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Skripsi ini mengangkat tentang Pelaksanaan Fungsi Administrasi
Personalia Pendidikan di MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow, dengan
mengangkat masalah yang berhubungan dengan judul tersebut penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Administrasi
Personalia Pendidikan, faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan
Fungsi Administrasi Personalia Pendidikan.
Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow dan
menggunakan metode penelitian kualitatif dimana tehnik pengumpulan datanya
menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan
Fungsi Administrasi Personalia Pendidikan di MTs Negeri 1 Bolaang
Mongondow sudah berjalan dengan maksimal dan terlaksana dengan baik sesuai
dengan fungsinya, karena ada perencanaan pegawai yang baik, mulai dari
perekrutan pegawai, pembinaan pegawai, promosi dan mutasi pegawai,
pemberhentian pegawai, pemberian kompensasi, sampai pada penilaian pegawai.
Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi administrasi personalia di MTs
Negeri 1 Bolaang Mongondow khususnya adminstrasi personil adalah sarana dan
prasarana yang cukup memadai, serta kemampuan dan skil personil yang sudah
mempunyai pengalaman yang bagus. Sedangkan faktor penghambat adalah
kurangnya kekompakkan,adanya pandemic covid 19 dan adanya tenaga lama
dengan pola piker yang masih konvensial. dengan beberapa solusi yaitu tetap
datang ke sekolah dengan mengikuti protocol kesehatan, dan kepada personil agar
lebih di tingkatkan lagi kualitasnya dengan terus belajar. Berdasarkan pada
pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan demikian pula halnya dengan
rumusan atau kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat
mengajukan beberapa saran yang perlu di tindaklanjuti ataupun sebagai bahan
masukkan kepada berbagai pihak di antaranya yaitu, sebagai berikut: kepada
kepala madrasah agar lebih meningkatkan kinerjanya kearah yang lebih baik serta
melakukan pengawasan kepada personil madrasah.kepada tenaga pendidik dan
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, menjadi tenaga pendidik yang aktif,
inofatif, dan kreatif.
Kata Kunci: Fungsi Administarasi, Administrasi Personalia
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar belakang
Pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh

kembangkan potensi-potensi bawaan peserta baik jasmani maupun rohani untuk
memperoleh hasil dan prestasi. Dengan kata lain bahwa pendidikan dapat di
artikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar
pandangan hidup bangsa Indonesia. Karenanya bagaimanapun peradaban suatu
masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan generasi
milenial sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Pendidikan bagi
kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus di penuhi sepanjang
hayat.1
Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok
serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai
aktvitas manejerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan
pencatatan harga dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat
menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara
keseluruhan dalam hubungan satu dan lainnya.2

1

Darmadi Hamid, Pengantar Pendidikan Era globalisasi, ( Yogyakarta : An1mage, 2019),

2

Muhammad Kristiawan, ManajemenPendidikan, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017),

h.1

h. 1

1

Dalam sebuah kelembagaan atau instansi apapun administrasi merupakan
faktor yang sangat penting untuk keteraturan kegiatan yang akan mempengaruhi
kemajuan instansi tersebut. Administrasi pendidikan sangat penting dalam
mempersiapkan situasi belajar di sekolah, agar pendidikan dan pengajaran
berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan diperlukan peningkatan dan
penyempurnaan penyelenggaraan sistem pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan dan teknologi yang berkembang pada masyarakat yang sesuai dengan
kebutuhan dan teknologi serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai agar tujuan pendidikan dapat tercapai untuk mencetak generasi yang
berkualitas.3
Sebagaimana telah dituangkan dalam undang-undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005, yang menyatakan;
“Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah supaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meingkatkan kualitas manusia Indonesia
yang beriman dan bertakwah dan berahlak mulia serta menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
makmur dan beradab berdasarkan Pancasila.4
Untuk mencapai lembaga pendidikan yang bermutu, maka lembaga
pendidikan tersebut perlu memiliki pengelolaan administrasi sekolah yang baik.
Administrasi pendidikan mencangkup semua kegiatan yang lazim disebut dengan
penataan, pengaturan, pengelolaan pendidikan. Aktivitas tersebut menyangkup

3

Engkoswara dan Aan Komairah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alvabeta 2011),

h.1
4

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan

Dosen,h.1
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segenap kegiatan penataan atau pengaturan untuk menjalin kerja sama kelompok
orang untuk mencapai tujuan seperti guru dan karyawan. Kegiatan berikut
meliputi berbagai pekerjaan seperti mengatur, menyertakan, memimpin,
memerintah, mendayagunakan fasilitas, mengatur keuangan, dan surat menyurat
agar semua kegiatan dapat berjalan harmonis, efesien dan efektif.
Secara garis besar komponen-komponen administrasi dapat digolongkan
menjadi administrasi personil sekolah, administrasi kurikulum, sarana dan
prasarana pendidikan, administrasi siswa, administrasi sekolah dan masyarakat.
Administrasi

personalia

sendiri

mencakup:

perencanaan

pegawai,

pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi,
pemberhentian pegawai, kompensasi, penilaian pegawai.
Salah satu tujuan dari pada itu adalah guna meningkatkan mutu pendidikan
atau mutu sekolah yang tertuju pada mutu lulusan. Merupakan hal yang sulit
untuk sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, jika tidak melalui proses yang
bermutu. Begitu juga sebaliknya, proses pendidikan yang bermutu jika tidak di
dukung oleh administrator, guru, konselor serta tata usaha yang bermutu dan
professional maka sulit untuk mencapai tujuannya.5
Keberhasilan suatu pendidikam tidak hanya dilhat dari manajemenkelas,
kurikulum, murid dan sebagainya. Tetapi juga manajemenpersonalia ikut berperan
dalam keberhasilan suatu pendidikan. Maka diperlukan manajemenpersonalia.
Manaejemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
5

