2013). 

 

2.8 Penelitian yang Relevan 

Penelitian 1. 

Hasil penelitian Galvez, Crus, dan Dias (2015), (1) sistem manajemen mutu 

mempengaruhi koeksistensi peraturan di sekolah, (2) partisipasi guru dalam 

berinisiatif memanjukan sekolah, dan (3) iklim sekolah yang positif di sekolah. 

Metode evaluasi penelitian non eksperimen dengan kajian ekspos fakto karena studi 

tidak dapat melakukan “manipulasi” atas variabel bebas. 

Penelitian 2. 

Hasil penelitian Kagaari, Munene, dan Ntayi mengungkap bahwa praktik manajemen 

kinerja dan perilaku karyawan adalah krusial untuk mencapai kinerja yang dikelola 

pada perguruan tinggi negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan proposif 

startifikasi tidak proposional sampel berjumlah 900 orang yang diambil dari 

perguruan tinggi di Uganda. 

Penelitian 3. 

Hasil peneitian Summon, Gu, Day, dan KO analisis mengidentifikasi dimensi yang 

berdiri atas kepemimpinan dan sekolah dan proses ruang kelas dan menonjolkan 

strategi dan tindakan yang kepala sekolah dan staff sudah adopsi untuk meningkatkan 



32 
 

pencapaina peserta didik. SEM model mengungkap kedua hal secara langsung dan 

tidak langsung kepemimpinan atas rentangan sekolah dan proses ruang kelas yang 

pada gilirannya meramalkan perubahan (perbaikan) dalam kinerja akademik sekolah. 

 

Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian dilakukan dalam 

pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkap pengaruh dan hubungan 

antar variabel yang diteliti. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa penelitian 

terdahulu tidak membahas pengelolaan sumber daya pendidik secara lengkap, 

sebagaimana penelitian ini. Kesamaanya dengan penelitian ini adalah bahwa dalam 

penelitian terdahulu membahas bagian-bagian yang menjadi kajian yang menjadi 

subfokus pada penelitian ini.  

 

2.9 Kerangka Pikir 

Setelah lembaga melakukan analisa kebutuhan sumber dayakependidikan atau guru, 

selanjutnya melakukan seleksi, diteruskan dengan penerimaan dan penempatan sesuai 

dengan latar belakang keahlian, maka guru tersebut menjadi input. Input dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi perlu senantiasa dijaga baik motivasi, kebutuhan 

psikologis, kebutuhan jasmani, kebutuhan akan isu-isu baru dapat berupa pelatihan 

dan penyegaran atau proses manajemen sumber daya pendidikdengan tujuan 

mengasilkan guru yang memenuhi harapan lembaga yakni dapat menjawab tantangan 

dunia pendidikan dan dunia nyata atau output. Berdasarkan uraian di atas, maka 

kerangka pikir dapat divisualisasikan sebagai berikut: 
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Gambar: 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Input  

Guru 

Proses  
1.Perencanaan sumber daya pendidik 

2. Pengadaan sumber daya pendidik 

3. Pembinaan sumber daya pendidik 

4. Pengawasan dan Penilaian Kinerja  

    sumber daya pendidik 

5. Pemberhentian sumber daya  

    pendidik 

6. Pertanggungjawaban sumber daya  

    pendidik 

  

Output 

Pememenuhan 
sumber daya 

pendidik  


