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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Madrasah merupakan salah satu lembaga penentu dalam kiprah 

pengembangan pendidikan, karena dari deretan birokrasi yang terkait dengan 

pengembangan pendidikan, Madrasah sebagai pelaksana dari semua program 

pendidikan yang direncanakan dari tingkat pusat sampai ke tingkat  

operasional di Madrasah. Maju mundurnya pendidikan sangat ditentukan oleh 

pelaksanaan yang ada di tangan para pendidik di Madrasah. Oleh karena itu, 

dengan tanpa mengesampingkan pentingnya faktor-faktor lain yang turut 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan, unsur pendidik dan tenaga 

kependidikan yang ada di Madrasah harus mendapat pengelolaan dan 

pengembangan secara optimal, hal ini sejalan dengan upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

dengan dibuatnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan unsur ketenagaan 

di Madrasah. 

Kunci utama agar perencanaan dan program-program pengembangan 

pendidikan di Madrasah berjalan optimal berada di tangan para pendidik dan 

tenaga kependidikan di Madrasah. Dengan demikian jelaslah masalah 

peningkatan profesionalisme ketenagaan sangatlah penting untuk  

diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas secara rinci telah 

dituangkan dalam PP 19 Tahun 2005 pasal 28 dan pasal 29 mengenai 



2 

 

 

 

 

kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dipenuhi sebagai pendidik 

anak berkebutuhan khusus. Kompetensi yang harus dipenuhi mencakup 4 

kompetensi yaitu: a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. 

Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi Sosial. Ketentuan yang lebih 

terperinci lagi dijabarkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yaitu 

tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Di era globalisasi sekarang ini menuntut keunggulan bersaing dari 

setiap Madrasah, persaingan global telah meningkatkan standar kinerja dalam 

berbagai dimensi, meliputi kualitas, biaya dan operasionalisasi yang lancar. 

Penting pula pengembangan lanjut dari Madrasah, guru dan Karyawan, 

dengan menerima tantangan yang ditimbulkan dari standar yang makin 

meningkat ini, Madrasah yang efektif bersedia melakukan hal-hal penting 

untuk dapat bertahan dan meningkatkan kemampuan strategis, sehingga 

dengan mengantisipasi tantangan ini Madrasah dapat meningkatkan mutu 

pendidikan maupun kemampuan guru dan para Karyawan. 

Dalam upaya melaksanakan sumber daya manusia, masalah 

peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor utama yang harus 

diperhatikan. Pidarta (2000: 20) mengemukakan bahwa hambatan utama 

dalam pengembangan pendidikan bukan pada aspek keuangan, tetapi berada 

pada aspek manajemen.1 Manajemen merupakan suatu kekuatan utama dalam 

organisasi untuk mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan sub-sub sistem 

 

1 Pidarta. 2000. Hambatan Manajemen Pendidikan. Diakses dari http://m4y- 

a5a.blogspot.com/2012/09/hambatan-dan-pendidikan-manajemen.htmlpada tanggal 20 Desember 

2016, jam 19.00 WIB. 

http://m4y-/
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dan hubungannya dengan sistem. Menurut Mulyasa manajemen sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka 

panjang.2 

Manajemen sebagai suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam lingkup organisasi Madrasah kegiatan pokoknya adalah 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan. 

Substansi dari manajemen pendidikan secara umum meliputi manajemen 

kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen pembelajaran, manajemen 

keuangan, manajemen personalia, manajemen sarana prasarana dan 

manajemen hubungan masyarakat serta manajemen layanan khusus. 

MA Miftahul Falah merupakan salah satu Madrasah yang ada di 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Pengamatan yang dilakukan di MA 

Miftahul Falah dari segi tenaga pendidik sudah memilik standar komptensi 

yang cukup karena sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan 

juga di dukung dengan sistem pembelajaran keagamaan yang baik, 

sehingganya siswa dan siswi di MA Miftahul Falah memiliki wawasan dan 

pengetahuan yang sangat tinggi dalam ilmu keagamaan dan akhlak. Kegiatan 

pesantren kilat yang dilakukan setiap akhir semester Madrasah dapat 

membantu setiap siswa lebih mendalami ilmu/pengetahuan keagaamaan serta 

siswa dan siswi dapat merasakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar 

 

 
 

2 Mulyasa. 2002. Manajemen Berbasis Madrasah: Konsep Strategi dan Implementasi. Bandung: 

Rosdakarya. Hal.78 
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di Madrasah. Disamping itu setiap siswa dan siswi juga dapat merubah 

akhlak/perilaku kearah yang lebih baik lagi. 

Masaong menjelaskan bahwa pengelolaan ketenagaan adalah aktivitas 

yang dilakukan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, 

pengembangan, hadiah dan sangsi (reward and punishment), hubungan kerja, 

sampai evaluasi kinerja Madrasah (guru/tenaga administrasi) dapat dilakukan 

oleh Madrasah3. Khusus menyangkut kewenangan dalam merekrut, 

pengelolaan administrasi dan menggaji guru dan staf yang berstatus PNS 

masih menjadi kewenangan pemerintah. Sedangkan jika ingin menambah 

guru/staf untuk tenaga yayasan atau tidak tetap Madrasah telah diberi 

kewenangan terutama bagi Madrasah swasta. 