Mahmud Hilal, Administrasi Pendidikan, (Makassar: Aksara,2015), h 2-3
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pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan dan pelepasan
personalia pendidikan agar tercapai berbagai tujuan individu dan organisasi dalam
masyarakat.
Peranan personalia dalam suatu organisasi, termasuk sekolah sangat
penting. Namun personalia pendidikan akan optimal jika dikelola dengan baik.
Pimpinan lembaga pendidikan memiliki peran sangat sentral dalam mengelola
personalia lembaga, sehingga sangat penting bagi pimpinan untuk memahami dan
menerapkan pengelolaan personalia dengan baik sehingga tujuan pendidikan
dapat dicapai secara optimal.
Manajemen personalia adalah merupakan bagian terpenting dari
manajemen pendidikan, manajemen personalia memiliki peran penting dalam
rangka pengembangan suatu lembaga. Karena manajemen personalia sendiri
berhubungan dengan individu-individu yang ada dalam lembaga yang
menjalankan sistem, terutama para tenaga kependidikan yang langsung bertugas
di lapangan dengan tuntutan tinggi, yaitu mencetak out put yang berkualitas
sehingga akan terus mendukung program yang dicanangkan oleh lembaga
pendidikan unggulan. Suatu organisasi apapun bentuknya tidak akan mampu
berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan sistem manajerial yang baik,
terutama manajemen personalia. Karena manusia adalah unsur terpenting yang
harus ada dalam suatu organisasi, terlebih organisasi pendidikan, dimana pada
organisasi ini baik subjek maupun objeknya adalah manusia. Jika suatu organisasi
memiliki dana yang besar, fasilitas yang memadai dan juga lingkungan yang
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mendukung, namun tidak didukung oleh personalia yang teratur dengan baik,
maka dapat dipastikan bahwa kelangsungan dari suatu organisasi tersebut tidak
akan lama.
Jadi dalam manajemenpersonalia harus ada pembagian tanggung jawab
yang jelas, tegas dan tepat sehingga program yang ditetapkan dapat berjalan
dengan suatu sistem, agar semua pegawai mau bekerja dan menjalankan tugas
yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP) Pasal 1 Ayat 8 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental,
serta pendidikan dalam jabatan.
Dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga Lembaga
pendidikan Islam, serta dalam upaya menjawab tantangan zaman yang semakin
kompleks dan sangat mendesak, maka akan lebih tepat apabila lembaga
pendidikan Islam harus mengadakan pembaharuan dan pengembangan terhadap
sistem pendidikan tersebut. Namun demikian, performa pendidikan Islam sampai
saat ini masih sangat rendah, dan diantara penyebabnya adalah karena pengelolaan
atau manajerial serta kebijakan yang belum terorganisir dengan baik. Untuk itu,
kemudian diperlukan adanya upaya yang lebih dari para pengelola. Dalam hal ini
tentu erat kaitannya dengan profesionalisme manajemen personalianya dalam
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rangka mengembangkan lembaga pendidikan Islam, agar dapat menjawab
berbagai tuntutan dalam pendidikan.6
Uraian di atas menggambarkan pentingya administrasi personalia
pendidikan di sekolah, dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan
kepengurusan serta program kerja secara professional.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis melakukan observasi saat
pulang ke kampung halaman di Bolaang Mongondow tepatnya di Lolak, yaitu di
Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Bolmong yang merupakan Madrasah Tsanawiyah
pertama di Lolak, penulis melihat bahwa kondisi madrasah tersebut baik, mulai
dari fasilitas sarana dan prasarana serta pegawai yang lumayan banyak. Namun
berdasarkan observasi peneliti di Mts Negeri 1 Bolmong pengelola administrasi di
madrasah tersebut sering berganti-ganti sehingga sulit untuk menjelaskan secara
rinci lagi kepada personil baru, sehingga pengelolaan di bagian administrasi
menjadi kurang efektif. Sebagai calon kepala sekolah, tentunya peneliti ingin
mencari tahu bagaiamana Pelaksanaan Administrasi Personalia di MTs Negeri 1
Bolmong, karena dalam lembaga pendidikan, manusia adalah unsur terpenting
yang harus ada dalam suatu orgnaisasi, terlebih organisasi pendidikan, di mana
pada organisasi ini baik subjek maupun obyeknya adalah manusia. Jika suatu
organisasi memiliki dana yang besar, fasilitas yang memadai dan juga lingkungan
yang mendukung namun tidak didukung oleh personalia yang teratur dan baik,

Ramdloni, ”ManajemenPersonalia Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kualitas
Personalia di Madrasah”,. Journal Evaluasi, (Vol.1 No.1, 2017), h.69-70
6

6

maka di pastikan bahwa kelangsungan dari organisasi tersebut tidak akan lama.
Sehingga penulis ingin meneliti dan membahas tentang “Pelaksanaan Fungsi
Administrasi Personalia di MTs Negeri 1 Bolmong”
B.

Batasan Masalah
Untuk memberikan pemahaman yang mendalam, peneliti memfokuskan

dan membatasi ruang lingkup penelitian ini untuk mengkaji tentang Pelaksanaan
Fungsi Administrasi Personalia di MTs Negeri 1 Bolmong. Bagian Administrasi
Personil Sekolah khususnya bagian kepegawaian tentang bagaimana perekrutan
pegawai, pembinaan pegawai, promosi dan mutasi pegawai, pemberhentian
pegawai, pemberian kompensasi, sampai pada penilaian pegawai MTs Negeri 1
Bolmong.
C.

