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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Pendidikan 

Manajemen adalah kekuatan utama dalam organisasi untuk mengatur atau 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Menurut Hersey dan Blanchad (2008) 

manajemen sebagai suatu proses kerja sama melalui orang-orang atau kelompok 

untuk mencapai tujuan organisasi ditetapkan untuk semua bentuk dan jenis 

organisasi. 

Rochaety, (2008: 4) menyatakan bahwa manajemen secara umum merupakan proses 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

atau pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. 

Menurut Rivai (2008: 2) pendidikan adalah proses secara sistematis untuk merubah 

tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut UU No. 20 

Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayah (1): pendidikan adalah usaha sadar yang terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, bangsa dan negara.  



11 
 

 
 

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan  adalah 

sebuah proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan 

suasana belajar dan proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan dimulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

2.2.1   Fungsi Manajemen Pendidikan 

Proses dalam manajemen pendidikan menjadi empat, yaitu: 1) perencanaan 

pendidikan, 2) pengorganisasian pendidikan, 3) penggerakan pendidikan dan 4) 

pengawasan pendidikan. Dengan demikian jika digambarkan dalam sebuah siklus 

adalah sebagaimana tampak dalam Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Pendidikan 

Sumber: Tim Pakar Manajemen Univesitas Muhammadiyah Malang (2003) 

 

Menurut Usman (2006:7) bahwa manajemen di bidang apapun hampir tidak 

berbeda karena senantiasa dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan 
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pengawasan. Yang membedakan antara manajemen bidang satu dengan yang lain 

adalah aspek substansinya, atau bidang garapannya. Dalam hal ini, yang menjadi 

substansi manajemen pendidikan adalah: 1) kurikulum dan pembelajaran, 2) peserta 

didik, 3) tenaga pendidik dan kependidikan (SDM), 4) sarana dan prasarana, 5) 

keuangan dan 6) partisipasi masyarakat. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

manajemen pendidikan dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan 

pengawasan. Pembedaaan antara manajemen bidang satu dengan yang lain adalah 

aspek substansi atau bidang garapannya. Substansi dari  manajemen pendidikan 

adalah manajemen kurikulum, peserta didik tenaga pendidik dan kependidikan 

(SDM), sarana dan prasarana, keuangan dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian 

ini penulis fokus pada manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga 

pendidik dan kependidikan. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia  

2.2.1 Pengertian Manajemen SDM 

Manajemen sumber daya manusia di satuan pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting diperhatikan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah memegang peran 

sangat vital dalam mengelola anggota sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. 

Menurut Manullang (1992: 194) manajemen sumber daya manusia memiliki sasaran 

yang sama dengan manajemen, dengan tekanan utama terpeliharanya human 
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relationships antara individu-individu dan bahwa setiap individu berusaha 

memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Arikunto (2009:215) manajemen sumber daya manusia atau manajemen 

personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut-paut dengan masalah 

memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah dengan efisien, 

demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya.  

Sedangkan Rohiat (2012:26) menyatakan bahwa kesanggupan manajemen personalia 

yang dituntut meliputi (1) memperoleh dan memilih anggota yang cakap, (2) 

membantu anggota menyesuaikan diri dengan tugas yang baru, (3) menggunakan 

anggota dengan lebih efektif, dan (4) menciptakan kesempatan bagi anggota untuk 

berkembang secara berkesinambungan. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia merupakan upaya yang dilakukan dalam memperoleh, menjaga dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang ada dan upaya penggunaan secara 

efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 

2.2.2 Pendekatan-pendekatan Manajemen SDM 

Menurut Siangian dalam (Faustino, 2003: 7) Pendekatan-pendekatan manajemen 

sumber daya manusia multi dimensional (umum) meliputi: pendekatan politik, 

pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan sosiocultural, pendekatan 

administrative, dan pendekatan teknological. 



14 
 

 
 

2.2.3 Tujuan Manajemen SDM 

Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan 

kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka 

mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa 

semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya adalah sangat 

tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh sebab itu sumber 

daya manusia (karyawan) tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya 

guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. 

Menurut Handoko dalam (Istikomah, 2012: 24) tujuan ini dapat dijabarkan ke dalam 

4 (empat) tujuan yang lebih operasional: (1)Tujuan masyarakat (societal obyektive); 

(2) Tujuan organisasi (organizational obyektive); (3) Tujuan fungsi (functional 

obyektive); (4) Tujuan personal (personal obyektive);. 

2.2.4 Fungsi Manajemen SDM 

2.2.4.1 Fungsi Manajerial Manajemen SDM 

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas- tugas khusus yang 

harus dilaksanakan.  Tugas-tugas  itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi 

manajemen. Menurut Terry dalam Mulyono (2011: 9)  terdapat  4 fungsi manajemen,  

yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC; Yaitu: planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan/pengarahan) 

dan controlling (pengendalian). 
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a.  Planning (perencanaan) 

Menurut Usman (2006: 49)  perencanaan merupakan kegiatan  yang akan  dilakukan  

di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Menurut Gaffar dalam Sowiyah 

(2005:27) perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai 

keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan ini meliputi menentukan tujuan organisasi, 

mengembangkan premis-premis tentang lingkungan dimana tujuan ingin dicapai, 

memilih tindakan akan diambil, memprakarsai aktivitas-aktivitas yang perlu untuk 

diterjemahkan rencana menjadi tindakan, dan mengevaluasi hasil perencanaan. 