Adapun kondisi yang ada di MA Miftahul Falah saat ini bahwa guru 

dan Karyawannya memiliki masalah dalam menjalankan aktivitas profesi dan 

kinerja. Permasalahan kurang optimalnya perencanaan, pengadaan, 

pembinaan, tunjangan serta pemberhentian guru dan Karyawan. Sistem 

perencanaan,  pengadaan,  pembinaan,   tunjangan,   serta   pemberhentian 

guru dan Karyawan yang ada di Madrasah saat ini masih belum mampu 

memperbaiki sistem pengelolaan ketenagaan di Madrasah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan maupun guru dan Karyawan. Guru dan 

Karyawan yang ada di Madrasah sering berhadapan dengan problem yang 

mempengaruhi kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan kinerjanya. 

 
 

3 Masaong, Kadim & Ansar. 2011. Manajemen Berbasis Madrasah: Teori, Model, dan 

Implementasi. Gorontalo: Sentra Media. hal.56 



5 

 

 

 

 

Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan manajemen ketenagaan 

yang ada di Madrasah memanglah sangat perlu dan menjadi perhatian, karena 

ketenagaan Madrasah merupakan suatu hal yang dapat menunjang tercapainya 

proses pendidikan. Manajemen ketenagaan merupakan suatu fungsi yang 

dilaksanakan dalam organisasi yang memudahkan pemanfaatan sumber daya 

manusia dengan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu. 

Tujuan manajemen ketenagaan adalah optimalisasi dari tingkat penyesuaian 

diantara empat komponen sumber daya manusia. Antara lain adalah 

lingkungan, organisasi, pekerjaan dan individual. Selain itu manajemen 

ketenagaan juga berorientasi pada pelayanan dengan berupaya memenuhi 

kebutuhan dan keinginan tenaga kependidikan. Dan tidak terlepas dari 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemberian motivasi 

atau bimbingan atau pengarahan (motivating), pengawasan (controlling), 

pengambilan keputusan (decision making). 

Kenyataan diatas menunjukan bahwa perlunya peningkatan kualitas 

guru dan Karyawan yang ada di MA Miftahul Falah, yaitu dengan cara 

memperbaiki sistem pengelolaan ketenagaan, perlunya perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi guru dan Karyawan secara rinci dan jelas serta 

pembinaan professional guru dan Karyawan dalam mengembangkan 

keterampilannya yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan manajemen ketenagaan 

Madrasah yang efektif dan efisien. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan manajemen ketenagaan di MA Miftahul Falah 

Desa Talun Kec. Kayen Kab.Pati? 

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen ketenagaan di MA Miftahul Falah 

Desa Talun Kec. Kayen Kab.Pati? 

3. Bagaimana evaluasi manajemen ketenagaan di MA Miftahul Falah Desa 

Talun Kec. Kayen Kab.Pati? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui perencanaan manajemen ketenagaan di MA Miftahul 

Falah Desa Talun Kec. Kayen Kab.Pati. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen ketenagaan di MA Miftahul 

Falah Desa Talun Kec. Kayen Kab.Pati. 

3. Untuk mengetahui evaluasi manajemen ketenagaan di MA Miftahul Falah 

Desa Talun Kec. Kayen Kab.Pati. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai masukan bagi para kepala Madrasah dalam membina ketenagaan 

melalui penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia. 
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2. Sebagai masukan bagi Madrasah-Madrasah dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

khususnya bidang pendidikan di Madrasah. 

4. Dapat dijadikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan manajemen 

ketenagaan dan supervisi kepala Madrasah. 

 
 

E. Kajian Pustaka 

 

Kajian pustaka merupakan kumpulan hasil penelitian yang relevan 

untuk melihat bahwa dalam posisi penelitian ini belum ada yang 

membahasnya, oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adapun hasil penelitian ini 

adalah: 

Sri Lestari (2015) dalam tesis berjudul “Manajemen Pengembangan 

Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Madrasah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Abu Bakar Yaogyakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi pengembangan sumber daya manusia 

pendidikan dan tenaga kependidikan di SMP Islam Terpadu Abu Bakar 

memiliki: 1) perencanaan untuk kegiatan pengembangan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan yang meliputi: (a) fungsional ketenagaan, (b) penilaian 

kinerja guru dan karyawan, (c) pendidikan berkelanjutan, (d) karya tulis 

ilmiah, (e) peningkatan profesi guru dan karyawan; 2) Pengorganisasian, 

yayasan dan kepala Madrasah melakukan kegiatan pengembangan sumber 
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daya baik pendidik atau tenaga kependidikan melalui perencanaan yang cukup 

baik melakukan penelitian secara baik bagi seluruh sumber daya manusia; 3) 

