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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Profil sekolah 

SMK Tunas Bangsa Gabus Pati adalah salah satu Sekolah 

Menengah Kejuruan yang beralamat di Jalan Raya Pati Kayen Km.7 

Gabus Pati, Rt 01 Rw I Desa Pantirejo Kecamatan Gabus 

Kabupaten/Kota Pati dengan nomor telpon 08282951110 serta Nomor 

statistik sekolah 402031811023. Saat ini SMK Tunas Bangsa dipimpin 

oleh Bapak Subandi, S. Kom sebagai Kepala sekolah yang memiliki 

Basic Pendidikan Ilmu Komputer. Adapun program keahlian yang ada 

di SMK Taruna Bangsa antara lain Otomotif, Teknik komputer dan 

jaringan, serta Teknik sepeda motor.  

2. Data sarana prasarana 

Sarana dan prasarana yang berada di SMK Taruna Bangsa 

antara lain sebagai berikut: 

a. Jumlah ruang teori  : 15 

b. Jumlah ruang praktek : 3 

c. Jumlah Lab. Komputer : 2 

d. Jumlah ruang perpustakaan: 1 

e. Jumlah Lab. Bahasa :1
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3. Data siswa 

Program Keahlian Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Otomotif 91 70 71 

Teknik Komputer dan Jaringan 30 22 25 

Teknik Sepeda Motor 32 34 35 

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di SMK Taruna Bangsa adalah sebagaimana 

dalam halaman lampiran. 

 

B. Analisis Data Penelitian 

Berdasarkan proses pengumpulan data melalaui wawanacara, 

observasi, dan dokumentasi, diperoleh hasil mengenai manajemen ketanagaan 

di SMK Taruna Bangsa Gabus Pti sebagai berikut:  

1. Proses Manajemen Ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

a. Prosedur perekrutan guru dan karyawan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati. 

Proses perekrutan guru dilakukan melalui beberapa prosedur. 

Tahapan awal dilakukan dengan membuka lowongan kerja. 

Selanjutnya, dari berkas lamaran yang masuk dilakukan seleksi 

administrasi. Pelamar yang memenuhi proses administrasi kemudian 

diadakan seleksi melalui tes mengajar atau micro teaching. Bagi yang 
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telah lolos kualifikasi akan diadakan tahap akhir yaitu wawancara. 

Seperti yang dipaparkan Bapak Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Rekrutmen guru dilakukan dengan membuka lowongan kerja, 

kemudian dilakukan melalui seleksi administrasi, tes mengajar dan 

wawancara.”
1
 

 

 Lebih lanjut Bapak Kepala Sekolah menyampaikan: 

 

“Seleksi dilakukan dengan proses seleksi administrasi, tes 

mengajar/ mikro teaching dan wawancara. Kompetensi yang di 

seleksi seperti pedagogik.”
2
 

 

 

b. Pembagian struktur tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati. 

Struktur tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa ini 

disusun dan dibagi oleh Kepala Sekolah SMK Taruna Bangsa bersama 

dengan pihak manajemen. Adapun struktur tenaga kependidikan yang 

ada meliputi waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, waka 

sarana dan prasarana, bidang administrasi keuangan. 

“Pembagian struktur tenaga kependidikan dilakukan oleh 

kepala SMK TB dengan pihak manajemen.”
3
 

 

c. Tugas dan Kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ada di 

SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

 

 

                                                             
1
 Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bangsa pada hari Senin tanggal 25 

Februari tahun 2019 pukul 10.49 WIB 
2
 Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bangsa pada hari Senin tanggal 25 

februari tahun 2019 pukul 10.49 WIB 
3
 Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bangsa pada hari Senin tanggal 25 

Februari tahun 2019 pukul 10.49 WIB 
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1) Waka Kurikulum 

Waka kurikulum merupakan wakil kepala sekolah dalam 

bidang kurikulum. Waka Kurikulum mempunyai peran untuk 

membantu kepala SMK Taruna Bangsa dalam bidang akademik. 

Khususnya dalam mengatur terlaksananya semua kegiatan 

akademik atau kegiatan belajar mengajar di sekolah meliputi: 

a) pembuatan jadwal belajar mengajar 

b) menyusun kurikulum SMK Taruna Bangsa 

c) membuat administrasi penilaian 

d) menyusun pembelajaran.  

