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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber 

daya manusia dan insan yang bermutu.1 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 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, masyarakat, bangsa 

dan negara.2 

Pendidikan di era otonomi daerah menghadapi tantangan besar dan 

kompleks yang harus direspon secara positif dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan dan produktivitas nasional. Tantangan-tantangan yang 

dimaksudkan adalah pertama, tantangan peningkatan nilai tambah (added 

value), yaitu meningkatkan nilai tambah yang ada di lembaga pendidikan 

sebagai konsekuensi yang harus dikembangkan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan produktivitas nasional untuk merespon perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Tantangan kedua, yaitu tantangan dalam 

persaingan global dalam menghasilkan karya bermutu yang semakin ketat.3 

Jadi, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus memulai dari perbaikan 

                                                           
1 Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. 2006, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah, 

Bandung:Refika Aditama, hlm 1 
2 Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Bandung : 

Citra Umbara, hlm 3 
3 Prim Masrokan Muthohar, 2014, Manajemen Mutu Sekolah, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 

hlm. 15 



2 
 

 
 

mutu lembaga pendidikan secara terus menerus agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara luas sebagai upaya merespon perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

lebih menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah. Peran pendidik dan 

tenaga kependidikan sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu 

pendidikan formal.4 Pendidik atau guru profesional berposisi sebagai 

perancang, pelaksana, dan pengevaluasi pembelajaran sehingga guru yang 

profesional merupakan kunci berhasilnya pendidikan di sekolah.5  

Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat penting, sebagai 

Pendidik yang bermutu harus mengacu Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sebagai 

Pustakawan yang bermutu harus mengacu pada Permendiknas RI Nomor 25 

Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan 

Tenaga Laboratorium yang bermutu harus mengacu pada  Permendiknas RI 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium 

Sekolah/Madrasah. 

Guru profesional dapat menunjukkan kinerja yang produktif. Kinerja 

yang produktif sangat dibutuhkan dalam penyelanggaraan pendidikan karena 

produktivitas merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam 

meningkatkan mutu lembaga pendidikan sekolah. Hasil kinerja guru 

tercermin pada hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru 

                                                           
4 Aan Hasanah, 2018, Pengembangan Profesi Guru, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 39 
5 Prim Masrokan Muthohar, op.cit, hlm 17 
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yang profesional akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena 

itu, mernyadari pentingnya kinerja guru, dilakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja, antara lain dengan melakukan supervisi, kegiatan-

kegiatan ilmiah, studi lanjut, dan penilaian kinerja guru.6 

Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang sangat 

berperan dalam lembaga pendidikan, baik buruknya suatu lembaga seringkali 

bergantung pada baik buruknya pemimpin. Menurut Covey, faktor terpenting 

dari sebuah lembaga adalah karakter pemimpin.  Ada 90 persen dari semua 

kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. 7 Maka dari itu, 

selain pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, lembaga 

pendidikan harus mempunyai pemimpin yang berkarakter sehingga bisa 

menjalankan peningkatan mutu dengan maksimal. 

Mengingat pentingnya upaya peningkatan mutu sekolah secara terus 

menerus agar tercapai hasil belajar atau prestasi belajar yang tinggi, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Manajemen 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK Al Falah 

Winong Pati. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, dalam penelitian 

ini dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
6 Prim Masrokan Muthohar, op.cit, hlm 18 
7 Muhaimin, dkk, 2010, Manajemen Pendidikan, Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah, Jakarta : Prenada Media Group, hlm 29 
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1. Bagaimana konsep manajemen peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut di SMK Al Falah Winong Pati? 

2. Bagaimana implementasi manajemen peningkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMK Al Falah Winong Pati? 

3. Bagaimana efektivitas manajemen peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMK Al Falah Winong Pati? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, kegiatan penelitian ini 

memiliki tujuan untuk :  

1. Mengetahui konsep manajemen peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut di SMK Al Falah Winong Pati. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan 

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada SMK Al Falah 

Winong Pati. 

3. Mengetahui efektivitas manajemen peningkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMK Al Falah Winong Pati? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk: 

1. Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di 

lembaga SMK Al Falah Winong Pati. 



5 
 

 
 

2. Sebagai bahan masukan bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam 

menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

3. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

Manajemen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

E. Penegasan Istilah 

Dalam rangka konsistensi dan menghindari kesalahpahaman 

penggunaan istilah yang digunakan, maka peneliti merasa perlu memberikan 

batasan yang jelas terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian 

sebagai berikut.  

a. Manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran.8 Manajemen adalah proses bekerja sama antara 

individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai 

tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, 

aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, 

baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.9 Yang dimaksud dengan 

manajemen dalam penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMK Al Falah Winong Pati 

                                                           
8 Depdiknas, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka), 

hlm 708 
9 Syafaruddin, 2005, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Press), hlm 

41 
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b. Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidik yang bermutu yaitu 

pendidik yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan standar 

kompetensi guru. Standar Kompetensi Guru yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. Sedangkan Tenaga Kependidikan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pustakawan dan laboran. 

Pustakawan yang bermutu yaitu pustakawan yang telah memenuhi 

kualifikasi dan mempunyai kompetensi manajerial, kompetensi pengelola 

informasi, kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi pengembangan profesi. Tenaga Laboran 

yang bermutu yaitu yang telah memenuhi kualifikasi dan mempunyai 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, 

kompetensi professional. 

c. SMK Al Falah Winong Pati adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain 

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara 

SMP/MTs. SMK Al Falah ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan 

Islam Al Falah terletak di desa Pekalongan Kecamatan Winong 

Kabupaten Pati. 

F. Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya telah banyak dijumpai tulisan baik dalam bentuk tesis 

maupun jurnal yang membahas tentang Manajemen Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, akan tetapi masing-masing memiliki 
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spesifikasi dan sudut pandang pembahasan yang berbeda antara lain sebagai 

berikut : 

Pertama, Tesis saudari Sri Marlia Puteri (Institut Agama Islam Negeri 

Kendari, 2018) yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia (studi 

Kasus di Madrasah pada Yayasan Ummushabri Kota Kendari)”. Dalam 

tesisnya secara garis besar dijelaskan mengenai 1) proses rekrutmen dan 

seleksi pendidik dan tenaga kependidikan, 2) mekanisme penempatan 

pendidik dan tenaga kependidikan, 3) sistem evaluasi kinerja pendidik dan 

tenaga kependidikan.  

Kedua, Tesis saudara Ali Daud Ramby (Institut Agama Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2013) yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya 

Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Padangsidimpulan”. Dalam tesisnya secara garis besar dijelaskan 

menganai peningkatan mutu pendidikan MTs N 1 Padangsimpulan meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

Ketiga, Tesis saudari Endang Dwi Hastutiningsih (IAIN Surakarta, 

2017) yang berjudul, “Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala Madrasah 

Pada Tenaga Pendidik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Negeri 

Manyaran Tahun Ajaran 2015/2016” Di dalam penelitian membahas 

mengenai implementasi manajemen sumber daya manusia pada tenaga 

pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan serta hambatan dan solusinya. 
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Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah penulis paparkan 

diatas terdapat persamaan dan perbedaan masalah yang dibahas. Adapun 

persamaannya adalah pembahasan Manajemen Peningkatan Mutu, dan  

perbedaannya terletak pada pemusatan obyek penelitian pada manajemen 

yang dilakukan oleh Kepala Madrasah sifatnya masih umum. Sedangkan 

penelitian tesis ini lebih spesifik membahas manajemen peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, menurut penulis belum 

pernah dilakukan penelitian tentang Manajemen Peningkatan Mutu pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

 

 

 

 

 

 

 