Rumusam Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan sebelumnya,

maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Personil Sekolah di MTs Negeri 1
Bolmong ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi
Administrasi di MTs Negeri 1 Bolmong ?
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D.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:
a. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Administrasi Personil di MTs
Negeri 1 Bolmong
b. Mengetahui apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam
Pelaksanaan Administrasi personalia di MTs Negeri 1 Bolmong.
2. Adapun kegunaan Penelitian ini Meliputi:
a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsi kahazana
pengetahuan

tentang

Pelaksanaan

Administrasi

yang

dapat

memperkaya tentang manajemenpendidikan, sehingga diharapkan turut
adil

dalam

menciptakan

pelaksanaan

administrasi

personalia

pendidikan sebagaimana yang di harapkan.
b. Kegunaan Praktis.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan
msukan kepada para peneliti, guru dan sekolah terkait dengan
pelaksanaan administrasi personalia pendidikan
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E.

Pengertian Judul
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pada judul maka penulis

menguraikan pengertian judul yaitu :
1. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua
rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan di tetapkan dengan
melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu dimulainya.7
2. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan
dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/tujuan organisasi.
Jadi dapat dikatakan bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial
dalam semua aktivitas sebuah organisasi.
Dalam arti sempit administrasi adalah segala sesuatu bentuk kegiatan tata
usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan ketatausahan yang mencakup
korespondensi, kesekretariaan, penyususan laporan dan kearsipan.8
3. Pendidikan (education) secara semantuk berasal dari Bahasa yunani
paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak pedagogos adalah
seorang nelayan atau bujang dalam zaman yunani kuno yang pekerjaannya
menjemput dan mengantar anak anak ke dan dari sekolah. Menurut
Langeveld pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan

7
Sity Hertanti, “ Pelaksanaan Program Karang Taruna”, Jurnal Moderat. Vol.5, No.3
(Agustus 2019), h.306
8

Bailah, Pengelolaan Administrasi Penduduk desa, (Cet.1, Pogorogo: Uwais Inspirasi
Indonesia, 2019), h. 2

9

bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju yang terjudu pada
pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap
melaksanakan tugas hidupnya sendiri.9

9

Amos Neolaka, Landasan Pendidikan, (Cet.1, Depok: Kencana,2017) h.2

10

BAB II
KAJIAN TEORITIS
A.

Pelaksanaan Fungsi Administrasi Personalia
1. Pengertian Administrasi pendidikan
Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata yakni

“administrasi” dan “pendidikan” yang masing-masing dari kata tersebut memiliki
arti tersendiri, tetapi bila di rangkaikan membentuk arti baru. Pada hakikatnya,
administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia
pendidikan atau pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha praktekpraktek pendidikan.1
Administrasi pendidikan dan manajemenpendidikan mengandung pengertian
yang sama dan sukar dibedakan. Administrasi pendidikan terdiri atas kata yang
memiliki pengertian tersendiri “administrasi” dan “pendidikan” hal ini
menunjukkan bahwa administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu
administrasi dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan ilmu administrasi
dunia pendidikan atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan,
pengembangan, pengendalian usaha, dan praktik-praktk pendidikan.2
Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa manejemen/administrasi
merupakan kemampuan atas keterampilan yang dimiliki manejer dengan
memmberdayakan sumber daya organisasi melalui proses kerja sama untuk

1

2

Yusak Burhanudin, Administrasi Pendisdikan, ( Jakarta:PT Rineka Cipta, 2015), h. 1
Murniati, ManajemenPendidikan ( Yogkarta : An1mage, 2018) h.1-2
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mencapai tujuan. Dengan demikian, konsep administrasi/manajemendapat di
terapkan dalam organisasi apapun.
Berdasarkan etimilogis “administrasi” berasal dari Bahasa latin yang terdiri
dari “ad” dan “ministro” berarti “melayani”. Secara bebas dapat di artikan bahwa
administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian tehadap subjek tertentu.3
Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian administrasi
pendidikan sebagai berikut:
a. Hadari Nawawi mengatakan, administrasi pendidikan adalah rangkaian
kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah
orang

untuk

mencapai

tujuan

pendidikan

secara

sistematis

yang

diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga
pendidikan formal. Ada perbedaan antara administrasi pendidikan dan
kegiatan operasional kependidikan. Kegiatan operasional kependidikan adalah
kegiatan-kegiatan edukattif seperti kegiatan belajar mengajar, bimbingan dan
penyuluhan sebagainya. Sedangkan administrasi pendidikan menyangkut
kemampuan mengendalikan kegiatan operasional agar secara serentak
bergerak dan terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan
itu adalah mengusahakan terwujudnya efesiensi dan efektifitas yang tinggi.4
b. Engkoswara mengatakan, administrasi pendidikan adalah ilmu yang
mempelajari penataan sumber daya manusia yaitu kurikulum dan fasilitas

3

M.Daryanto, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2017), h.1

4

Yusak Burhanudin, Administrasi Pendidikan, h.11
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untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana
yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan.Tugas kewajiban
administrative itu dapat dikelompokkan dalam tuju kategori yaitu:
1) Program pendidikan
2) Murid
3) Personil
4) Kantor sekolah
5) Pelayanaan bantuan
6) Hubungan sekolah dan masyarakat5
c. Menurut Djam’an Sastori yang dikutip oleh administrasi pendidikan
merupakan keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua
sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien6
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi
pendidikan adalah tindakan mengkordinasikan perilaku manusia dalam
pendidikan, agar semua daya yang ada dapat di tata sebaik mungkin, sehingga
tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif.