“Kurikulum bertugas membantu kepala SMK dalam bidang 

akademik. Mengatur berjalannya semua kegiatan akademik 

atau kegiatan belajar mengajar di sekolah; pembuatan 

jadwal, menyusun kurikulum SMK Taruna Bangsa, 

administrasi penilaian, pembelajaran dan sebagainya.”
4
 

 

2) Waka Humas 

Waka Humas merupakan wakil kepala sekolah yang 

bertanggung jawab dalam bidang humas. tugas Waka Humas antara 

lain sebagai berikut: 

a) Membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan rapat 

koordinasi 

b) Mempersiapkan penyusunan proram kerja 

c) Menyusun kerjasama dengan industri 

d) Menyusun kerjasama dengan perguruan tinggi 

                                                             
4
 Wawancara dengan Waka Kurikulum SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 desember 

tahun 2018 pukul 10.44 WIB 
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e) Melaksanakan dan menentukan promosi sekolah dengan 

melakukan sosialisasi ke SMP/MTs di masyarakat dengan 

menyebar brosur, memasang banner serta baliho 

f) Membantu melaksanakan praktek kerja industri , yaitu memberi 

pembekalan dan menyelesaikan permasalahan selama masa 

praktek berlangsung 

g) Membantu BKK dalam mensosialikan ketenagakerjaan yaitu 

dengan membantu siswa kelas XII ataupun alumni dalam 

mencari kerja. Bisa dengan memberikan informasi mengenai 

lowongan kerja dan mendampingi sampaiditerima bekerja. 

h) Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala sekolah.  

Tugas Humas banyak sekali tentunya, diantaranya: 

(1) Membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan rapat 

koordinasi 

(2) Mempersiapkan penyusunan program kerja 

(3) Menyusun kerjasama dengan industri 

(4) Menyusun kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

(5) Melaksanakan dan menentukan promosi sekolah, biasanya 

sosialisasi ke SMP/MTs an di masyarakat dengan menyebar 

brosur, memasang banner atau memasang baliho. 

(6) Membantu pelaksanaan praktek kerja industri, yaitu 

memberi pembekalan dan menyelesaikan permasalahan 

(jika ada) selama masa praktek berlangsung 
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(7) Membantu BKK dalam mensosialisasikan tenaga kerja, 

yaitu salah satunya dalam hal membantu siswa kelas XII 

ataupun alumni dalam mencari kerja, misalnya dengan 

memberikan informasi mengenai lowongan kerja dan 

mengantarkannya hingga lolos diterima kerja. 

(8) Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan kepala sekolah. 

3) Bagian Administrasi Keuangan 

Bagian administrasi bidang keuangan bertanggungjawab 

dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya, 

bagian administrasi keuangan yang dipegang oleh bendahara atau 

pemegang kas membantu Kepala Sekolah dalam mengelola 

keuangan sekolah. Bendahara atau pemegang kas ini terdiri dari 

bendahara rutin sekolah dan bendahara pembantu komite sekolah. 

“Dalam pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah 

dibantu oleh bendahara/pemegang kas yang terdiri dari 

bendahara rutin sekolah dan pembantu bendahara komite 

sekolah.” 

 

Lebih lanjut, masing-masing bendahara memiliki tugas dan 

kewajiban tersendiri. Adapun tugas dari Bendahara rutin sekolah dan 

Bendahara pembantu komite sekolah sebagai berikut: 

a) Bendahara Rutin Sekolah 

(1) Menerima dana rutin sekolah 

(2) Menyimpan keuangan sekolah di rekening sekolah 

(3) Mengeluarkan atau membayar berdasarkan persetujuan 

Kepala sekolah 
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(4) Membayar gaji guru dan pegawai setiap bulan 

(5) Membayar pajak (PPN dan PPh) yang menjadi kewajiban 

(6) Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap 

akhir bulan dengan diketahui Kepala sekolah 

(7) Mengarsipkan surat-surat kuitansi dengan rapi dan teratur. 

b) Bendahara Pembantu Komite sekolah 

(1) Menerima dan membukukan uang yang berasal dari komite 

sekolah 

(2) Menyimpan keuangan komite sekolah di rekening sekolah 

(3) Mengeluarkan atau membayar berdasarkan persetujuan 

kepala sekolah 

(4) Membayar insentif guru dan pegawai setiap akhir bulan 

(5) Menutup buku kas penerimaan dan pengeluaran setiap akhir 

bulan dan diketahui oleh Ketua komite sekolah dan Kepala 

sekolah 

(6) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap triwulan 

(7) Mengarsipkan dan menyimpan surat-surat atau tanda bukti 

atau kuitansi dengan rapi dan teratur 

(8) Mengerjakan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan 

dan petunjuk yang berlaku dan baku. 