Selanjutnya Arikunto (2009:9) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses 

mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan 

datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. 

Perencanaan menyangkut apa yang dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, 

dimana dan bagaimana dilaksanakannya. 

Dari kajian di atas disimpulkan bahwa  dalam perencanaan SDM terdiri dari proses 

menentukan tujuan yang ingin dicapai, memilih tindakan akan diambil. Perencanaan 

juga menyangkut hal terkait dengan siapa, kapan dilaksanakan dan bagaimana 

melaksanakannya. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Mooney dalam Manullang (1992:67) menyatakan  organisasi  adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Barnard dalam 

Manullang (1992:67) menyatakan organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas 
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kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Selanjutnya Robbins dalam 

Sowiyah, (2005:28) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses 

kerjasama kelompok meliputi berbagai kegiatan yang mengacu kepada tercapainya 

tujuan. Menurut Fattah (2008: 71) pengorganisasian  sebagai  proses membagi  kerja 

ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang 

yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta 

mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Jadi 

setelah melaksanakan perencanaan langkah selanjutnya adalah  pengorganisasian,  

dalam  hal  ini  harus  jelas  siapa  yang menjalankan  dan  apa  yang  dijalankan,  

agar  semuanya  berjalan dengan lancar.  

Dari kajian di atas disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses menetapkan 

pembagiantugas, menentukan pelaksana tugas yang sesuai kemampuan, 

mengkoordinasikan tugas untuk mencapai tujuan. 

c. Actuating (Penggerakan/Pengarahan) 

Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling 

dominan dalam proses manajemen. Fungsi  ini  baru  dapat  diterapkan setelah 

rencana, organisasi ada. Jika  fungsi ini  diterapkan maka proses manajemen dalam 

merealisasikan tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan 

kompleks, karena karyawan- karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini 

disebabkan karyawan  adalah  makhluk  hidup  yang  punya  pikiran,  perasaan, harga 

diri, cita-cita, dan lainnya. Menurut Hasibuan (2009: 41)   pelaksanaan  pekerjaan  

dan  pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya baru dapat dilakukan jika 
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karyawan (manusia) ikut berperan aktif melaksanakannya. Fungsi pengarahan ini 

adalah ibarat starter mobil,  artinya  mobil baru dapat berjalan jika kunci 

starternya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga proses  manajemen,   baru  

terlaksana   setelah  fungsi  pengarahan diterapkan. Menurut Hasibuan (2009: 41)  

fungsi pengarahan  sebagai   berikut:   pengarahan   adalah   mengarahkan semua 

bawahan agar mau bekerjasama  dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Oleh 

karena itu pengarahan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya,  dan  perlu  adanya  

kerjasama  yang  baik  pula  di  antara semua pihak baik dari pihak atasan maupun 

bawahan. Selanjutnya Arikunto (2009:11) menyatakan pengarahan merupakan suatu 

usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta 

bimbingan sebelum bawahan menjalankan tugas. 

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah selaku pemimpin di 

sekolah memberikan pengarahan dan bimbingan serta mengkomunikasikan kepada 

bawahan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah. 

d. Controlling (Pengendalian/Pengawasan) 

Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan,   langkah   

selanjutnya   adalah   pengawasan. Menurut Terry dalam  (Manullang, 1992: 172) 

Control is to determine what is accomplished, evaluated, and apply corrective 

measures, if need, to insure result in keeping with the plan. Pengawasan dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud pelaksanaan sesuai 

perencanaan.  
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Selanjutnya menurut Newman  dalam  Manullang, (1992: 172) Controlling is 

assurance that the performance conform to plan. Pengawasan  adalah  penjaminan 

bahwa kegiatan sesuai dengan perencanaan). Pengawasan/pengendalian adalah  

fungsi  yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan 

aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan.  

Pengawasan  yang efektif  membantu  usaha-usaha  kita untuk  mengatur  pekerjaan  

yang  direncanakan  dan  memastikan bahwa pelaksanaan  pekerjaan tersebut 

berlangsung sesuai dengan rencana. Tujuan pengendalian menurut Manullang 

(1992: 173) adalah sebagai berikut: 

(1)  Supaya   proses   pelaksanaan   dilakukan   sesuai   dengan ketentuan- 

ketentuan dari rencana. 

(2)  Melakukan  tindakan  perbaikan  (corrective),  jika terdapat 

penyimpangan-penyimpangan  (deviasi). 

(3)  Supaya  tujuan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan rencananya.
 

 

Maka  inti  dari  pengawasan  adalah  untuk  mengukur keefektifan dan keefisienan 

direncanakan, melakukan perbaikan, meningkatkan dan melakukan penyempurnaan 

agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.  

2.2.4.2 Fungsi Operasional Manajemen SDM 

Manajemen sumber daya manusia menurut Schuler, Dowling dan Smart  dalam (Tim 

pakar Manajemen pendidikan UNM 2003: 69) secara garis besar memiliki fungsi dan 

aktivitas pokok yang diterapkan departemen personalia di segenap organisasi sebagai 

berikut: (1) Perencanaan sumber daya manusia; (2) Pengadaan sumber daya manusia 

atau staff; (3) Penilaian dan kompensasi; (4) Pelatihan dan pengembangan, dan; (5) 

Penciptaan dan pembinaan hubungan kerja yang efektif. 
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Meskipun di kebanyakan Departemen personalia tidak semua melaksanakan fungsi-

fungsi tersebut, namun ada kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mengarah 

kepada lima fungsi di atas. Oleh sebab itu perlu dideskripsikan secara garis besar di 

bagian berikut ini. 