5

Yusahk Burhanudin, Administrasi Pendidikan, h.12

6

Daryono, Menuju ManajemenBerbasis Sekolah, (Pasuruan: Lembaga Akademik &
Research Institute, 2020 ) h.44

13

2.

Dasar dan tujuan administrasi pendidikan
Administrasi akan berhasil baik apabila di dasarkan atas dasar-dasar yang

tepat. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang fundamental yang dapat
dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan
masayarakat.
Berikut ini akan di paparkan beberapa dasar yang perlu di perhatikan agar
administrator dapat mencapai sukses dalam tugasnya. Terdapat banyak dasar
administrasi antara lain:
a. Prinsip efesiensi
Seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efesien
dalam menggunakan semua sumber tenaga dana dan fasilitas yang ada.
b. Prinsip pengelolaan
Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efesien melalui
orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manejemen, yakni
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontorol.
c. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan
Jika disertai pekerjaan manajemendan kooperatif dalam waktu yang sama,
seseorang administrasi cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada
pekerjaan operatif, administrator harus mampu menghindari kecenderungan
negative ini, sebab ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif, maka
pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. Hal ini juga

14

merupakan ciri khas terbang tinggi atau rendahnya taraf organisasi. Makin
tinggi taraf suatu organisasi maka akan dilihat dari makin banyaknya
pekerjaan operatif yang harus di lakukan administrator.7
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kesuksesan
seorang administrator harus mempunyai dasar dan prinsip administrasi yaitu
prinsip efesiensi, prinsip pengelolaan yaitu dengan melakukan pekerjaan
manejemen yakni merencanakan,mengorganisasikan dan mengontrol.
3. Fungsi administrasi pendidikan
Agar kegiatan dalam kompenen administrasi pendidikan berjalan dapat
berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebut harus dikelola
melalui suatu tahapan proses yang merupakan dari atau siklus, adapaun fungsi
dari administrasi pendidikan adalah perencanaan, pengorganisasi, pengarahan,
pembiayaan, pemantauan, dan penilaian.
a. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap
lembaga dan setiap kegiatan, baik perseorangan maupun kelompok.
Rangkaian tindakan atau kegiatan perlu dilakukan karena dua alasan, yaitu
pertama, untuk mewujudkan kemajuan atau keberhasilan sesuai dengan
yang diinginkan. Sedangkan alasan kedua adalah iala supaya tidak terjadi

Mahidin, “Kajian Administrasi Pendidikan di Dunia Pendidikan”, Jurnal Pendidikan
dan Konseling, Vol.7, no.1 (Januari-Juni 2017), h.134
7
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hal-hal yang tidak di harapkan. Sebagimana yang dijelaskan dalam Q.S Al
Hasyr (59): 18

َٰٓ
ُ ّلل َو ۡلت َن
ّلل
ٞ ظ ۡر ن َۡف
َ س َّما قَ َّد َم ۡت ِلغ َٖۖد َوٱتَّقُواْ ٱ َّ ه
َ َّ يَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ
١٨ َير بِ َما ت َعۡ َملُون
ُ ُۢ ِّلل َخب
َ َّ إِ َّن ٱ
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kehendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahu
apa yang kamu kerjakan8
Tafsir Muyassar menyebutkan penjelasan Q.S Al-Hasyr: 18 yaitu wahai
orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasull-Nya, serta melaksanakan
syariatNya, takutlah kalian kepada Allah, waspadaila hukumannya dengan
melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa
yang Allah larang bagi kalian. Hendaklah setiap jiwa merenungkan apa yang telah
dilakukannya

berupa

amal

perbuatan

untuk

menghadapi

hari

kiamat.

Sesungguhnya Allah meneliti terhadap apa yang kalian kerjakan, tidak ada
sedikitpun dari amal kalian yang samar bagi Allah, dan dia akan membalas kalian
karenanya.9
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam manajemenpendidikan islam
perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan aktivitas berikutnya.
Tanpa perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidaklah akan berjalan dengan

8

Al-Qur’an, Surrah Q.S Al-Hasyr: 18

9

Hikmat Basyir. Tafsyir Muyassar. (Jakarta: Darul Haq, 2016),h.777
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baik bahkan mungkin akan gagal. Oleh karena itu buatlah perencanaan sematang
mungkin agar menemui kesuksesan yang memuaskan.
b. Pengorganisasian

(organizing)

pengorganisasian

diartikan

sebagai

kegiatan membagi tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama
pendidikan. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalah
penetapan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut
serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi tercapainya tujuan
sekolah itu.
Sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S Al-Imran :103