(9) Melakukan koordinasi dengan komite sekolah, Kepala 

sekolah serta wakil kepala sekolah dalam mengelola 

keuangan sekolah 
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(10) Menyusun laporan tahunan di setiap akhir anggaran 

c) Bendahara Rutin/pemegang kas, bertugas sebagai berikut: 

(1) Menerima dana rutin sekolah 

(2) Menyimpan keuangan sekolah di rekening sekolah 

(3) Mengeluarkan/membayar harus berdasarkan 

persetujuan/diketahui kepala sekolah 

(4) Membayar gaji guru dan pegawai setiap bulan 

(5) Menyetor/membayar pajak (PPN dan PPh) yang menjadi 

kewajiban 

(6) Menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap 

akhir bulan dengan diketahui kepala sekolah 

(7) Menyinmpan dan mengarsipkan semua surat-surat kwitansi 

pengeluaran dengan rapi dan teratur 

d) Pembantu bendahara/pemegang kas komite sekolah, bertugas 

sebagai berikut: 

(1) Menerima uang yang bersumber dari komite sekolah serta 

membukukannya 

(2) Menyimpan keuangan komite sekolah di rekening sekolah 

(3) Mengeluarkan/membayar harus sesuai dengan persetujuan 

kepala sekolah 

(4) Membayar insentif guru dan pegawai setiap akhir bulan 
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(5) Menutup buku kas jenis penerimaan dan pengeluaran pada 

setiap akhir bulan dan diketahui oleh ketua komite sekolah 

dan kepala sekolah 

(6) Menyusun laporan pertanggung jawaban setiap 3 

bulan/triwulan 

(7) Menyimpan/menata/mengarsipkan semua surat-

surat/kwitansi/tanda bukti pengeluaran dengan rapid an 

teratur 

(8) Mengerjakan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan 

dan petunjuk yang baku dan berlaku umum 

(9) Berkoordinasi dengan komite sekolah, kepala sekolah, dan 

wakil kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan komite 

sekolah 

(10) Menyusun laporan tahunan pada akhir tahun anggaran. 

4) Bagian Administrasi Bidang Surat Menyurat 

Bagian administrasi tidak hanya pada bidang keuangan 

tetapi juga dalam bidang surat-menyurat. Bagian ini 

bertanggungjawab terhadap segala jenis surat masuk dan keluar. 

Tugas bagian administrasi di bidang ini antara lain: 

a) Menerima surat masuk 

b) Mengeluarkan surat keluar 

c) Mengentri dan mengarsipkan surat masuk 

d) Memberi penomoran surat 
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“Tugasnya, mmm .... banyak ya.. eee... apa ya.. tentunya 

berhubungan dengan surat menyurat lah,, diantaranya yaitu 

menerima surat masuk, mengentri surat yang telah masuk itu, 

terus kemudian diarsipkan, lalu menulisnya ke dalam buku 

besar, memberi penomoran surat dan mengeluarkan surat 

keluar.” 

 

5) Kepala Tata Usaha 

Kepala Tata Usaha merupakan salah satu tenaga 

kependidikan yang sangat penting. Kepala tata usaha beserta staff 

mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan berupa 

administrasi terhadap semua unsur yang berada di lingkungan SMK 

Taruna Bangsa. Tugas pokok tersebut dapat diuraikan secara rinci 

sebagai berikut: 

a) Membantu Kepala Sekolah SMK Taurna Bangsa dalam 

pelaksanaan bidang tugasnya 

b) Menyusun program kerja di SMK Taruna Bangsa beserta 

anggarannya. 

c) Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum di 

lingkungan SMK Taruna Bangsa. 

d) Melakukan pengaturan, pemakaian dan pengelolaan alat tulis, 

inventaris serta sarana prasarana di lingkungan SMK Taruna 

Bangsa 

e) Melaksanakan urusan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan 

keindahan di lingkungan SMK Taruna Bangsa 

f) Mempersiapkan proses penerimaan murid baru di lingkungan 

SMK Taruna Bangsa 
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g) Memberikan petunjuk kepada staff yang berada dibawahnya 

baik secara lisan maupun tertulis. 

h) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala sekolah 

i) Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya. 

j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala sekolah 

SMK Taruna Bangsa. 