1. Perencanaan Kebutuhan sumber daya manusia 

Secara spesifik perencanaan sumber daya manusia melibatkan kegiatan 

memperkirakan (forecasting) kebutuhan sumber daya manusia atau anggota 

organisasi, sekaligus merencanakan langkah-langkah pemenuhannya. Kegiatan fungsi 

ini terdiri dari pengembangan dan penerapan rencana dan program-program untuk 

menjamin jumlah atau tipe personel yang diperlukan dapat terpenuhi dengan tepat 

sesuai dengan waktu dan tempat mereka bekerja, memenuhi prinsip the right man on 

the right place. Manajemen sumber daya manusia secara khusus memiliki kaitan 

dengan dua aktivitas sumber daya manusia yaitu pengadaan staff dan manajemen 

karier sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Hubungan sistematis  fungsi perencanaan SDM 

Sumber : Tim Pakar Manajemen Universitas Negeri Malang (2004) 

Perencanaan SDM Pengembangan Pegawai 

 Program-program manajemen karier 

 Perencanaan karier 

Pengadaan Pegawai 

 Rekrutmen 

 Seleksi 
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Kegiatan utama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah analisis jabatan. 

Pada dasarnya perencanaan sumber daya manusia mengemban dua tugas pokok yakni 

merencanakan dan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi untuk 

jangka panjang, selanjutnya melakukan analisis jabatan untuk menentukan jenis 

keterampilan, pengetahuan, kemampuan yang diperlakukan, dan atas dasar sekaligus 

merancang jenis jabatan/pekerjaannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

organisasi dan individu. 

 

2. Pengadaan sumber daya manusia 

Setelah perencanaan selesai maka proses selanjutnya adalah organisasi berusaha 

memenuhi tenaga kerja sesuai kebutuhan dan tipe pekerjaan, jumlah dan karakteristik 

tenaga yang diperlukan. Menurut Manullang (1992: 198) terdapat beberapa aktivitas 

pokok fungsi pengadaan seperti Pelaksanaan rekrutmen, pelaksanaan seleksi, dan 

penempatan/ penugasan staff. Rekrutmen secara umum didefinisikan sebagai usaha 

mencari dan mendapatkan tenaga kerja potensial dengan jumlah dan mutu yang 

memadai sehingga organisasi dapat memilih tenaga kerja yang sesuai dan cocok 

dengan jabatan yang tersedia. Sedangkan seleksi merupakan proses penilaian tenaga 

kerja yang sesuai dengan jabatan yang tersedia menggunakan sebagai landasan 

keputusan tegas mengenai siapa yang diangkat menjadi pegawai atau anggota 

organisasi. Penempatan merupakan proses penjaminan bahwa jabatan yang diberikan 

sesuai dengan keahlian dan keterampilan anggota baru. 
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3. Penilaian prestasi dan kompensasi 

Menurut Rowland and Ferris 1982 merupakan satu sistem pengukuran formal, 

terstruktur, untuk menilai dan mempengaruhi sifat-sifat karyawan dalam bekerja, 

tingkah laku dan hasil pekerjaan, tingkat ketidakhadiran, untuk menemukan seberapa 

jauh karyawan tersebut melakukan tugas pekerjaannya. Dengan kata lain penilaian ini 

dapat juga dapat menilai seberapa produktif karyawan tersebut dan apakah ia dapat 

bekerja di masa yang akan datang sehingga karyawan sendiri maupun organisasi dan 

masyarakat akan mendapatkan keuntungan. 

Maksud dilaksanakan penilaian sebagai berikut: 

a. Pengembangan manajemen. Hasil penilaian dijadikan acuan pengembangan 

staff di masa mendatang dengan menyiapkan karyawan untuk memegang 

tanggung jawab manajemen yang lebih besar 

b. Pengukuran prestasi. Hasil penilaian menggambarkan nilai relative kontribusi 

individu terhadap perusahaan 

c. Peningkatan Prestasi. Penilaian berguna untuk mendorong peningkatan 

prestasi karyawan 

d. Memantau dalam proses kompensasi 

e. MengIdentifikasi  pegawai yang akan dipromosikan 

f. Menyediakan bahan balikan terhadap tindakan yang akan diambil terhadap 

kinerja pegawai tertentu 

g. Membantu perencanaan kaitannya dengan pengadaan tenaga kerja 

h. Media komunikasi antara atasan dan bawahan 
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Atas dasar penilaian prestasi maka fungsi kompensasi dapat dilaksanakan dengan fair 

dan tepat 

 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

 

Fungsi ini adalah upaya meningkatkan kemampuan atau prestasi kerja tenaga dengan 

kegiatan belajar upaya pada saat ini dan masa yang akan datang dengan kegiatan 

belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bekerja. 

Program pelatihan dan pengembangan dapat dilaksanakan dalam model on the job 

programs yakni pelatihan dilaksanakan berdasarkan pengalaman langsung dalam 

bekerja di organisasi tertentu. Sedangkan model lainnnya adalah model off the job 

training taitu model pelatihan dan pengembangan diluar jabatan yang dilaksanakan 

secara formal seperti kursus-kursus, pelatihan dan pendidikan. 

