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A. Deskripsi Teori 

 

1. Konsep Dasar Manajemen Ketenagaan Madrasah 

 

a. Pengertian Manajemen 

 

Istilah manajemen berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris 

manage yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dari 

pengertian ini manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan. 

Apabila pengertian tersebut diterapkan dalam pendidikan, maka 

pengertiannya menjadi mengelola pendidikan. Sejalan dengan 

pengertian ini, Mulyasa mengartikan manajemen sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah 

maupun jangka panjang8. 

Pengertian manajemen menurut Leonard D. White (dalam 

Arikunto Suharsimi) adalah konsep proses, biasanya terdapat pada 

semua kelompok baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau 

militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan.9 Manajemen 

dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara itu, 

 

8 Mulyasa. 2006. Manajemen Berbasis Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. hal. 97 
9 Arikunto,Suharsimi.2008. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan .Jakarta : Bumi Aksara. hal .60 



 

 

 

 

 

menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan yang dikutip dari Hersey 

dan Blanchard mendefinisikan manajemen sebagai proses kerjasama 

melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi 

yang diterapkan pada semua bentuk dan jenis organisasi10. 

Dari pendapat-pendapat di atas bahwa manajemen adalah 

serangkain kegiatan berupa merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan, mengendalikan, dengan segala upaya dalam mengatur 

dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana secara 

efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Dari definisi-definisi di atas, nampak jelas bahwa 

perbedaan formulasi hanya dikarenakan titik tekan yang berbeda 

namun pada prinsip dasarnya sama, yaitu bahwa seluruh aktifitas yang 

dilakukan adalah dalam rangka mencapai satu tujuan dengan 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. 

Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk 

melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan efektif 

dan efisien. Kegiatan proses pencapaian tujuan tersebut yaitu berupa 

tindakan-tindakan  yang mengacu kepada fungsi manajemen.  Menurut 

G.R. Terry (dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan) fungsi-fungsi 

manajemen ini sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan 

perencanaan (planning), pengorganisasiam (organizing), pelaksanaan 

(actuating),  dan  pengawasan  (controlling)  yang  dilaksanakan untuk 

10 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2009. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: PT. Imperial 

Bhakti Utama. hal. 225. 
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menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya 

lainnya11. 

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam proses 

pencapaian tujuan dimulai dari tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dikerjakan 

dengan mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

b. Pengertian Manajemen Ketenagaan 

 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya 

mengatur/mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu, sejalan dengan itu Terry manajemen adalah sebuah proses 

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

penggiatan dan pengawasan secara efektif dan efisian untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu melalui pemenfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya.12
 

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia 

bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan 

efesien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi 

 

 

 

11 Terry, George. 1960. Principles of Management, Home-wood Illions: Richard D.Irwin. hal 226 
12 ibid. hal.226 
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yang menyenangkan.13 Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang 

harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan dan 

memotivasi personil guna mencapai tujuan system, membantu anggota 

mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangkan 

karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan 

organisasi. Manajemen tenaga kependidikan mencakup penetapan norma, 

standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, 

kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan Madrasah agar 

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan 

Madrasah. 

Suatu lembaga atau instansi baik yang besar maupun yang kecil 

diperlukan adanya sistem manajemen, supaya tujuan dari lembaga atau 

instansi tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu peranan manajemen 

sangat penting dalam memegang peranan dalam menentukan, mengatur 

dan menyelesaikan masalah yang ada. Manajemen merupakan suatu 

kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang 

secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisasikan sedemikian rupa 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. Proses pelaksanaanya menajemen 

mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan, antara lain yaitu: 

1) Perencanaan program ketenagaan Madrasah dapat dimaknai sebagai 

proses keKaryawanan yang mencoba untuk menyiapakan sumber daya 

 

 

 

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

Remaja Rosdakarya. hal 56 



16 

 

 

 

 

manusia yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi di masa yang 

akan datang. 

