
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat untuk saat ini dan

masa yang akan datang, tantangan seperti bagaimana mempersiapkan sumber

daya manusia yang siap bersaing dalam menghadapi pasar bebas yang belakangan

ini menjadi isu nasional yang juga berdampak pada terbukanya kesempatan tenaga

kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Kita akan banyak melihat tenaga kerja

asing yang akan bekerja di Indonesia dan akan menjadi kompetitor bagi tanaga

kerja asli dari Indonesia sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagaimana

pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa

menjadi tuan di negerinya sendiri dan mampu memenangkan persaingan dari

Negara lain.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara

sungguh- sungguh dan terencana. Perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil

yang baik pula jika diimplementasikan secara benar dan di evaluasi. Sumber daya

manusia yang berkualitas tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi harus

melalui tahapan-tahapan yang jelas dan dimulai sejak dini. Penyelenggaraan

pendidikan yang baik juga sangat berkaitan dengan output pendidikan itu sendiri.

Artinya sumber daya manusia yang berkualitas.
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Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, karena itu melalui

World Education Forum di Dakkar tahun 2000 yang mendeklarasikan pentingnya

pendidikan untuk semua (Education for all). Salah satu keputusan yang sangat

penting dalam deklarasi tersebut adalah menyangkut tujuan pendidikan yakni

perluasan dan peningkatan pendidikan anak-anak secara menyeluruh terutama

bagi mereka yang kurang beruntung yaitu anak berkebutuhan khusus.

Lembaga pendidikan diharapkan mampu bersama- sama pemerintah mengatasi

permasalahan yang dihadapi bangsa ini terkait dengan kurangnya kualitas sumber

daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20

tahun 2003 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha

Esa dan berkepribadian luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, jasmani

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dua cara

yaitu jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.

Kota Metro sebagai kota yang memiliki visi ”pendidikan unggul dan masyarakat

sejahtera” dan sebagai kota pendidikan belakang ini sudah menerapkan

pendidikan inklusif pada tanggal 16 desember 2012. Dengan demikian sekolah-

sekolah di kota Metro hendaknya menjunjung tinggi “Education for all” sebagai

wujud kesamaan kesempatan dalam pendidikan termasuk bagi mereka yang

kurang beruntung (berkebutuhan khusus). Berdasarkan data sekolah di kota Metro

terdapat tiga Sekolah Luar Biasa (SLB), yaitu SLB Negeri Metro, SLB Insan
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Madani Metro, dan SLB Wiyata Darma serta sekolah yang menerapkan

pendidikan inklusif .

SLB-Insan Madani Metro sangat memperhatikan mereka yang memiliki

kebutuhan khusus dan masyarakat. Meskipun di kota Metro sudah banyak berdiri

sekolah bagi mereka yang berkebutuhan khusus tetapi SLB Insan Madani Metro

tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat karena satu-satunya SLB di

Provinsi Lampung  yang memberikan layanan bagi anak dengan ketunaan autis.

Meningkatnya penyandang autis dan mereka yang berkebutuhan khusus lainnya

merupakan dasar didirikan Yayasan Insan Madani Metro (YIMM) untuk melayani

masyarakat yang memerlukan maka didirikan SLB Insan Madani Metro. SLB

Insan Madani Metro berdiri pada tanggal 25 Juli 2011 dan mendapat izin

pendirian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro

pada tanggal 11 Desember 2011. SLB Insan Madani Metro memiliki visi ”Insan

Berakhlak Mulia, Cerdas dan Mandiri”. SLB Insan Madani Metro berlokasi di Jl.

Soekarno Hatta Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

SLB-Insan Madani Metro dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari sangat

memerlukan manajemen sekolah baik dari manajemen peserta didik, kurikulum,

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keuangan, humas, dan manajemen

khusus. Kualitas harus diutamakan dalam memberikan layanan pendidikan bagi

anak berkebutuhan khusus. SLB Insan Madani Metro secara pengalaman dalam

memberikan layanan bagi peserta didik memang tergolong masih baru karena

sekolah ini baru berusia sekitar 4 tahun. SLB Insan Madani Metro masih

memerlukan perbaikan terus menerus di bidang manajemen sekolah terutama

manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu manajemen SDM yang baik
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dibutuhkan sekali untuk membantu mencapai tujuan SLB Insan Madani Metro

secara efektif dan efisien.

Pembelajaran di SLB-Insan Madani Metro berbeda dengan SLB lain yang ada di

kota Metro bahkan Provinsi Lampung karena rasio 1:1 antara tenaga pendidik dan

peserta didik dimana satu pendidik hanya mengajar satu peserta didik untuk SD

dan SMP dan rasio 1:2 untuk TK serta SLB Insan Madani Metro merupakan

School and therapy sedangkan sekolah luar biasa yang lain belum

menerapkannya. Selain itu peserta didik di SLB Insan Madani Metro merupakan

peserta didik dengan ketunaan yang tergolong lebih sulit ditangani seperti autis

yang memiliki tantrum atau kebiasaan mengamuk dan tunagrahita yang secara

klasifikasi tergolong tunagrahita berat dan merupakan satu-satunya SLB di

Provinsi Lampung yang memberikan layanan bagi anak dengan gangguan autis.