 

5. Penciptaan dan Pembinaan hubungan kerja yang efektif 

 

Setelah organisasi mendapatkan karyawan yang dibutuhkan maka tahap selanjutnya 

adalah bagaimana mereka memelihara, memberi penghargaan, dan berusaha 

menyediakan kondisi kerja yang menaik sehingga dapat membuat mereka betah di 

tempat kerja. Sehubungan dengan hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

terkait fungsi penciptaan dan pembinaan hubungan kerja yang efektif yakni : 

a. Mengakui dan menghargai hak-hak pegawai 

b. Memahami alasan alasan dan metode yang digunakan pegawai didalam 

organisasi 
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c. Melaksanakan bargaining penyelesaian complain dengan para pegawai 

maupun organisasi yang mewakili mereka. 

2.3  Proses Manajemen SDM 

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang cukup panjang dan sangat 

berguna bagi organisasi untuk melaksanakan proses ini agar tujuan organisasi 

tersebut dapat dicapai. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi proses 

analisis jabatan, seleksi pegawai, orentasi dan penempatan, pelatihan, mutasi, 

promosi dan kompensasi. 

1) Analisis Jabatan 

Analisis jabatan merupakan kegiatan yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan 

manajemen dalam rekrutmen pegawai sebagai upaya menyediakan kebutuhan 

pegawai. Mangkunegara (2003:10) berpendapat bahwa analisis jabatan didasarkan 

pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas 

pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam 

pelaksanaannya. Proses menghimpun informasi setiap jabatan, mempelajari berbagai 

informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung 

jawabnya, dan menyusun informasi berkenaan tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung 

jawab yang bersifat khusus merupakan kegiatan yang dilakukan dalam analisis 

jabatan. 

Nitisemito (1996:16) bahwa analisis jabatan sebagai pedoman bagi penerimaan dan 

penempatan, penentuan jumlah karyawan, dan landasan kegiatan dalam MSDM. 



24 
 

 
 

Analisis jabatan sebagai pedoman untuk menentukan syarat-syarat yang diperlukan 

dalam penerimaan dan penempatan pegawai. Ketepatan penerimaan dan penempatan 

pegawai dipengaruhi oleh syarat yang dimiliki oleh pegawai. Penentuan jumlah 

karyawan dapat diketahui dengan uraian jabatan dan pengembangan dan penetapan 

standar jabatan. Analisis jabatan merupakan pedoman dalam kegiatan MSDM lain 

yaitu mutasi, promosi, pelatihan, kompensasi, dan kebutuhan peralatan. Analisis 

jabatan diasumsikan dapat mengetahui kondisi tentang secara rinci jabatan. 

2) Seleksi Pegawai 

Seleksi pegawai adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai 

untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi. Greer (2001: 28) mengemukakan:    

Excellent selection procedures are essential for obtaining a workforce that 

can become a source of competitive advantage. While training and employee 

development also are critical, it is very difficult to overcome the built-in 

headwind of poorly qualified or mismatched employees. Furthermore, while 

some skill deficiencies can be overcome by training, the additional financial 

outlays required to make up for poor selection can place a firm at a 

disadvantage to its customers. High performing companies are very selective 

in their staffing decisions. 

 

Prosedur seleksi yang sangat baik sangat penting untuk mendapatkan tenaga kerja 

yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Sementara pelatihan dan 

pengembangan karyawan juga sangat penting, sangat sulit untuk mengatasi built-in 

angin sakal buruk karyawan yang memenuhi syarat atau tidak cocok. Selain itu, 

sementara beberapa kekurangan keterampilan dapat diatasi dengan pelatihan, 

pengeluaran keuangan tambahan yang dibutuhkan untuk menebus miskin pilihan 

dapat menempatkan sebuah perusahaan pada kerugian kepada pelanggan. Perusahaan 

melakukan tinggi sangat selektif dalam keputusan kepegawaian mereka. 
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Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pilihan yang baik 

diharapkan mendapatkan pegawai yang dapat menjadi sumber manfaat dengan 

kompetisi yang dimilikinya. Sementara itu latihan dan pengembangan juga bersifat 

kritis, hal tersebut digunakan untuk memenuhi syarat pegawai. Keahlian yang 

dimiliki pegawai dapat ditingkatkan dengan latihan, tambahan pengeluaran anggaran 

diperlukan untuk mengejar ketertinggalan organisasi dalam pelaksanaan latihan. 

Organisasi yang kompleks sangat selektif dengan keputusan susunan pegawai 

mereka. 

Amstrong (2004: 72) berpendapat proses seleksi mencakup defining requirements, 

attracting candidates, dan selecting candidates. Deskripsi persyaratan mencakup 

persiapan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi, penetapan terminologi, dan kondisi 

pegawai. Menarik kandidat mencakup meninjau ulang dan mengevaluasi alternatif 

sumber daya pelamar, kemampuan intern dan ekstern organisasi, publikasi seleksi, 

dan menggunakan biro jasa konsultan. Seleksi kandidat mencakup menyeleksi 

pelamar, wawancara, tes, memprediksi kompetensi kandidat, menawarkan pekerjaan, 

dan menyiapkan kontrak pegawai. 

Seleksi pegawai adalah suatu proses menemukan pegawai yang tepat dari sekian 

banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah 

menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup (curriculum vittae) 

milik pelamar. Kemudian dari curriculum vittae pelamar dilakukan penyortiran antara 

pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. 
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Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test 

tertulis, wawancara kerja (interview), dan proses seleksi lainnya. 