ۡ َو
ِ َّ ت
ِ َّ َص ُمواْ بِ َح ۡب ِل
علَ ۡي ُك ۡم
َ يعا َو ََل تَفَ َّرقُو هاْ َو ۡٱذ ُك ُرواْ نِعۡ َم
ٗ ٱّلل َج ِم
َ ٱّلل
ِ ٱعت
علَى
َ ف َب ۡينَ قُلُو ِب ُك ۡم فَأَصۡ َب ۡحتُم ِب ِنعۡ َم ِت ِهۦَٰٓ ِإ ۡخ َو ٗنا َو ُكنت ُ ۡم
َ َِّإ ۡذ ُكنت ُ ۡم أ َ ۡع َدآَٰ ٗء فَأَل
ٱّللُ لَ ُك ۡم َءا َيتِ ِهۦ لَ َعلَّ ُك ۡم
َ
َّ ار فَأَنقَذَ ُكم ِم ۡن َها َكذَ ِل َك يُ َب ِي ُن
ِ َّشفَا ُح ۡف َرة ِمنَ ٱلن
١٠٣ َتَهۡ تَدُون
Terjemahnya :
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan. Maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah.
Orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk10
Tafsir Al-Wasit: Allah SWT mempersiapkan umat untuk berhimpun
dan bersatu, maka Allah memerintahkan semuanya untuk berhimpun dan
bersatu, maka Allah memerintahkan semuanya untuk bertakwah kepadaRahmat Hidayat, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang ManajemenPendidikan Islam, (Medan:
LPPPI,2017), h. 11
10
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Nya, setelah menyatukan akidah dana mal, Allah menyuruh berpegang
tegu dengan kitab Allah dan janjiNya dan mengikuti Sunnah Nabinya,
itulah pernjanjian dan kesepakatan disebut sebagai tali. Tali Allah yang
Dia perintahkan untuk mengikutnya adalah Al-Qur’an11
c. Pengarahan (directing)
Suharsimi arikunto memberikan definisi pengarahan sebagai penjelasan,
petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap pra petugas yang
terlibat, baik secara structural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan meruopakan kegiatan yang
dirancang untuk memberikan orientasi kepada kompenen pelaku
pendidikan antara lain informasi tentang hubungan antara bagian, antar
pribadi, kebijaksanaan dan tujuan pendidikan yang harus dicapai secara
maksimal.
d. Penilaian (assesment)
Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat
penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil yang
dicapai. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan neratif
kata-kata) dan niilai kuantitatif (berupa angka) pengukuran berhubungan
dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Tingkat

11

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith. (Jakarta: Gema Insani, 2015
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pencapaian komptensi atau tujuan instruksional dari kegiatan yang telah
dilaksanakan itu dinyatakan dengan nilai.12 = kesimpulan penulis
4. Ruang lingkup administrasi pendidikan
Ruang lingkup yang tercakup di dalam di dalam administrasi pendidikan
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Administrsi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidangbidang materi/benda-benda seperti ketatausahaan sekolah, administrasi
keuangan dan lain-lain
b. Admnistrasi personil, mencangkup di dalamnya administrasi personil guru
dan pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik. Seperti
inventarisasi

pegawai,

pengusulan

formasi

pegawai,

pengusulan

pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, mutasi, mengatur
kesejahtraan, mengatur pembagian tugas.
c. Administrasi kurikulum. Yang mencangkup di dalamnya penyusunan
kurikulum

pembinaan

kurikukum,

pelaksanaan

kurikulum,

seperti

pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus, dan
sebagainya.13 Kesimpulan penulis
5. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan
Administrasi yang ditandai dengan otonomi sekolah dan perlibatan
masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul
Mohtadiri Sudin, “ Apliksasi Administrasi Pendidikan Tinjauan Filosofi dalam
Terminologi Konterporer, Jurnal Tarbawiyah, VoL.11 No.2 ( Januari-Juli 2014), h.167-170
12

13

Mahidin, h. 135
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di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, mutu dan pemerataan
pendidikan, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksabilitas
pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala
sekolah.
Adapun manfaatnya yaitu memberikan keleluasaan dalam mengelola
sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi,
mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai
manejer maupun pimpinan sekolah. Administrasi pendidikan mendorong
profesinalisme guru dan kepala sekola terhadap kebutuhan setempat
meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta
didik dan masyarakat sekolah.14 = kesimpulan
B. Administrasi Personalia Pendidikan
1. Pengertian Administrasi Personalia Pendidikan
Administrasi personalia atau administrasi personil sekolah adalah salah satu
kegiatan

yang

direncanakan

oleh

para

pegawai

disekolah

secara

berkesinambungan yang dapat membantu dan menunjang kegiatan-kegiatan
sekolah khususnya proses belajar mengajar (PBM) secara efektif dan efesien
demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Apra personil harus

Ushansyah, “Pentingnya Administrasi Sekolah Untuk Kemajuan Pendidikan”, Jurnal
Koperatif Wilayah X1 Kalimantan, (Vol.7 N0.1 2017), h.15
14
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dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dan bergairah dalam
menjalankan tugasnya sehari-hari.15
Menurut Suharsimi Arikunto administrasi personil adalah segenap proses
penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan
tenaga kerja dengan efesien demi tercapainya tujuan sekolah yang telah
ditentukan.
Administrasi personalia ialah semua anggota yang bekerja untuk
kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan.
Personalia organisasi pendidikan mencangkup para guru, para pegawai, wakil,
siswa atau mahasiswa, dan para alumni, termasuk juga para maneger
pendidikan.personalia atau personil adalah orang-orang yang melaksanakan suatu
tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini di lembaga di batasi
dengan sebutan pegawai. Oleh karena itu personil lembaga tentu saja meliputi
unsur guru disebut tenaga edukatif dan karyawan yang disebut tenaga
administrative.16
Administrasi personil merupakan seluruh kegiatan yang di rencanakan dan
di usahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara
kontinyu para pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat membantu/menunjang

15
Baharuddin, “ Peranan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Administrasi
Personil”, Jurnal Lintera Pendidikan, (Vol.13, No.2, 2015),h.1
16

Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi, ( Jakarta: CV Rajawali, 2015), h.79