2) Pelaksanaan program ketenagaan Madrasah pada dasarnya suatu 

program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan 

kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang 

mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan 

usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

3) Evaluasi program ketenagaan Madrasah adalah serangkaian upaya  

atau langkah-langkah strategis guna pengambilan keputusan dinamis 

dan pada proses perencanaan dan pelaksanaan 

 
 

2. Tenaga Kependidikan 

 

Dalam masyarakat tenaga kependidikan masih dianggap 

mempunyai dua arti yaitu guru yang ada dalam masyarakat (informal) 

seperti guru mengaji,ustad maupun orang tertua atau disegani dalam 

masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan formal yaitu 

guru yang ada dalam Madrasah-Madrasah. Namun peran guru disini tidak 

hanya di Madrasah saja tetapi juga di lungkungan masyarakatnya sehari- 

hari. Dalam pembahasan ini lebih menekankan tenaga pendidikan yang 

bersifat formal dimana memenuhi kriteria dan sah menurut hukum atau 

peraturan yang berlaku. 

Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga 

kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
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diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dimana tenaga 

kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang- 

uandang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi 

tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku. 

Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat 

dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru 

saja melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat 

dari jenisnya tenaga kependidikan terdiri atas : 

a. Kepala Madrasah 
 

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Madrasah bertanggung 

jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada.Hal ini 

bertujuan agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang telah 

diberikan kepada mereka. Selain itu seorang Kepala Madrasah juga 

bertanggung jawab tercapainya pendidikan. Ini dilakukan dengan 

menggerakkan bawahan ke arah tercapainya tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. Dalam hadits juga terdapat kata Ro’in yang dimaknai 

pemimpin. 

 

 
Artinya: “Setiap kalian adalah Ra’in (pengembala, 

pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban 

atas kepemimpinan kalian”. (HR, Bukhori). 

 

b. Guru ( kelas, agama, penjaskes, muatan lokal ) 

 

Guru adalah tenaga yang memegang jabatan fungsional yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi  Madrasah yakni 
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pelaksanaan proses belajar mengajar di Madrasah. Wahdjosumidjo 

mengemukakan bahwa Guru atau tenaga pendidik adalah sekelompok 

sumber daya manusia yang ditugasi untuk membimbing atau melatih 

para peserta didik, mereka adalah tenaga pengajar, tenaga pendidik 

secara khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.14 Suatu proses 

belajar mengajar di Madrasah dapat berhasil mencapai tujuannya 

dalam pencapaian target kurikulum dan daya serap peserta didik  

adalah suatu kegiatan yang menerapkan manajemen pembelajaran 

yang mengalokasikan fungsi-fungsi manajerial dalam proses itu. 

Dalam perspektif Islam, mengemban amanat sebagai guru 

bukan terbatas pada pekerjaan atau jabatan seseorang, melainkan 

memiliki dimensi nilai yang lebih luas dan agung, yaitu tugas 

ketuhanan, kerasulan, dan kemanusiaan. Dikatakan sebagai tugas 

ketuhanan, karena mendidik merupakan sifat “fungsional” Allah (sifat 

rububiyah) sebagai “rabb”, yaitu sebagai “guru” bagi semua makhluk. 

Allah mengajar semua makhluknya lewat tanda-tanda (sign), dengan 

menurunkan wahyu, mengutus rasul-Nya, dan lewat hamba-hamba- 

Nya. Allah memanggil hamba-hamba-Nya yang beriman untuk 

mendidik Guru juga mengemban tugas kerasulan, yaitu menyampaikan 

pesa-pesan Tuhan kepada umat manusia. 

Secara lebih khusus, tugas Nabi dalam kaitannya dengan 

pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Al-Jumu’ah ayat 2 : 

 
14 Wahdjosumidjo. 2003. Kepemimpinan Kepala Madrasah. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
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Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat- 
Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan 
mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya 

mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.15
 

 

Ayat diatas menggambarkan bahwa tugas Rasul adalah 

melakukan pencerahan, pemberdayaan, transformasi, dan mobilisasi 

potensi umat menuju kepada cahaya (nur) setelah sekian lama 

terbelenggu dalam kegelapan. Tugas kerasulan tidak berhenti dengan 

wafatnya nabi Muhammad saw., melainkan diteruskan oleh seluruh 

umatnya yang beriman dengan cara meneruskan risalahnya kepada 

seluruh umat manusia. Dalam kehidupan keluarga, orang tua adalah 

guru bagi anak-anaknya. Dan dalam kehidupan masyarakat yang telah 

mengenal pembagian kerja, lembaga perMadrasahan adalah salah satu 

upaya yang paling efektif dalam melanjutkan risalah Muhammad saw 

kepada generasi muda di mana guru merupakan actor utamanya. 