Gorton dan Schneider (dalam Nur 2010:41) seleksi guru memperhatikan kompetensi 

akademik dan kemampuan bidang studi, keterampilan berkomunikasi, dan 

kemampuan pedagogik. Kriteria seleksi menekankan pada faktor personal. Kegiatan 

Identifikasi  dan penentuan kriteria seleksi, kepala sekolah perlu membentuk tim 

seleksi yang termasuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan perwakilan kepala 

sekolah. Proses seleksi menjadi pegawai berkisar tentang tingkat kompetensi yang 

dites. Domain keterampilan guru mencakup keterampilan dasar (basic skill), 

pendidikan umum (general education), pendidikan profesional (professional 

education), dan spesialisasi lingkup bidang studi (subject field specialization). 

Kepala sekolah dan tim seleksi menyusun wawasan tentang deskripsi kerja 

kepegawaian. Karris dalam Tim Pakar Manajemen Pendidikan, (2004: 41) 

mengemukakan deskripsi kerja mencakup pandangan tentang kebutuhan kerja, bidang 

kerja, informasi tentang latar belakang masyarakat dan sekolah, deskripsi umum 

tentang posisi kerja yang ditawarkan dan tanggung jawabnya, kaitan guru yang 

dibutuhkan dengan sistem sekolah, keuntungan yang diperoleh dari posisi yang 

ditawarkan, kualifikasi yang diisyaratkan, dan hal-hal khusus dalam kepegawaian 

seperti kontrak kerja, gaji, dan hari libur 

3) Orientasi dan Penempatan 

Setelah kriteria seleksi ditentukan, tim seleksi menentukan prosedur penempatan bagi 

calon yang memenuhi kriteria dan memprogram kegiatan orientasi. Tujuan orientasi 
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adalah untuk membantu karyawan baru membuat penyesuaian yang baik di tempat 

kerja. Berdasarkan hal tersebut sekolah perlu mengadakan kegiatan orientasi 

walaupun hanya bersifat sepintas, karena dengan orientasi guru baru mengetahui 

kondisi sekolah sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan lingkungan 

sekolah. 

Orientasi memungkinkan guru dan pegawai baru akrab dengan lingkungan sekolah 

dan mendapatkan rasa memiliki yang merupakan bibit dari komitmen terhadap 

sekolah. Pandia dalam Nur, (2010: 22) menyatakan sasaran utama orientasi di tempat 

kerja adalah untuk: 

a. Membuat karyawan baru merasa diterima dan nyaman, 

b. Menciptakan persepsi positif terhadap organisasi, 

c. Mengkomunikasikan prosedur dasar organisasi kepada karyawan baru, 

d. Membentuk dasar untuk pelatihan berkelanjutan, 

e. Mengkonfirmasi keputusan karyawan untuk bergabung dengan organisasi, 

f. Memulai proses pengintegrasian karyawan baru ke dalam angkatan kerja 

organisasi. 

Prosedur yang dapat digunakan untuk menentukan penempatan pegawai ialah dengan 

ujian penempatan dan interveiw personal Tim Pakar Manajemen Pendidikan. Ujian 

penempatan bertujuan untuk menyaring dan menentukan siapa yang seharusnya 

diundang untuk interview. Informasi yang perlu disampaikan dan dianalisis dalam 

kaitan dengan penempatan mencakup usia, jenis kelamin, dan status keluarga. 

Sesudah calon guru diterima maka proses selanjutnya ditempatkan dan orientasi. 

Penempatan dilakukan setelah program analisis untuk persiapan penempatan, 

sehingga calon guru dapat dibantu untuk orientasi di lingkungan sekolah. Aspek yang 

perlu dikenalkan ialah karakteristik masyarakat, sistem sekolah, kedudukan dalam 
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proses pembelajaran, dan pegawai lain yang berhubungan dengan bidang 

pekerjaannya. 

4)  Pelatihan 

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai 

pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu 

pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya 

masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Pelatihan merupakan proses 

membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka 

yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang 

pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak. Dengan begitu 

proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari 

karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Samsudin (2010: 19) 

mengemukakan pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang bersifat spesifik, 

praktis, dan segera. 

Pelatihan bersifat spesifik berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. 

Praktis dan segera berarti yang sudah dilatih dapat dipraktikkan. Pelatihan 

dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam 

waktu relatif singkat. Pelatihan berupaya menyiapkan pegawai untuk melakukan 

pekerjaan yang dihadapi sehingga dapat mengembangkan kinerjanya menjadi lebih 

baik secara kontinyu.  

Menurut Sikula (1981: 83) development is a longterm educational process 

utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personnel 

learn conceptual and theoritical knowledge for general purpose.  
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Pengembangan merupakan proses pendidikan jangka panjang secara sistematik dan 

mengorganisir prosedur yang mana manajerial pribadi tiap pegawai mempelajari 

konseptual dan pengetahuan teoritis untuk tujuan umum organisasi. 

Metode pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas 

guru dan pegawai adalah: 

1. Metode on the job training, guru dan pegawai baru mempelajari pekerjaannya 

dengan mengamati guru dan pegawai lainnya yang sedang melakukan pekerjaan. 

Guru dan pegawai senior memberikan pengetahuan dari pengalamannya, 

2. Metode vestibule (balai), suatu ruangan terpisah yang disediakan untuk tempat 

pelatihan bagi guru dan pegawai baru, dilaksanakan dengan jumlah peserta yang 

banyak, dan diawasi oleh seorang instruktur, 

3. Metode ruang kelas, merupakan metode pelatihan yang dilakukan di dalam kelas 

yaitu dengan format kegiatan kuliah, konferensi, studi kasus, bermain peran, dan 

pengajaran berprogram (programmed instruction). 