21

kegiatan-kegiatan sekolah (khususnya PBM) secara efektifitas dan efesien demi
tercapainya tujuan pendidikan yang telah di tetapkan.17
Administrasi personil yang mencangkup pengelolaan dan pelayanan apda
personil di sekolah dapat di bedakan yaitu Administrasi personil dalam arti luas
adalah rangkaian kegiatan mendayagunakan personil agar volume dan beban kerja
di sekolah dapat diwujudkan secara berdaya dan berhasil guna. sedangkan
administrasi personil dalam arti sempit adalah pelaksanaaan kegiatan tata usaha
yang mengandung makna pelayanan terhadap personil dalam memperoleh hak
sesuai dengan kedudukan atau hak masing-masing.18
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli manajemen
tersebut, peneliti mencoba untuk merumuskan administrasi personalia adalah
suatu kegiatan yang direncanakan oleh para pegawai disekolah, administrasi
personalia iala semua anggota yang bekerja untuk kepentingan untuk mencapai
tujuan. Perosnil organisasi pendidikan mencangkup para guru, para pegawaia
wakil, siswa atau mahasiswa dan para alumni. kegiatan-kegiatan yang
menyangkut administrasi personil yaitu pengadaan,pengembangan, pemberian
kompensasi, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, penilaian pegawai.
agar tercapai diberbagai tujuan individu, organisasasi dan masyarakat. Jelaslah
bahwa yang dimaksud administrasi personil adalah tenaga edukattif (guru) dan
tenaga administrative (non guru)

17
Edeng Suryana, administrasi pendidikan dan pembelajaran. ( Cet.1, Kaliurang: CV
BUDI UTAMA, 2015) h.98
18

Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah,(Ghalia Indonesia: Jakarta, 2015), h. 10-11
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2. Tujuan Administrasi Personalia Pendidikan
Tujuan admninstrasi personil pendidikan berbeda dengan manajemensumber
daya manusia pada konteks bisnis, di dunia pendidikan admninstrasi pendidikan
atau administrasi personil pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya
manusia yang handal, produktif dan kreatif dan berprestasi. Administrasi
personalia bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif
dan efesien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang
menyenangkan. Tujuan administrasi pendidikan secara umum yaitu efektifitas
produksi,efesiensi, kemampuan menyesuaikan diri dan kepuasan kerja.19
Dari tujuan personil di atas menjelaskan bagaimana manfaat pegawai
secara efektif dan efesien dan bekerja sama dengan kualitas yang dapat
dipertanggung

jawabkan,

menciptakan,

memelihara

suasana

kerja

yang

menyenangkan antara individu yang bekerja sama
3. Kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah
Sebagai sebuah organisasi, setiap sekolah harus di dukung oleh tenaga
administrasi sekolah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Unit
organisasi yang mengelola kegiatan administrasi bisa disebut bagian tata usaha
atau sekertariat, yang merupakan kompenen terpenting dalam setiap satuan
pendidikan. Bersama-sama dengan kompenen yang lain, unit kesekretariatan
beraktifitas dalam rangka mendukung tercapainya tujuan sekolah. Dalam

19

E. Mulyasa, ManajemenBerbasis Sekolah, Konsep, strategi dan Implementasi,
(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) h.42
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struktur sekolah, unit kesektariatan berkedudukan dibawah kepala sekolah, unit
kesektariatan

berfungsi

memberikan

dukungan

dalam

bentuk

layanan

admnistratif sehingga memungkinkan sekolah melaksanakan tugas pokoknya
dengan baik.
Agar keberadaan tenaga adminsistrasi sekolah mampu mendukung
pencapaian tujuan sekolah secara optimal, maka kualifikasi dan kompetensi
minimal harus ditentukan dengan jelas. Setiap jenis tenaga administrasi sekolah
tersebut dituntut memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai
dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi yang harus
dimiliki tenaga administrasi sekolah mencangkup Kompetensi menejerial,
kepribadian, social dan teknis. Kompetensi pelaksana urusan dan petugas
layanan khusus mencangkup kompetensi kepribadian, social dan teknis20
C.

Kegiatan Personalia Pendidikan
Manajemenpersonalia

mencangkup

perencanaan

pegawai,

pengadaan

pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi,
pemberhentian pegawai, kompensasi pegawai dan penilaian pegawai. Semua itu
perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni
tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan
kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan
berkualitas. Administrasi personalia sekolah terwujud sebagai suatu proses atau
fungsi yang terdiri dari atas langkah-langkah tertentu secara sistematis.
Muhyadi, “Kualifikasi dan Kompetensi Administrasi Sekolah” Jurnal Pendidikan,
Vol.43 No.1 ( Mei 2015) h. 41
20
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Ketuju kompenen ini dilakukan secara tertib dan urut dan berkesinambungan
sehingga terdapat tahap-tahap yang harus di lalui prosesnya meliputi:
a. Perencanaan Pegawai
perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan
dicapai lembaga pendidikan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan.
Perencanaan ini dapat disusun untuk janka pendek, jangka panjang dan akan
dipakai sebagai dasar perencanaan yang mengandung harapan bagi seseorang
pegawai secara individu. Dan bila mana memenuhi persyaratan serta mampu
melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan lembaga organisasi. Maka proses
dalam meniti karier pegawai yang disimpulkan perencanaan personalia
pendidikan adalah strategi dalam menentukan kualitas dan kuantitas personil di
masa yang akan datang.21
b. Rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan
Kualitas program pendidikan bergantung pada konsep-konsep program
yang cerdas tapi juga pada personil guru yang mempunyai kesnggupan dan
keinginan untuk berprestasi tanpa personil yang cakap dan selektif, program
pendidikan yang dibangun di atas konsep-konsep yang cerdas serta dirancang
denga teliti pun dapat tidak berhasil.
Pentingnya keterlibatan kepala sekolah yang lebih besar dalam
administrasi personil semakin diakui. Pertama perumusan kembali peranan kepala

amelia Tarore, ”Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Penempatan Pegawai”, Jurnal
EMBA. (Vol 4, No 1, 2016.) h. 126-127
21