“Kepala tata usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan SMK. Tugas pokok 

kepala tata usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

Membantu kepala SMK dalam pelaksanaan bidangtugasnya 

a. Menyusun programn kerja dan anggaran kerja SMK 

b. Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum di 

,lingkungan SMK 

c. Melaksanakan pengaturan, pemakaian, pengamprahan, dan 

pengurusan alat tulis kantor, inventaris, dan sarana prasarana 

lingkungan SMK 

d. Melaksanakan urusan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan 

keindahan di lingkungan SMK 

e. Mempersiapkan penerimaan murid di lingkungan SMK 

f. Memberikan petunjuk kepada bawahan, baik lisan maupun 

tulisan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala SMK 

h. Membuat DP-3 pegawai sesuai dengan kewenangannya 

i. Melaporkan hasil pelaksanan tugas kepada kepala SMK.”
5
 

 

d. Tugas sebagai Tenaga Kependidikan. 

Tenaga kependidikan pada suatu sekolah adalah semua manusia 

yang tergabung dalam kerjasama pada suatu sekolah untuk 

melaksanakan dalam terciptanya tujuan pendidikan. Mereka ini terdiri 

dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, semua 

karyawan tata usaha, untuk dapat bekerja dengan baik.
6
 Tenaga 

                                                             
5
 Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun 2018 pukul 09.00 WIB 
6 
H.M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal : 30. 



84 
 

 

kependidikan ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. 

Dalam menjalankan peran dan tugasnya tentu harus dijalankan dengan 

baik serta sejalan dengan semua unsur yang berada di lingkungan 

sekolah. 

Waka Kurikulum pun menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

tugas-tugasnya dalam bidang kurikulum tidak dapat dilakukan secara 

sendirian. Namun, pelaksanaannya dibantu oleh staff kurikulum dalam 

bidang pengajaran dan penilaian. 

“Menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik dengan semua 

unsur di lingkungan sekolah.”
7
 

“Tentunya menjalankan tugas tersebut, dan dalam menjalankan 

tugas sebagai kurikulum di bantu oleh staf kurikulum bidang 

administrasi pengajaran dan penilain.”
8
 

 

Bagian administrasi pun melakukan tugas sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Pada bidang surat-menyurat menyampaikan 

bahwa dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban yang ada. 

Seperti menyampaikan surat masuk, membuat surat keluar, memberi 

nomor surat lalu meminta tanda tangan kepada Kepala sekolah dan 

melakukan pengiriman surat melalui Waka Humas yang berada di 

lingkungan sekolah. 

“Ya melakukan tugas-tugas itu tadi, djika ada surat masuk ya 

disampaikan, jika ada surat keluar ya saya yang membuat 

suratnya, memberi nomornya, kemudian meminta tanda tangan 

                                                             
7
 Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 

tahun 2019 pukul 08.42 WIB 
8
 Wawancara dengan Waka Kurikulum SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun 2018 pukul 10.44 WIB 
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pada kepala sekolah, kemudian baru diberikan kepada bagian 

pengiriman surat, pada waka humas lebih tepatnya.”
9
 

 

Adapun di bidang Keuangan juga melakukan tugas sesuai yang 

diembannya. Mulai dari perencanaan anggaran belanja, pembukuan, 

pembelanjaan, pengawasan sampai melakukan pertanggungjawaban 

keuangan sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Bagian Administrasi 

bidang keuangan berikut: 

“Melakukan perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, 

pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.”
10

 

 

Sementara itu, Waka Humas pun menegaskan bahwa dalam 

menjalankan tugas di bidang humas maka harus sesuai dengan program 

kerja yang telah ditentukan sejak awal. Tentunya dalam 

menjalankannya harus dengan instruksi Kepala sekolah dengan sebaik-

baiknya. 

“Ya tentunya menjalankan tugas Humas itu, dan harus sesuai 

dengan program kerja yang telah ditentukan sejak awal dan juga 

sesuai dengan instruksi kepala sekolah dengan sebaik-

baiknya.”
11

 

 

e. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan. 

Secara umum, tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa 

sudah baik.meskipun begitu, rupanya masih perlu adanya pembenahan. 

                                                             
9
 Wawancara dengan Bagian Administrasi Bidang Surat menyurat SMK Taruna Bangsa pada hari 

Rabu tanggal 11 januari tahun 2019 pukul 08.42 WIB 

 
10

 Wawancara dengan Bagian Administrasi Bidang Keuangan SMK Taruna Bangsa pada hari 

Rabu tanggal 5 Desember tahun 2018 pukul 09.00.WIB 
11

 Wawancara dengan Waka Humas SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun 2018 pukul 08.00 WIB 
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Untuk itulah diperlukan sebuah proses yang mampu mengukur kinerja 

tenaga kependidikan yang ada. proses yang digunakan adalah dengan 

melakukan penilaian kinerja tenaga kependidikan. Waka Humas 

menuturkan bahwa penilaian dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah 

sendiri. 