5) Mutasi 

Proses kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang 

dianggap setingkat merupakan kegiatan mutasi. Manullang (1992: 203) menyatakan 

mutasi atau pemindahan adalah kegiatan mengganti jabatan karyawan setingkat. 

Dalam hal ini, kelompok kerja, tempat kerja, atau kesatuan organisasi pegawai diubah 

dengan tujuan: perhatian dan kemampuan kerjasama dapat meningkat.   

Diharapkan dengan mutasi pegawai melaksanakan pekerjaan dengan efektif, efisien, 

dan dapat meningkatkan kinerjanya. Meskipun demikian harus diperhatikan, pegawai 
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dapat salah persepsi yang berasumsi bahwa mutasi sebagai hukuman. Hal tersebut 

dapat berakibat menurunnya efektifitas, efisiensi, dan kinerja pegawai. 

Mutasi dapat bersumber dari manajemen dan pegawai sendiri. MSDM merupakan 

sumber sentral dalam pengambilan keputusan dan penentuan segala kebijakan yang 

berhubungan dengan masalah kepegawaian. Gagasan mutasi berasal dari keinginan 

pegawai dengan mengajukan keinginannya untuk dipindahkan ke tempat kerja yang 

ada dalam organisasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 41 ayat 2 menjelaskan bahwa 

pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik, dan tenaga kependidikan diatur 

oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. 

Penyebaran tenaga pendidik dilakukan sebagai upaya pemerataan dan mutu tenaga 

pengajar. 

Mutasi selain memperhatikan dari kepentingan individu guru juga harus 

memperhatikan faktor lain seperti kemampuan penggajian lembaga yang akan dituju, 

penyebaran guru, dan kebutuhan akan guru. Memperhatikan faktor tersebut 

diharapkan tidak terjadinya kesenjangan jumlah guru antara sekolah satu dengan 

sekolah yang lain. Sekolah tertentu memiliki guru yang berlebihan sedangkan sekolah 

lain kekurangan jumlah guru, maka dengan mutasi yang efektif diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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6) Promosi 

Motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi aktif dan 

meningkatkan kualitasnya dalam suatu organisasi adalah kesempatan untuk maju. 

Menurut Manullang (1992: 202) promosi adalah pemindahan jabatan karyawan dari 

jabatan satu ke jabatan yang lebih tinggi, di mana tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Seorang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dapat dipromosikan harus 

memperhatikan berbagai faktor yaitu pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, 

kejujuran, tanggung jawab, kecakapan berkomunikasi, prestasi kerja, dan tingkat 

kreatifitas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilaksanakannnya evaluasi sehingga 

dapat diketahui siapa yang dapat dipromosikan. Pelaksanaan evaluasi menggunakan 

pedoman dan dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan objektif. Syarat yang 

harus dipenuhi untuk dapat dipromosikan juga harus jelas, sekolah dan dinas 

memberi kesempatan yang sama dan menunjang kegiatan untuk memenuhi 

persyaratan tersebut. Calon yang akan dipromosikan juga dipersiapkan dengan teliti, 

kemampuan, bakat, dan minat merupakan prioritas yang penting untuk diperhatikan. 

 

7) Kompensasi 

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari 

organisasi. Ulrich (1997) mengemukakan: 

Compensation rewards people for performing organizational work through pay, 

incentives, and benefits. Employers must develop and refine their basic wage and 

salary systems. Also, incentive programs such as gainsharing and productivity 
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rewards are growing in usage. The rapid increase in the costs of benefits, 

especially health care benefits, will continue to be a major issue. 

Kompensasi merupakan hadiah tebusan bagi orang yang melakukan kerja untuk 

organisasi dengan membayar, perangsang, dan keuntungan. Pemberi kerja harus 

mengembangkan dan upah dasar mereka secara bersih dan sistem gaji. Juga program 

perangsang seperti gainsharing (berbagi lebih besar dengan pegawai yang produktif) 

dan hadiah yang digunakan untuk menumbuhkan produktivitas. Meningkatkan segera 

produktifitas untuk mencapai tujuan, khususnya pelayanan kesehatan kepada 

pegawai, yang diharapkan dapat dilaksanakan sehingga menjadi pemberitaan utama 

bagi organisasi. Hal ini penting diperhatikan sekolah untuk meningkatkan 

produktivitas dan kualitas guru dalam pembelajaran. 

 

Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga 

kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan 

kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenagakerjaan di kemudian hari atau 

pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi. Proteksi juga perlu diberikan 

kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga 

kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. 

Menurut Armstong (2010: 48) Reward management is concerned with 

formulation and implementation of strategies and policies, the purposes which 

are to reward people fairly, equitably, and consistenly in accordance with their 

value to the organization and thus help the organization to achieve its strategic 

goals. 

Hadiah dari manajemen terkait dengan formulasi dan implementasi strategi dan 

kebijaksanaan, maksudnya orang yang diberi hadiah lebih baik, sesuai, dan pegawai 

konsisten kepada nilai organisasi dan membantu organisasi mencapai tujuan strategis. 
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Kompensasi sebagai bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada 

pegawai dari pelaksanaan pekerjaannya. Sekolah perlu memperhatikan kompensasi 

sebagai hadiah kepada guru dan pegawai yang aktif terlibat dalam pencapaian tujuan 

sekolah. Kompensasi bagi guru dapat berbentuk tunjangan, insentif, dan bonus dari 

sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Kepala sekolah memperhatikan kesejahteraan guru agar dapat meminimalkan 

ketimpangan faktor ekonomi sesama guru. Terpenuhinya kebutuhan guru diharapkan 

guru konsisten dan aktif dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan peserta didik. Sehingga kasus guru yang meninggalkan tugas 

utamanya sebagai pendidik karena bekerja bidang lain dapat diatasi. 