25

sekolah dalam pembaruan pendidikan telah membawa kepada kesimpulan
perlunya perluasan peranan kepala sekolah sebagai meliputi tanggung jawab
dalam mengembangkan program dan kepemimpinan guru dalam memelihara dan
memajukan dan memperlancar pemerataan kesempatan pendidikan.
Rekrutmen secara umum didefinisikan sebagai pencarian dan pengadaan
calon tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan potensial sehingga
sekolah dapat menyeleksi orang-orang yang paling sesuai bagi kebutuhan kerja
yang ada. Secara spesifik rekrutmen adalah secara rangkaian aktivitas dan proses
yang digunakan secara legal untuk memperoleh sejumlah orang-orang yang
berkualitas pada ruang dan waktu yang sesuai sehingga orang-orang dan sekolah
dapat memilih satu sama lain minat jangka pendek dan jangka panjang.
Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan sering di anggap sebagai
kondisi yang melegatkan, sedangkan penyeringan tenaga pendidik dan
kependidikan di anggap suatu yang menyulitkan. Perekrutan tenaga pendidik dan
kependidikan di anggap suatu yang menyulitkan. Perekrutan tenaga pendidik dan
ke suatu hal yang melegakan, karena perekrutan tenaga pendidik dan ang
kependidikan memberikan kepada siapa saja yang melamar tenaga pendidik dan
kependidikan secara kompetitif. Penyaringan tenaga pendidik dan kependidikan
dipandang menyulitkan karena menyeleksi pencari kerja dan hanya memenuhi
persyaratan yang ditetapkan disekolah. Kegiatan penyaringan tenaga pendidik dan
kependidikan dapat dibuat selektif dengan jalan membatasi permohonan kepada
kelompok khusus. Dalam kondisi tentu mungkin terdapat kesempatan yang lebih
meguntungkan untuk memperoleh tenaga pendidik dan kependidika
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yang

memenuhi harapan sekolah. Namun demikian, perekrutan tenaga pendidik dan
kependidikan kebanyakan merupakan suatu fungsi yang positif untuk mencari
menentukan dan menarik para pencari kerja untuk mengisi formasi tenaga
pendidik dan kependidika
Tujuan umum rekrutmen adalah untuk menyiapkan sejumlah calon tenaga
pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan potensial bagi sekolah, tujuan
spesifik rekrutmen adalah untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen sekolah masa
sekarang dan yang akan datang.
1) Untuk meningkatkan sejumlah calon tenaga pendidik dan kependidikan
dengan biayaya minimum.
2) Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi
dengan menurunkan sejumlah tenaga pendidik dan kependidika yang
bermutu

renda

(underqualified)

atau

bermutu

teralalu

tinggi

(overqualified) dengan jelas.
3) Untuk membantu menurunkan kemungkinan tenaga kerja pendidik dan
kependidikan yang setelah direkrut dan diseleksi, akan hengkang dari
sekolah setelah beberapas saat kemudian.
4) Untuk mengawali identitas dan menyiapkan tenaga pendidik dan
kependidikan yang potensial yang akan menjadi calon tenaga pendidik
dan kependidikan yang sesuai
5) Untuk menigkatkan keefektifitas sekolah dan individu dalam jangka
pendek dan panjang
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6) Untuk mengevaluasi keefktifitas tehnik dan pencarian rekrtument yang
beragam dari semua jenis tenaga pendidik dan kependidikan
c.

Pengadaan pegawai
Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan

pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk
mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan
rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai
yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik
dan tercapkap. Untuk kepentingan tersebut perlu di lakukan seleksi melalui ujian
lisan, tulisan dan praktek. Namuna adakalanya, pada suatu organisasi, pengadaan
pegawai dapat di di datangkan secara intern atau dari dalam organisasi saja,
apakah melalui promosi atau mutasi. Hal tersebut di lakukan apabila formasi yang
kosong sedikit, sementara pada bagian lain ada kelebihan pegawai atau memang
sudah di persiapkan.
Pengadaan pegawai merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi
atau tempat serta jabatan yang kosong dan juga pengadaan pegawai dikarenakan
adanya perluasan organisasi. Dalam bukunya Slamet Saksono dijelaskan bahwa
suatu jabatan atau pekerjaan memerlukan kecakapan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan kemampuan (ability) tertentu dari yang memangkunya.
Kecakapan, pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan ini berbeda antara
jabatan atau pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Kecakapan adalah
ketrampilan dalam melakukan kegiatan jasmani dan rohani. Kecakapan ini dapat
diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Pengetahuan menunjukkan bentuk