Peserta didik ini biasanya tidak diterima jika bersekolah di SLB sekalipun. Oleh

karena itu dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan layanan pendidikan maka

sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya cukup berbeda baik dari

kemampuan maupun tenaga kependidikan khusus lain seperti psikolog, terapis

dan ahli gizi, dokter dan pakar pendidikan. Dari pemaparan di atas peneliti

melihat bagaimana manajemen SDM di SLB Insan Madani Metro yang

berdampak langsung pada proses pemberian layanan kepada peserta didik yang

ada di sekolah.

Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah

peserta didik 12 orang serta 3 tenaga pendidik. Ruang belajar 5 kelas 2 staff tata

usaha, ruang guru dan kepala sekolah. SLB ini sejak tahun pelajaran 2013/2014.

sudah berkembang dalam melayani pendidikan, sehingga ada tingkatan persiapan
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(TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa

(SMPLB). Tenaga pendidik yang ada di SLB Insan Madani Metro berjumlah 14

orang, Kepala Sekolah 1 orang, Wakil Kepala sekolah 1 orang, tenaga Tata Usaha

3 orang, tenaga kebersihan 2 orang, tenaga terapis 2 orang, tenaga psikolog 3

orang, ahli gizi 1 orang, dokter umum 1 orang, dokter gigi 1 orang, penjaga

malam 1 orang, cleaning service 1 orang, sopir 1 orang. Selain itu peserta didik

yang ada di SLB berjumlah 11 orang untuk tingkatan TKLB, 10 orang untuk

tingkatan SDLB, dan 1 orang untuk SMPLB.

Berbagai karakteristik penyelenggaraan pendidikan di SLB-Insan Madani Metro

dan manajemen sumber daya manusia yang ada seperti adanya tenaga khusus

terapis, psikolog, dokter, ahli gizi dan pakar pendidikan serta sistem pembelajaran

yang menyatukan antara belajar dan terapi dengan rasio antara pendidik dan

peserta didik 1:1 membuat peneliti tertarik memilih setting penelitian di SLB-

Insan Madani Metro untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan berkenaan

dengan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro. Beranjak dari hal itu

peneliti memberi judul “ Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia SLB-

Insan Madani Metro”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian adalah

implementasi manajemen sumber daya manusia sekolah luar biasa Insan Madani

Metro dengan subfokus sebagai berikut:
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1.2.1 Perencanaan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

1.2.2 Pengorganisasian sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

1.2.3 Penggerakan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

1.2.4 Pengawasan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan  penelitian berkaitan

dengan implementasi manajemen sumber daya manusia di SLB Insan Madani

Metro.adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana perencanaan sumber daya manusia di SLB Insan Madani

Metro?

1.3.2 Bagaimana pengorganisasian sumber daya manusia di SLB Insan Madani

Metro?

1.3.3 Bagaimana penggerakan sumber daya manusia di SLB Insan Madani

Metro?

1.3.4 Bagaimana pengawasan sumber daya manusia di SLB Insan Madani

Metro?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1.4.1 Perencanaan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

1.4.2 Pengorganisasian  sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.



7

1.4.3 Penggerakan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

1.4.4 Pengawasan sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti bermaksud menjadikan penelitian ini berguna untuk:

1.5.1.1 Memperkaya teori-teori manajemen sumber daya manusia   dan dapat

dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pendidikan terutama

pendidikan khusus bagi ABK sesuai dengan standar nasional pendidikan.

1.5.1.2 Memperkaya khasanah keilmuan manajemen pendidikan

1.5.2 Kegunanaan Secara Praktis

Secara praktis, peneliti bermaksud menjadikan penelitian ini berguna bagi:

1.5.2.1 Pendidik dan tenaga kependidikan untuk dijadikan sebagai pengetahuan

baru mengenai manajemen sumber daya manusia sehingga membantu

upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah

1.5.2.2 Sekolah untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengelola

pendidikan khusus dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu

1.5.2.3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Metro untuk dijadikan

sebagai acuan dalam mengelola sumber daya manusia sekolah sehingga

mutu layanan pendidikan khusus di Kota Metro dijaga dan ditingkatkan.
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1.6 Definisi Istilah

Untuk memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini,

maka akan dikemukakan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam

kalimat judul penelitian. Berikut beberapa istilah yang digunakan:

1.6.1 Implementasi manajemen sumber daya manusia adalah segenap proses

penataan berkenaan dengan pemerolehan dan menggunakan tenaga kerja

untuk dan di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang

sudah ditentukan.

1.6.2 Sekolah Luar Biasa Insan Madani adalah salah satu sekolah swasta yang

menyediakan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di

Metro.

1.6.3 Perencanaan manajemen sumber daya manusia merupakan proses

peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang

menjamin lembaga memiliki kesesuaian jumlah sumber daya manusia,

penempatan secara benar, waktu yang tepat secara ekonomis dan lebih

bermanfaat.

1.6.4 Pengorganisasian SDM 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

mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan

organisasi.
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1.6.5 Penggerakan manajemen SDM adalah mengarahkan semua bawahan agar

mau bekerjasama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan.

1.6.6 Pengawasan manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk

mengawasi dan merupakan penelitian sistemik tentang kesesuaian

efektifitas dan efisiensi dari manajemen sumber daya manusia    yang

diterapkan.