“Ada.. yang menjalankannya Bapak Kepala Sekolah 

langsung.”
12

 

 

Pada bagian administrasi bidang keuangan proses penilaian juga 

dilakukan oleh Ketua komite sekolah. Hal ini berkaitan dengan peran 

Bendahara yang tidak hanya mengelola keuangan kas rutin tetapi juga 

mengelola keuangan yang berasal dari Komite sekolah. 

“Ada, ketua komite sekolah yang menilai.”
13

 

Pada lingkup Tata Usaha di sekolah, penilaian dilakukan oleh 

Kepala Tata Usaha dan dengan sepengetahuan Kepala sekolah. Seperti 

yang diterangkan oleh Bagian administrasi bidang surat-menyurat 

sebagai berikut: 

“Ada... Kepala TU nya yang menilai dan tentunya atas 

sepengetahuan kepala sekolah juga.”
14

 

 

f. Proses penilaian terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan di SMK 

Taruna Bangsa 

                                                             
12

 Wawancara dengan Waka Humas SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun 2018 pukul 08.00 WIB 

 
13

 Wawancara dengan Bagian Administrasi Bidang Keuangan SMK Taruna Bangsa pada hari 

Rabu tanggal 5 Desember tahun 2018 pukul 09.00 WIB 
14

 Wawancara dengan Bagian Administrasi Bidang Surat Menyurat pada hari Sabtu tanggal 11 

Januari tahun 2019 pukul 09.00 WIB 
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Proses penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan di SMK 

Taruna Bangsa dilakukan oleh Kepala Sekolah. Penilaian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dari tenaga 

kependidikan yang ada di lingkungan SMK Taruna Bangsa. Proses 

penilaian ini dilakukan Kepala sekolah dengan tetap menerima 

masukan dari Wakil Kepala dan manajemen sekolah.  

“Proses penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan 

menerima masukan dari wakil kepala SMK dan manajemn.”
15

 

 

Waktu pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan dua 

kali dalam setahun yaitu pada pertengangahan tahun ajaran dan 

mendekati akhir tahun pelajaran. Jadi, penilaiannya dilaksanakan 

kurang lebih enam bulan sekali. Penilaian yang berkaitan dengan 

kehadiran tenaga kependidikan atau tenaga pendidik di lingkungan 

SMK Taruna Bangsa dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali pada 

akhir bulan. Hal ini bertujuan untuk mengecek kehadiran dan 

kedisiplinan dari tenaga kependidikan atau tenaga pendidik di SMK 

Taruna Bangsa. 

“Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan pada 

pertengahan tahun pelajaran dan mendekati akhir tahun 

pelajaran.”
16

 

“Penilaiannya dilakukan enam bulan sekali, akan tetapi 

penilaian/pengecekan kehadiran tenaga kependidikan atau 

                                                             
15

 Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bangsa pada hari senin tanggal 25 

tahun 2019 pukul 10.45 WIB 
16

 Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK Taruna Bangsa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 

tahun 2019 pukul 09.00 WIB 
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tenaga pendidiknya itu dilakukan sebulan sekali di tiap akhir 

bulan, dan iya... itu dilakukan secara periodik.”
17

 

 

g. Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidikan di SMK Taruna Bangsa. 

Kinerja Tenaga Kependidikan perlu diperhatikan untuk 

memperoleh hasil kerja yang optimal. Pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan merupakan salah satu usaha mendayagunakan, 

memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga 

kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan 

jenjang pendidikan (sekolah). Dengan adanya pengembangan tersebut 

diharapkan mampu menunjang peningkatan kinerja dari pendidik dan 

tenaga kependidikan khususnya di SMK Taruna Bangsa. Kepala 

Sekolah SMK Taruna Bangsa pun menegaskan bahwa dari tahun ke 

tahun selalu ada peningkatan kinerja dari tenaga kependidikan yang ada 

di SMK Taruna Bangsa. 

“Dari tahun ketahun ada peningkatan kinerja tenaga 

kependidikan.”
18

  

 

Peningkatan yang dirasakan oleh setiap tenaga kependidikan 

pun berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan tugas yang 

dimilikinya. Kepala Tata Usaha beserta Bagian administrasi bidang 

surat-menyurat pun mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan dalam 

hal pengalaman yang dirasakannya dari tahun ke tahun. Pengalaman ini 

                                                             
17

 Wawancara dengan Waka Humas SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun 2018 pukul 08.00 WIB 
18

 Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bangsa pada hari senin tanggal 25 

Januari tahun 2019 pukul 10.45 WIB 
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tentunya sesuai dengan kapasitas sebagai Kepala Tata Usaha dan 

Bidang surat-menyurat di SMK Taruna Bangsa. 