 

2.4 Pendidikan Inklusif 

Pendidikan di Indonesia mempunyai berbagai macam tingkat dan jenis yang 

diperuntukkan pada anak Indonesia dengan berbagai karakteristik dan kemampuan 

serta kebutuhan yamg berbeda begitu juga dengan Anak Berkebutuhan Khusus. Anak 

anak ini mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan memiliki kebutuhan 

yang berbeda dengan anak anak normal lain. 

 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan 
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ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut maka setiap warga negara 

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti tertuang dalam UU RI Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini suatu 

satuan pendidikan yang diselenggarakan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, 

kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tidak terkecuali juga para 

penyandang cacat. Khusus bagi para penyandang cacat juga disebutkan dalam UU RI 

Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2 bahwa warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah pendidikan luar biasa. 

Pendidikan luar biasa, seperti yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50: menjelaskan bahwa 

pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, 

bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. 

Pendidikan luar biasa bertujuan untuk membekali siswa berkebutuhan khusus untuk 

dapat berperan aktif didalam masyarakat. Dalam PP No. 72 tahun 1991 dijelaskan 

bahwa : Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang 

kelainan fisik dan atau agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta 

dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau me 
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Setiap anak diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam golongan kebutuhan mereka 

dan memperoleh kebutuhan yang disediakan di sekolah yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Di sekolah tersebut kemudian mereka diajari oleh tenaga pengajar 

yang khusus menangani kebutuhan mereka masing-masing, dengan alat alat bantu 

yang dibutuhkan sesuai dengan golongan kebutuhan mereka. 

Pendidikan inklusif lahir dari sebuah filosofi bahwa pendidikan adalah hak setiap 

manusia dengan menghargai setiap perbedaan. Pendidikan inklusif memberikan 

layanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta 

didik. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Ps 15: 

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang 

berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah. 

Pasal 45 : 1 Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan. 

Menurut UNESCO  Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan untuk 

mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan 

yang menghalangi siswa untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan 

tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang suku, jender, status sosial, 

kemiskinan, kecacatan, dan lain-lain. 
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Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif 

merupakan sebuah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar 

bersama dengan teman-teman sebayanya di sekolah umum yang ada dilingkungan 

mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan 

yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak.   

2.4.1 Penyelenggaraan Pendidikan inklusif 

Pendidikan inklusif merupakan filosofi baru dalam dunia pendidikan yang humanis, 

ramah dan tidak diskriminatif dalam mengembangkan potensi dan kompetensi semua 

peserta didik. Untuk itu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif komponen yang 

harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 

 

2.5 Identifikasi dan Assesmen      

2.5.1 Identifikasi ABK  

Menurut Munawir dalam Arie (2013: 4) identifikasi merupakan proses 

menemukenali. Identifikasi dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan orang tua, 

guru dan tenaga kependidikan lain dalam mengetahui apakah anak mengalami 

hambatan atau tidak mencakup pisik, mental, prilaku, emosional, intelektual, motorik, 

sensorik maupun perkembangan. McLoghiln dan Lewis  (1981) menyatakan 

identifikasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum assesmen 

dilaksanakan.  

Mendeteksi sejak dini gejala bagi anak yang mengalami hambatan seperti autis 

merupakan bukan hal yang sangat sulit dan sekaligus bukan pula pekerjaan yang amat 
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mudah, karena memerlukan kecermatan, kehati-hatian, pengamatan, dan memerlukan 

waktu yang cukup untuk pengamatan tersebut. Sejauh ini belum ada tes yang secara 

langsung dapat digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi gejala autis. 

Identifikasi seharusnya dilaksanakan secara seksama dengan mengamati prilaku anak 

dalam komunikasi, bertingkah laku dan tingkat perkembangannya secara fisik. 

Banyak sekali gejala yang sama dengan gejala autis maka dari itu proses identifikasi 

harus dilaksanakan dengan beberapa prinsip yang disebutkan di awal yakni cermat 

dan pengamatan yang hati-hati. Pemeriksaan pada ahli juga sangat dibutuhkan dalam 

mendukung keakuratan informasi tentang kesesuaian gejala yang terjadi dengan 

keadaan sesungguhnya. Dokter ahli psikologi anak mungkin dapat sangat membantu 

dalam upaya mendapatkan informasi akurat tentang anak penyandang autis. Hal ini 

sangat memerlukan keseriusan karena dampaknya sangat besar, karena apabila hasil 

identifikasi tidak sesuai dengan kondisi anak maka akan menyebabkan kesalahan 

dalam memberikan layanan yang pada umumnya sangat memerlukan perhatian. 

Disamping itu informasi dari orang tua juga amat dibutuhkan dalam proses 

identifikasi guna membantu mempermudah identifikasi bagi anak autis. 

       

2.5.2 Assesmen 

Assesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seseorang anak 

yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang. 

Assesmen merupakan kegiatan yang sangat penting karena merupakan kelanjutan dari 

kegiatan identifikasi yang merupakan proses menemukenali hambatan anak. 