Sebagai tugas kemanusiaan, seorang guru harus terpanggil untuk 

membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi, dan 

memberdayakan sesama, khususnya anak didiknya, sebagai sebuah 

keterpanggilan kemanusiaan dan bukan semata-mata terkait dengan 

tugas formal atau pekerjaannya sebagai guru. Dari sini kemudian guru 

 
15 Surah Al-Jumu’ah ayat 2 
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benar-benar mampu, ikhlas (sepenuh hati), dan penuh dedikasi dalam 

menjalankan tugas keguruannya 

Kedudukan guru pada suatu lembaga pendidikan  sangat 

penting dan penentu keberhasilan lembaga pendidikan  mencapai 

tujuan institusionalnya. Tugas pokok pada organisasi pendidikan 

adalah pelaksanaan proses belajar dan mengajar dimana kegiatan ini 

adalah tugas utama seorang guru. Beberapa komponen yang 

mendukung penyelenggaraan pendidikan, adalah guru (termasuk 

peserta didik) adalah komponen utama. 

Suatu proses belajar mengajar tidak akan terlaksana apabila 

komponen utama yaitu guru dengan peserta didik tidak ada. Guru 

sendiri menyadari peranan yang dipegangnya dalam pertemuan dengan 

siswa. Berperan sebagai guru mengandung tantangan, karena disatu 

pihak guru harus ramah, sabar, menunjukkan perhatian, memberikan 

kepercayaan, dan menciptakan suasana aman, dilain pihak guru harus 

memberikan tugas, mendorong siswa untuk berusaha mencapai tujuan, 

mengadakan koreksi, menegur dan menilai. Keberadaan, kedudukan 

dan fungsi guru di Madrasah sangat penting. Oleh karena itu, guru 

diharuskan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam jabatannya. 

Seorang yang telah memiliki jabatan guru yang menjadi profesi, 

sekurang-kurangnya memiliki tiga basic competensi (kompetensi 

dasar) yaitu; 1). kemampuan dalam penguasaan materi, 2).  

kemampuan dalam menggunakan metode yang tepat sesuai dan sesuai 
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dengan bahan, tujuan pembelajaran, 3). kemampuan menciptakan 

situasi paedagogig selama proses belajar mengajar berlangsung. 

c. Tenaga Administrasi / TU 

 

Adapun tenaga tata usaha dalam suatu istitusi pendidikan 

termasuk Madrasah memiliki fungsi dan tugas memberikan bantuan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepada Madrasah dan pelaksanaan 

tugas guru. Bidang tugas dan fungsi tata usaha pada Madrasah adalah 

merupakan suatu organisasi dan struktur Karyawan tata usaha, 

anggaran belanja/keuangan Madrasah, masalah Karyawan dan 

personalia Madrasah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau 

surat menyurat, dan masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, 

laporan, pengisian buku induk, rapat dan sebagainya. 

Pengelolaan tata usaha Madrasah, juga meliputi sarana dan 

prasarana Madrasah yang mencakup: 1). Tanah, 2). Gedung dan 

furniture, 3). Perpustakaan Madrasah, buku dan alat tulis menulis yang 

digunakan oleh Madrasah, 4). Data electronic/computer, 5). 

Laboratorium, 6). Petugas kebersihan, 7). Petugas keamanan. 

Menelaah tugas dan fungsi pengelolaan tata usaha pada Madrasah, 

memberikan gambaran bahwa penyelesaian tugas tata usaha tidak 

mudah. Kedudukan kepala tata usaha dalam mengelola administrasi 

pendidikan pada Madrasah mempengaruhi manajemen lembaga 

pendidikan itu. 
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d. Penjaga Madrasah / kebersihan Madrasah 
 

e. Tenaga Fungsional lain, (Guru BP, Pustakawan, laboran dan teknisi 

sumber belajar) 

Sedangkan apabila dilihat dari statusnya, tenaga kependidikan 

terdiri atas : 

1) Karyawan 
 

2) Guru tidak tetap 

 

3) Guru bantu 

 

4) Tenaga sukarela 

 

Sukirman, (2000: 8) Tenaga kependidikan adalah tenaga- tenaga 

(personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi 

pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan 

ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro 

atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan 

berbeda dengan tenaga personil (tenaga  lembaga  pendidikan).  