“Ya, peningkatan pengalaman sesuai dengan kapasitas saya 

sebagai kepala tata usaha.”
19

 

 

Wakil kepala bidang kurikulum pun menuturkan mengalami 

peningkatan dalam hal kearsipan pengajaran dan penilaian. Sementara 

Wakil kepala bidang Humas yang baru ditunjuk dan bertugas pada 

tahun ajaran 2017/2018 ini masih berproses dan menyesuaikan dengan 

tugas-tugas yang ada. Untuk kedepannya diharapkan mengalami 

peningkatan kinerja seperti yang lainnya, baik itu dalam hal 

pengalaman maupun hal yang berkaitan dengan tugas kehumasan.  

“Ada peningkatan dalam hal kearsipan pengajaran dan  

penilaian.”
20

 

“Untuk saat ini, tugas sebagai waka humas yang diamanahkan 

baru di tahun ajaran ini, dan harapannya memang harus 

peningkatan kerja, hahaha.”
21

 

 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatan 

kinerja tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati. 

Dalam proses peningkatan kinerja tenaga kependidikan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti 

faktor pendukung yang melancarkan dan memudahkan peningkatan 

kinerja tenaga kependidikan dan faktor penghambat yang mengganggu 

kelancaran peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang ada. Di SMK 

                                                             
19

 Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK Taruna Bangsa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 

tahun 2019 pukul 09.00 WIB 
20

 Wawancara dengan Waka Kurikulum SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun 2018 pukul 10.44.WIB 
21

 Wawancara dengan Waka Humas SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 

tahun2018 .pukul 08.00 WIB 
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Taruna Bangsa faktor pendukung yang empengaruhi peningkatan kinerja 

adalah adanya motivasi dari guru untuk meningkatkan kualitas diri sebagai 

wujud nyata untuk menjadi guru yang maksimal. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah berupa bentuk persaingan yang beraada di luar 

SMK Taruna Bangsa khususnya di kecamatan Gabus itu sendiri. Hal ini 

berasal dari paparan Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Ada faktor pendudkung dan pemghambat. Faktor pendukungnya 

adalah motivasi dari guru untuk peningkatan diri sebagai guru yang 

maksimal. Faktor penghambatnya adalah persaingan diluar SMK 

TB di daerah kecamatan gabus.”
22

 

 

 

 

 

C. Pembahasan  

Secara umum, manajemen SMK Taruna Bangsa dilaksanakan oleh 

Yayasan Pendidikan Islam Nurul Khosyi’in sebagai Yayasan paying SMK. 

Berdasarkan paparan hasil penelitian mengenai manajemen ketenagaan di 

SMK Taruna Bangsa, dapat dibahas proses manajemen ketenagaan dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil pembahasan penelitian 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Manajemen Ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

a. Pengadaan Ketenagaaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

Pengadaan tenaga kerja merupakan usaha untuk memperoleh 

jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan. 

Pengadaan tenaga kerja harus dikelola mulai dari pengumuman 

                                                             
22

 Wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMK Taruna Bangsa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 

tahun 2019 pukul 08.42 WIB 



91 
 

 

penerimaan, pendaftaran pelamar, proses seleksi, mengumumkan hasil 

rekrutmen, dan memproses pegawai baru untuk masuk dalam unit 

kerja sesuai penempatan. Adapun proses pengadaan kebutuhan tenaga 

kerja di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati meliputi: 

1) Pengumuman kebutuhan tenaga kerja 

Sejak permulaan tahun 2018, SMK Taruna Bangsa 

mengawali proses pengadaan tenaga kerja dengan menggunakan 

media periklanan di radio – radio di wilayah Kabupaten Pati. 

Selain itu, juga memanfaatkan media sosial, pemasangan iklan di 

papan pengumuman serta penyebaran informasi dari mulut ke 

mulut.  

2) Pendaftaran  

Pendaftaran penerimaan tenaga kerja di SMK Taruna 

Bangsa dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam 

periklanan pemasangan lowongan ketenagaan. Surat lamaran 

diserahkan kepada tim pendaftaran di bidang TU untuk dilakukan 

pengecekan. Surat lamaran yang diterima tersebut kemudian 

dilakukan proses seleksi administrasi dengan cara mengecek 

kelengkapan berkas persyaratan oleh tim seleksi. Jika berkas 

persyaratan sesuai maka akan ada tindak lanjut berupa 

pemanggilan peserta calon pendaftar untuk mengikuti tahap seleksi 

selanjutnya. 