Assesmen berguna untuk menetapkan kemampuan awal bagi calon peserta didik agar 
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strategi dan apa saja yang diperlukan dalam kaitannya pemberian layanan pendidikan 

dapat disesuaikan dengan data kemampuan awal yang merupakan bagian integral dari 

tujuan assesmen. Kegiatan assesmen dilaksanakan oleh para professional seperti 

dokter, psikolog, terapis, neorolog dan tenaga lain yang relevan untuk memperoleh 

data yang relevan dalam memilih tujuan dan sasaran pembelajaran, strategi dan 

program yang tepat. Kesimpulannya bahwa assesmen merupakan proses sitematik 

yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data seorang anak. Dalam 

konteks pendidikan assesmen digunakan untuk mengetahui masalah atau kesulitan 

yang dialami peserta didik serta apa yang menjadi hambatan bagi anak. Informasi 

tersebut digunakan guru untuk menyusun program yang sesuai dengan keadaan awal 

anak. 

2.5.3 Kurikulum  

a. Kurikulum akademik 

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum 2013 

yang mengakomodasi kebutuhan dan kemempuan peserta didikesuai dengan 

kecerdasan, bkat minat dan potensinya. Alternatif jenis/ model kurikulum sekolah 

inklusif dijabarkan pada tabel 2.1sebagai  berikut. 

Tabel 2.1 Jenis kurikulum dan peserta didik 

No. Jenis kurikulum Peserta didik 

1 Kurikulum standar nasional Peserta didik umum dan kebutuhan 

khusus yang memiliki potensi 

rerata dan diatas rerata 

 2 Kurikulum akomudatif di 

bawah standar nasional 

Peserta didik kebutuhan khusus 

yang memiliki potensi kecerdasan 

di bawah rerata rerata dan diatas 

rerata 
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3 Kurikulum akomudatif di 

atas standar nasional 

Peserta didik kebutuhan khusus 

yang memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa 

Sumber:  DIRJEN DIKDAS KEMENDIKBUD 2013 

Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan 

bakat minat dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan 

kurikulum akomudatif ini dilakukan oleh masing masing satuan pendidikan 

penyelenggara pendidikan inklusif. Sasaran pengembangan kurikulum akomodatif 

difokuskan pada aspek tujuan , (standar kompetensi (SK). Kompetensi dasar (KD), 

indikator), materi, isi, proses, maupun evaluasinya. Penerapan kurikulum akomodatif 

dapat menyelaraskan kurikulum yang dilakukan dalam bentuk eskalasi, duplikasi, 

duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi. 

b. Kurikulum kekhususan  

Layanan kekhususan adalah interfensi khusus berdasarkan kelainan dan kenutuhan 

khusus peserta didik untuk mengatasi kelainan yang disandangnya dan 

mengoptimalkann potensi khusu yang perlu dikembangkan . Bentuk layanan 

kekhususan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Baca tulis Braille 

b. Orientas mobilitas(OM) 

c. Bina komunikasi 

d. Bina persepsi bunyi irama 

e. Bina diri 

f. Okupasi 

g. Bina gerak 

h. Bina pribadi dan social 

i. Modifikasi perilaku 
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2.5.4 Ketenagaan 

Jenis ketenagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sama dengan 

ketenagaan dalam pendidikan pada umumnya karena terdiri dari tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. Tetapi yang sedikit berbeda adalah adanya tambahan tenaga 

seperti tenaga pendidik pendamping khusus dan tenaga kependidikan khusus seperti 

psikolog dan terapis. 

a. Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari guru kelas, 

guru mata pelajaran, guru pembibmbing khusus 

b. Tenaga Kependidikan  

Tenaga kependidikan adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi tenaga administrasi, 

pustakawan, laboran, tenaga pusat sumber belajar, psikolog, dan terapis. 

2.5.5 Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kelas dapat 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Kelas Reguler Penuh 

Di kelas reguler penuh peserta didik reguler belajar bersama dengan 

peserta didik dengan kebutuhan dengan kurikulum standar nasional yang 

juga berlaku untuk peserta didik berkebutuhan khusus. 
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b. Kelas Reguler dengan Guru Pembimbing Khusus 

Di kelas reguler  dengan guru pembimbing khusus peserta didik reguler 

belajar bersama dengan peserta didik dengan kebutuhan dengan 

kurikulum standar nasional yang juga berlaku namun peserta didik 

dengan kebutuhan khusus memperoleh layanan khusu dari guru/GPK. 

c. Kelas Khusus di Sekolah Reguler 

Kelas khusus merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif 

dengan cara memisahkan anaka dengan kebutuha khusus di kelas 

tersendiri dari peserta didik reguler. Sebagian besar proses pembelajaran 

dilaksanakan di kelas tersebut tetapi untuk program pembelajaran tertentu 

diikutsertakan di kelas reguler. 

2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini fokus pada manajemen sumber daya manusia SLB Insan Madani Metro. 

Dalam penelitian ini SDM yang dimaksud ada 3 yakni  tenaga pendidik, dan tenaga 

kependidan, dan tenaga khusus seperti terapis, psikolog, dan ahli gizi. Manajemen 

sumber daya manusia ini akan ditinjau dari fungsi  manajemen dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Kemudian pada akhirnya 

diharapkan  adalah model manajemen sumber daya manusia SLB  yang efektif, 

efisien, dan produktif akan meningkatkan kontribusi SDM terhadap sekolah. 
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 Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

Dari skema kerangka pikir ini peneliti akan menganalisa dan mendeskripsikan 

mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia SLB Insan Madani Metro sehingga 

manajemen sumber daya manusia yang baik, efektif dan efisien dapat terwujud demi 

kemajuan sekolah. 
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