Sedangkan menurut Hartati Sukirman (2000:8), tenaga kependidikan 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Tenaga pendidik adalah personil dilembaga pelaksanaan pendidikan 

yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan (proses) 

pendidikan, mikro ataupun makro. Adanya tenaga pendidik selain 

mengajar secara teori juga diharapkan dapat membimbing anak 

didiknya. Tenaga pendidik dapat dikelompokkan menjadi tiga macam 

yaitu: 
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1) Pengajar adalah personil yang secara legal profesional bertugas 

melaksanakan kegiatan pendidikan. Pengajar tidak hanya 

dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan 

utuh sebagai pendidik, hanya saja pendidikannya  dilakukan 

melalui materi pelajaran tertentu. 

2) Pembimbing adalah personil yang  bertugas  melaksanakan 

kegiatan pendidikan yang khas, yaitu tertuju pada orang-orangyang 

bermasalah secara psikologis-rohaniah atau sosial. 

3) Supervisor pendidikan adalah personil yang bertugas 

melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dan 

pembimbing dalam pelaksanaan tugasnya. 

b. Tenaga administrator pendidikan. Administrator pendidikaan 

merupakan personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan 

penyelenggaraan pendidikan. Personil yang meiliki wawasan 

pendidikan yang luas dan kemampuan administratorial pengelolaan 

penyelenggaraan pendidikan. Kelompok administrator tersebut 

meliputi Perencana pendidikan professional, Pengembang kurikulum 

pendidikan, Peneliti dan pemngembang pendidikan dan Perancang 

sarana dan media pendidikan. 

c. Tenaga  teknisi  pendidikan   merupakan   orang-orang   yang   

bertugas memberikan layanan pendidikan melalui pendekatan 

kondisional (fasilitas dan layanan khusus). Tenaga teknisi pendidikan 
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ini dapat meliputi Pustakawan pendidikan, Petugas pusat sumber 

belajar, dan Laboran-pendidik. 

 
 

3. Manajemen Ketenagaan Madrasah 

 

Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang 

mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, 

penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan 

Madrasah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai 

tujuan Madrasah. 

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia 

pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam 

kondisi yang menyenangkan. Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan 

dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan Madrasah dasar dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Konsep Manajemen 

Tenaga Kependidikan, tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan 

kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, 

dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.  

Menurut Dr. H.Dadi Permadi dan Daeng Arifin menjelaskan bahwa 

kegiatan pengelolaan manajemen keKaryawanan meliputi: pengusulan 

pangkat, penempatan, kenaikan pangkat, cuti, mutasi, penilaian hasil kerja, 
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pengembangan dan sebagainya 16. Adapun komponen dari manajemen ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan formasi 

 

Merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan Karyawan, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa 

depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat 

memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau 

tugas yang harus dilekukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum 

menyusun rencana perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis 

jabatan untuk memproleh deskripsi pekerjaan (gambaran tentang 

tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan). 

b. Pengadaan Karyawan 
 

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Karyawan 

pada suatu lembaga baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk 

mendapatkan Karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan 

kegiatan recruitment, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan 

calon-calon Karyawan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, 

untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap.  Pengadaan 

personel dilakukan pada dasarnya karena tuntutan atau alasan-alasan : 

1) Ada perluasan pekerjaan karena mekarnya lembaga/Madrasah dan 

tambah besarnya beban tugas. 

 

 
 

16 Dr. H.Dadi Permadi dan Daeng Arifin. 2007. Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Madrasah dan Komite Madrasah. Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa. hal.21 
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2) Ada mutasi Karyawan. Sehingga dapat dikatan perlu adanya 

pengisian formasi Karyawan yang kurang. 

c. Kenaikan pangkat 

 

Promosi Karyawan, diartikan sebagai kenaikan pangkat yang 

merupakan salah satu jenis usaha peningkatan dan pembinaan, yang 

meliputi sistem karier dan sistem prestasi kerja: 

1) Sistem karier adalah suatu sistem keKaryawanan dimana untuk 

pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang 

bersangkutan, sedang dalam pengembanganya lebih lanjut, masa 

kerja, pengalaman, kesetaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif 

lainya juga turut menentukan. 

2) Sistem prestasi kerja adalah suatu system keKaryawanan dimana 

untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas 

kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh orang yang diangkat itu. 