 



92 
 

 

3) Seleksi penerimaan  

Seleksi penerimaan ketenagaan biasanya dilakukan dengan 

menggunakan seleksi tes pada calon tenaga pendidik menggunakan 

kesesuaian ijazah dengan bidang pekerjaan. Untuk tenaga pendidik 

biasanya menggunakan tes mikroteaching dan wawancara atau 

interview. Tes mikroteching dinilai oleh tim seleksi yang bertugas. 

Sedangkan untuk wawancara diseleksi langsung oleh kepala 

sekolah.  

4) Pengumuman hasil seleksi 

Pengumuman hasil seleksi tes diberitahukan 2 atau 3 hari 

setelah tes melalui panggilan telepon oleh pihak tim seleksi. 

5) Pengangkatan dan Penempatan 

Penempatan dan pengangkatan tenaga pendidik disesuaikan 

dengan formasi atau kebutuhan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pengadaan tenaga kerja khusunya tenaga bidang pendidikan 

di SMK Truna Bangsa dilakukan melalui beberapa prosedur. 

Tahapan awal dilakukan dengan membuka lowongan kerja. 

Selanjutnya, dari berkas lamaran yang masuk dilakukan seleksi 

administrasi. Pelamar yang memenuhi proses administrasi 

kemudian diadakan seleksi melalui tes mengajar atau micro 

teaching. Bagi yang telah lolos kualifikasi akan diadakan tahap 

akhir yaitu wawancara. 
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b. Pengembangan Ketenagaaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

Kinerja Tenaga Kependidikan perlu diperhatikan untuk 

memperoleh hasil kerja yang optimal. Pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan merupakan salah satu usaha mendayagunakan, 

memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga 

kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan 

jenjang pendidikan (sekolah). Dengan adanya pengembangan tersebut 

diharapkan mampu menunjang peningkatan kinerja dari pendidik dan 

tenaga kependidikan khususnya di SMK Taruna Bangsa.  

Beberapa kegiatan pengembangan yang ada di SMK Taruna 

Bangsa diantaranya adalah: 

1) Pelatihan IHT (in hause treaning )biasanya terkait dengan teknik 

penyusunan perangkat pembelajaran,di laksanakan 1 tahu sekali 

pada awal tahun ajaran baru 

2) MGMP antar guru mapel di lingkungan sekolah di laksanakan 2 

kali dalam 1 semester 

3) MGMP antar sekolah di laksanakan kondisional sesuai keadaan 

belum ada jadwal pasti.untuk mapel PAI biasanya dilaksankan 1 

bulan sekali dan untuk MGMBK di laksanaka 3 bulan sekali. 

4) Pelatihan di bidang kurikulum terkait dengan penyusunan soal dan 

penyusunan perangkat pembelajaran. 
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5) Supervisi guru dan karyawan di laksanakan per semester terkait 

dengan pengecekan administrasi perangkat pembelajaran dan tugas 

guru 

c. Kompensasi atau Pemberian Balas Jasa Ketenagaan di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati 

Di SMK Taruna Bangsa memberikan pengharagaan kepada 

para guru yang telah berprestasi dan mengharumkan nama sekolah 

minimal di tingkat Kabupaten. Penghargaan tersebut dengan 

pemberian balas jasa atau kompensasi dengan uang penghargaan. 

Adapun guru – guru berprestasi di SMK Taruna Bangsa adalah sebagai 

berikut:  

1) Bapak Miswar Hadibin guru TKJ pembina lomba LKS (Lomba 

Ketrampilan Siswa ) networking suport juara 2 tingkat kabupaten 

tahun 2011,2016 dan juara 3 tahun 2017. 

2) Ibu Nunuk guru TKR pembina lomba pati inovasi awards dengan 

karya sabun herbal biji kapuk juara 2 tingkat kabupaten tahun 

2017,dan juara 3 tahun 2018 dengan karya body losion biji kapuk. 

3) Siti Alimah guru mapel IPA peringkat 3 lomba guru mapel se kab 

pati tahun 2012 

4) Nur Ismah guru mapel Matematika peringkat 3 lomba guru mapel 

se kab.pati tahun 2012. 