Pelaksanaan dalam kegiatan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga 

kependidikan, para guru dan karyawan aktif mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan; 4) Pengawasan, fungsi ini diserahkan kepada ketua yayasan 

yang menanungi yayasan Abu Bakar. Implementasi manajemen 

pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Islam 

Terpadu Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan 

sistem pengawasan dan control yang efektif.4 

Mutmainah Datuela (2014) dalam tesis yang berjudul “Implementasi 

Manajemen Ketenagaan Madrasah Di Mts Al-Khairat Boroko Kabupaten 

Bolaang Mangondow Utara” Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan 

Manajemen Ketenagaan Madrasah yang didapat di MTS Al-khairat Boroko 

menunjukkan bahwa proses perencanaan guru dan Karyawan yang dilakukan 

yaitu dibedakan menjadi dua yaitu perencanaan guru dan Karyawan PNS dan 

Honor. Proses perencanaan guru dan Karyawan yang dilakukan yaitu dengan 

menganalisis kebutuhan Madrasah terlebih dahulu, untuk mengetahui jumlah 

guru dan Karyawan yang dibutuhkan oleh Madrasah; 2) Pelaksanaan Program 

Ketenagaan Madrasah di MTS Al-khairat Boroko menunjukkan bahwa 

pelaksanaan perencanaan dan rekrutmen Karyawan yang dilakukan oleh 

lembaga pemerintah daerah tidak sejalan sehingga penempatan guru dan 

Karyawan dalam suatu jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya atau 

4 Sri Lestari. 2015.“Manajemen Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Di Madrasah Menengah Pertama Islam Terpadu Abu Bakar Yaogyakarta”. Tesis (Yogyakarta: 

PPs UIN Sunan Kalijaga) 
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diisi orang yang bukan kompetensinya, dan mengakibatkan kekosongan- 

kekosongan tenaga ahli yang ada di Madrasah; 3) Evaluasi program 

manajemen ketenagaan Madrasah yang ada di MTs Al-khairat Boroko 

dilakukan pada saat Raker yaitu untuk membahas perencanaan  kebutuhan 

guru dan Karyawan, kinerja guru dan Karyawan, kesejahteraan guru dan 

Karyawan, dan penempatan setiap guru dan Karyawan.5 

Dewi Hajar (2005) dalam tesis yang berjudul “Manajemen Sumber 

Daya Manusia (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Dalam Pendidikan Islam 

(Studi Kasus di MAN Karanganom Klaten)”. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa sumber daya manusia (pendidik dan tenaga 

kependidikan) yang baik seperti yang ada di MAN Karanganom Klaten 

ternyata mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi sumber daya 

manusia dalam organisasi, serta mampu menjadikan guru/ karyawan menjadi 

lebih profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Peneliti hanya 

menekankan pada penerapan manajemen yang baik dalam suatu organisasi 

atau lembaga pendidikan saja tanpa menyentuh masalah peningkatan mutu 

pendidikan.6 

Mohammad Thoha (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Manajemen Peningkatan Mutu Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia 

(SDM) di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan”. Hal yang menjadi fokus 

kajiannya adalah perencanaan, pengadaan Karyawan, pembinaan dan 

 

5 Mutmainah Datuela. 2014.“Implementasi Manajemen Ketenagaan Madrasah Di Mts Al-Khairat 

Boroko Kabupaten Bolaang Mangondow Utara. Tesis (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo) 
6 Dewi Hajar. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 

Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus di MAN Karanganom Klaten). Tesis (Yogyakarta: PPs UIN 

Sunan Kalijaga) 
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pengembangan, promosi, mutasi, dan pemberhentian Karyawan, serta 

penilaian dan kompensasi Karyawan di MAN pamekasan. Melalui observasi 

wawancara dan dokumentasi diperoleh hasil bahwa MAN pamekasan 

malakukan manajemen ketenagaan dan sumber daya manusia dengan baik 

minimal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.7 

Dari beberapa penelitian yang telah diungkapkan di atas maka peneliti 

ingin melengkapi penelitian yang pernah dilakukan dari sisi manajemen 

pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada tenaga kependidikan, 

karena menurut pengamatan peneliti belum banyak dilakukan terutama di 

Madrasah Aliyah Miftahul Falah di desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten 

Pati 

 
 

F. Kerangka Berpikir 

 

Salah satu upaya untuk mengetahui kondisi dan eksistensi implementasi 

Manajemen Ketenagaan di MA Miftahul Falah, maka perlu dilakukan 

penelitian. Penelitian studi manajemen ketenagaan di MA Miftahul Falah ini 

lebih ditekankan kepada perolehan data dan informasi di lapangan berkaitan 

dengan implementasi prinsip-prinsip Manajemen Ketenagaan di MA Miftahul 

Falah. 

Oleh karena itu, untuk menentukan arah dan tujuan penelitian maka 

dibuat kerangka berpikir seperti pada gambar berikut. 

 
 

7 Mohammad Thoha. 2017. Manajemen Peningkatan Mutu Ketenagaan dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 

Volume 2, Nomor 1, Mei 2017/1438 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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