 

 

 

d. Pembinaan dan pengembangan karier Karyawan 

 

Yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan dan 

meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga kerja 

personalia yang berada di lingkungan Madrasah baik tenaga edukatif 

maupun administratif. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini 

tidak hanya menyangkut aspek kemampuan tetapi juga menyangkut 

karier Karyawan. 
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e. Ketatalaksanaan tenaga kependidikan 
 

1) Pembuatan Buku Induk Guru dan Karyawan 

 

2) Daftar Urut Guru dan Karyawan 

 

3) Kartu Karyawan 

 

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 dan administrasi) dapat dilakukan oleh  

Madrasah.17 Khusus menyangkut kewenangan dalam merekrut, 

pengelolaan administrasi dan menggaji guru dan staf karyawan masih 

menjadi kewenangan pemerintah. Sedangkan jika ingin menambah 

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

kewenangan terutama bagi Madrasah/Madrasah swasta. 

a. Perencanaan Guru dan Karyawan 

 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2004 

Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Karyawan berdasarkan 

beban kerja dalam rangka penyusunan formasi PNS, menyatakan 

bahwa tahapan dalam menghitung formasi Karyawan yaitu: 1) 

Melakukan Analisis Jabatan; 2) Memperkirakan Persedian Karyawan; 

3) Menghitung Kebutuhan Karyawan; 4) Menghitung Keseimbangan 

Persediaan    dan    Kebutuhan.    Perencanaan    guru    dan  Karyawan 

 

 

 
 

17 Ibid. 
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merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan Karyawan, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. 

Menurut Terry (dalam S. Robin, 2001), perencanaan adalah 

suatu keharusan dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau 

mengembangkan lembaga tersebut. Karena perencanaan bersifat vital, 

seharusnya hal itu dibuat lebih awal. Perencanaan dapat dianggap 

sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana 

perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan untuk mempersiapkan 

tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan  

membuat keputusan sekarang. Fungsi perencanaan meliputi 

menetapkan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan 

untuk mencapai tujuan dan mengembangkan suatu hirarki rencana 

yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan- 

kegiatan.18
 

Secara lebih terinci, Suharsimi mengemukakan penjelasan 

perencanaan dari masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:19
 

Perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian 

pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi dengan atau tanpa menggunakan sumber- 

sumber yang ada. Aspek-aspek perencanaan meliputi: a) apa yang akan 

dilakukan, b) siapa yang harus melakukan, c) kapan dilakukan, d) 

 
 

18 Ara Hidayat, dkk. 2010. Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam 

Mengelola Madrasah dan Madrasah. Bandung: Pustaka Educa. hal 120 
19 Ibid 
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dimana dilakukan, e) bagaimana melakukan, dan f) apa saja yang perlu 

dilakukan agar tercapai tujuannya secara maksimal. 

Dari pengertian di atas bahwa fungsi perencanaan adalah 

aktifitas atau kegiatan yang berupa proses penentuan program kerja. 

Disinilah peran guru sebagai penggerak dan penyelenggara manajemen 

pendidikan sangat dibutuhkan. Dalam perencanaan pendidikan di 

Madrasah secara umum melibatkan seluruh komponen Madrasah 

termasuk guru dimana pengambilan keputusan dilakukan secara 

pastisipatif yaitu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan 

lingkungan terbuka dan demokratis sehingga diharapkam warga 

Madrasah ikut terlibat langsung dalam proses mengambilan keputusan 

yang akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Madrasah. 

Warga Madrasah terutama guru diharapkan memiliki tingkat 

kemandirian yang tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, serta 

memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan 

sumberdayanya. 

b. Rekrutmen Guru dan Karyawan 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2002 Tentang 

Pengadaan Guru dan Karyawan adalah proses kegiatan yang dilakukan 

oleh suatu organisasi untuk mendapatkan Karyawan yang mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan uraian pekerjaan yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 
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Rekrutmen yang dilakukan untuk guru dan Karyawan 

dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti membuka formasi-formasi 

yang dibutuhkan, mengikuti proses seleksi, serta pengumuman. 