5) Nur Khafid guru Penjas orkes pembina lomba futsal juara 1 

tingkat kabupaten tahun 2015 
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6) Kenaikan pangkat atau jabatan bagi guru yang bekerja profesional, 

disiplin, dan etos kerja tinggi. 

d. Pengintegrasian Karyawan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

Pengintegrasian karyawan merupakan usaha yang dilakukan 

untuk menghasilkan suatu kecocokan yang layak atas kepentingan – 

kepentingan perorangan, sosial maupun organisasi. Usaha dalam 

mengintegrasikan karyawan di SMK Taruna Bangsa dilakukan 

dengan mengadakan rapat bulanan sebagai evaluasi. Evaluasi 

tersebut membahas tentang segala kegiatan di sekolah yang telah 

dijalankan selama satu bulan ataupun permasalahan – permasalahan 

yang timbul selama satu bulan tersebut. Hal tersebut dibicarakan 

secara musyawarah bersama. Pemberian motivasi kerja dalam apel 

pagi secara langsung oleh Kepala Sekolah juga merupakan usaha 

pengintegrasian yang dilakukan. Selain itu, pemberian hadiah atau 

reward kepada guru berprestasi, memberikan bantuan 

kesejahteraan, pelayanan alat kerja guru dan pengembangan potensi 

guru dan karyawan.  

e. Pemeliharaan Karyawan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

Pemeliharaan karyawan merupakan usaha untuk 

mengabdikan angkatan kerja yang mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk bekerja. Pemeliharaan karyawan di SMK Taruna 

Bangsa antar lain: 

1) Fasilitas BPJS kesehatan bersubsidi 
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2) Bantuan guru dan karyawan yang melahirkan,sakit,atau terkena 

musibah dll. 

3) Wisata keluarga guru dan karyawan  

4) Seragam guru dan karyawan setiap 1 tahun sekali 

5) Halal bihalal 

6) Acara ceramah keagamaan guru dan karyawan 1 bulan sekali 

f. Pemutusan Hubungan Kerja di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

Pemutusan hubungan kerja merupakan proses yang 

membuat seseorang pegawai tidak dapat lagi melaksanakan tugas 

pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara maupun 

selamanya. Pemberhentian tenaga kependidikan di SMK Taruna 

Bangsa disebabkan oleh: 

1) Mengundurkan diri 

2) Meninggal dunia 

3) Tidak mematuhi tata tertib (tatib) sekolah 

g. Promosi dan Mutasi  

Promosi adalah proses menaikkan pegawai kepada 

kedudukan yang lebih bertanggungjawab. Promosi atau mutasi di 

SMK Taruna Bangsa biasanya dilakukan oleh Kepala Sekolah 

dengan melihat pada hasil prestasi kerja,kedisiplinan,kejujuran,etos 

kerja tinggi,dan masa kerja.adapun hal demikian sepenuhnya 

keputusan di tentukan kepala sekolah sebagai pemegang 

managemen tertinggi. 
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h. Penilaian Ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

Secara umum, tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa 

sudah baik.meskipun begitu, rupanya masih perlu adanya pembenahan. 

Untuk itulah diperlukan sebuah proses yang mampu mengukur kinerja 

tenaga kependidikan yang ada. proses yang digunakan adalah dengan 

melakukan penilaian kinerja tenaga kependidikan.  

Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

kinerja dari tenaga kependidikan yang ada di lingkungan SMK Taruna 

Bangsa. Proses penilaian ini dilakukan Kepala sekolah dengan tetap 

menerima masukan dari Wakil Kepala dan manajemen sekolah.  

Waktu pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan dua 

kali dalam setahun yaitu pada pertengangahan tahun ajaran dan 

mendekati akhir tahun pelajaran. Jadi, penilaiannya dilaksanakan 

kurang lebih enam bulan sekali. Penilaian yang berkaitan dengan 

kehadiran tenaga kependidikan atau tenaga pendidik di lingkungan 

SMK Taruna Bangsa dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali pada 

akhir bulan. Hal ini bertujuan untuk mengecek kehadiran dan 

kedisiplinan dari tenaga kependidikan atau tenaga pendidik di SMK 

Taruna Bangsa. 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati 

Dalam manajemen ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

dipengaruhi oleh dua faktor dalam pelaksanaannya, yaitu: 
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a. Faktor pendukung  

Adapun faktor pendukung yang melancarkan daan 

memudahkan peningkatan kinerja tenaga kependidikan adalah adanya 

motivasi dari para guru di SMK Taruna Bangsa Gabus untuk selalu 

meningkatkan kualitas diri sebagai wujud nyata bentuk 

profesionalisme dan kualitas guru. 

b. Faktor penghambat 

Faktor penghambat yang mengganggu kelancaran peningkatan 

kinerja guru dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati adalah berupa bentuk persaingan yang 

berada di luar SMK Taruna Bangsa khusunya di wilayah kecamatan 

Gabus.  