Sedangkan untuk guru dan Karyawan honor dilakukan dengan cara 

memasukkan berkas lamaran ke Madrasah yang kemudian madrsah 

menyesuaikan dengan kebutuhan/keahlian yang dibutuhkan oleh 

Madrasah. 

c. Pengangkatan dan penempatan Guru dan Karyawan 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 

tentang Pengadaan Karyawan Negeri Sipil dijelaskan dalam Pasal 11 

bahwa 1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah 

diberikan nomor identitas Karyawan Negeri Sipil diangkat sebagai 

Calon Karyawan Negeri Sipil: 2) Pengangkatan Calon Karyawan 

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan dengan 

keputusan Pejabat Pembina Kepegaian: 3) Pengangkatan Calon 

Karyawan Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 

dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapanya tidak boleh 

berlaku surut: 4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan 

sebagai Calon Karyawan Negeri Sipil, 5) Ijazah sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat 4 adalah Ijazah yang diperoleh dari Madrasah 

atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari 

Madrasah atau perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau 
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pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan; 6) Ijazah yang 

diperoleh dari Madrasah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya 

dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah 

dari Madrasah atau perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau 

pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berwenang menyelenggarakan pendidikan. 

Pengangkatan  guru  dan  Karyawan  Madrasah   yang 

dilakukan yaitu untuk guru dan karyawan, untuk penempatan guru dan 

Karyawan berdasarkan SK yang diturunkan oleh masing-masing 

lembaga pemerintah yang mengangkat guru dan Karyawan. 

d. Pembinaan dan Pengembangan Guru dan Karyawan 

 

Pembinaan dan pengembangan guru dan Karyawan adalah 

usaha yang dijalankan memajukan dan menigkatkan mutu tenaga 

personal baik yang berada dalam lingkungan Madrasah baik tenaga 

edukatif maupun tenaga administratif.20
 

Dengan melihat besarnya peranan guru dan Karyawan dalam 

pencapaian tujuan Madrasah, maka hadirnya guru dan Karyawan yang 

memiliki kecakapan dan keterampilan serta motivasi dalam diri 

masing-masing individu sangatlah dibutuhkan, agar tujuan Madrasah 

 

20 Humairah (2003) dalam http://perpustakaanade.blogspot.com/2013/03/management 

ketenagaanmpendidik.html 

http://perpustakaanade.blogspot.com/2013/03/management%20ketenagaanmpendidik.html
http://perpustakaanade.blogspot.com/2013/03/management%20ketenagaanmpendidik.html


32 

 

 

 

 

yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen historis saja tetapi 

juga harus dilaksanakan. Adapun pembinaan dan pengembangan 

Karyawan yang dilakukan seperti pelatihan diktat, seminar, penataran. 

e. Promosi dan Mutasi 

 

Peraturan    Pemerintah    Nomor    12     Tahun     2002 

Tentang Jenis-Jenis Promosi Karyawan adalah : a) kenaikan pangkat 

penyesuaian ijazah; 2) kenaikan pangkat reguler; 3) kenaikan pangkat 

anumerta; 4) kenaikan pangkat pengabdian. Wahyudi (1995 ) Mutasi 

adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang 

memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum 

mengalami pindah kerja. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan oleh 

Madrasah/lembaga untuk menghindari kejenuhan guru dan Karyawan 

pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki 

fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami 

pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. 

Untuk Promosi dan mutasi yang dilakukan di Madrasah seperti 

kenaikan pangkat guru dan Karyawan berdasarkan  dengan  kinerja  

dan kemampuan yang dimilki oleh setiap guru dan Karyawan, 

sedangkan mutasi yang dilakukan adalah guru dan Karyawan dipindah 

tugaskan ke instansi/lembaga lain. 

f. Pemberhentian Guru dan Karyawan 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 

tentang Pengadaan Karyawan Negeri Sipil, Bab VI Pasal 18 adalah 
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Calon Karyawan Negeri Sipil diberhentikan apabila a) mengajukan 

permohonan berhenti; b) tidak memenuhi syarat kesehatan; c) tidak 

lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; d) tidak menunjukan 

kecakapan dalam menjalankan tugas; e) menunjukan sikap dan budi 

pekerti yang tidak baik yang dapat menggangu lingkungan pekerjaan; 

f) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g) pada waktu 

melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak 

benar; h) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i) 

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

g. Kompensasi 

 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan alas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi 

berbentuk uang , artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang 

kartal kepada karyawan yang bersangkutan.21
 

h. Penilaian Guru dan Karyawan 
 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas 

utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan 

jabatannya. 

 

21 Malayu, S.P Hasibuan. 2005. ManajemenDasar Pengertian Dan Masalah. Jakarta: PT. Toko 

Gunung Agung. 
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Penilaian guru dan Karyawan Madrasah yang dilakukan 

melalui Sasaran Kinerja Karyawan (SKP). Penilaian ini untuk melihat 

kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing guru dan 

Karyawan. 

 