28

keterangan yang teratur dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
meliputi prinsip, metode, teknik dan sebagainya. Kemampuan menunjukkan
pembawaan dari kecakapan jasmani dan rohani seorang pegawai seperti
mengingat-ingat, menalar, mengembangkan dan lain-lain. Berdasarkan kutipan
diatas bahwa dalam pengadaan pegawai diperlukan syarat-syarat yang harus
dimiliki oleh pelamar, seperti kecakapan (skill), meliputi kegiatan jasmani dan
rohani, kecakapan ini dapat diperoleh melalui latiahan dan pengalaman.
Pengetahuan (knowledge) meliputi keterangan-keterangan yang teratu, metode,
prinsip, teknik dan sebagainya. Kemampuan (ability) dalam hal ini kaitannya
dengan kecakapan jasmani dan rohani yang meliputi mengingat, menalar
mengembangkan dan lain-lain. Di lingkungan lembaga pendidikan khususnya
madrasah, tenaga kerja atau pegawai ataupun tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
1) Spoils systems, yaitu sistem pengadaan personil yang didasarkan pada
kesamaan kepartaian, dalam arti pengisian pekerjaan atau jabatan yang ada di
usahakan teman separtai, tanpa atau kurang memperhatikan apakah kandidat
memenuhi kualifikasi atau tidak.
2) Nepotism systems yaitu cara mengadakan personil yang di dasarkan pada
hubungan kekeluargaan.
3) Menit systems yakni cara pengadaan personil berdasarkan kecakapan yang
dimiliki.
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4) Career systems yakni cara pengadaan personil yang pada awalnya didasarkan
pada kecakapan sedang pada proses lanjut, selain kecakapan pada masa kerja,
loyalitas dan syarat kerja lainnya turut mendukung.
5) Sistem prestasi, cara ini terutama berlaku bagi personil lama yang hendak naik
pangkat atau hendak menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kenaikan pangkat
di dasarkan pada kecakapan dan prestasi kerja yang dimiliki. Kecakapan
dibuktikan dengan lulus ujian sedang prestasi dibuktikan dengan melalui
karya nyata.22
Jadi dari pembahasan diatas bahwa penerimaan dan penempatan pegawai
harus memperhatikan kualifikasi para individu dari pegawai tersebut. Dalam
penerimaan dan penempatan pegawai yang tidak tepat, menimbulkan berbagai
kerugian dan masalah karena setiap pekerjaan yang dilimpahkan tidak akan
terselesaikan secara efektif, dengan demikian tenaga dan waktu akan terbuangbuang, bahkan mungkin pula menjadi pemborosan karena biaya dipergunakan
untuk personil yang tidak mampu mencapai prestasi seperti yang diharapkan.
d.

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
Pengembangan dan pemberdayaan erat kaitannya dengan revitalisasi

personil. Pengembangan personil dalam suatu organisasi merupakan investasi
yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif manusia. Dengan personil
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Slameto, Pembaharuan ManajemenPendidikan, ( Jakarta: CV Peneribit Qiarah, 2019),
h.88-92
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yang baik, organisasi akan memiliki kekuatan kompetitif dan daya tahan terhadap
perubahan dan perkembangan zaman yang begitu pesat. 23
Pengembangan personalia ialah tata cara atau peninjauan kembali untuk
menjamin stabilitas kepegawaian. Perkembangan personal merupakan salah satu
kegiatan penting bagi kemajuan sekolah/madrasah. Keberhasilan program
pengembangan personal, di dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh peranan
pimpinannya. Mereka diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian pogram itu.
Walaupun pimpinan

sudah memberikan kesempatan baik dalam

menyediakan fasilitas secukupnya, itu semua belum cukup masih ada yang
diperlukan dari dia, yaitu kemauan, keseriusan dan kesungguhan di dalam
melaksanakan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa manajemen pimpinan
merupakan kunci untuk program pengembangan personal ini. Sebab-sebab
dilaksanakannya pengembangan personalia, yaitu;
1) adanya tata cara atau peraturan baru dalam personalia tersebut.
2) adanya pegawai yang kurang cakap.
3) adanya mesin-mesin baru.
4) perlunya penyegaran kembali khususnya pegawai.
Sedangkan tata cara peningkatan mutu pegawai dapat dilakuan dengan
diadakan suatu latihan dan pendidikan. Latihan adalah suatu kegiatan atau usaha
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan seorang pegawai dalam
23
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melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Menurut Instruksi Presiden No 15
tahun 1974, latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut poses belajar
unuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem pendidikan yang
berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih
mengutamakan praktik daripada teori.24
Sebagai

organisasi

yang

tumbuh,

lembaga

pendidikan

selalu

membutuhkan pehatian ke dalam, yaitu terhadap dirinya sendiri. Perhatian itu
tertuju pada usaha mempertahankan kelangsungan hidup, peningkatan dana gen
pembaharuan.
Organisasi

senantiasa

menghendaki

agar

personil-personilnya

melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya
untuk kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari kehari. Sehingga
untuk itu personalia harus senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan ke
arah yang lebih baik, terutama untuk mencegah pemakaian pengetahuan yang
sudah asing dan pelaksanaan tugas yang sudah up to date. Pengembangan
merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi
kerja yang tepat.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pegawai tidak mungkin statis
tetapi harus dinamis serta senantiasa berusaha untuk dapat di tingkatkan
prestasi/hasil

kerjanya,

karir

serta

jabatannya.

Untuk

itulah

kegiatan

pengembangan pegawai akan terjadi baik di lingnkungan pegawai negeri maupun
24
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swasta. Mesikpun seorang pegawai telah memiliki bekal pengetahuan serta
keterampilan sebagai “preservice training” namun dari efektifitas dan efesiensi
serta peningkatan produktivitas kerjanya maka kemampuan atas keterampilannya
perlu terus dikembangkan dan di tingkatkan melalui “ in service training”
Program in service training dapat melengkapi berbagai kegiatan seperti
mengadakan aplikasi kursus, ceramh-ceramah, workshop, seminar-seminar,
mempelajari kurikulum, survei masyarakat. Demontrasi-demontrasi mengajar
menuntut metode-metode baru, kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah di luar
daerah dan persiapan-persiapan khusus untuk tugas-tugas baru jadi in service
training iala segala kegiatan yang diberikan dan diterimah oleh para petugas
pendidikan (pengawas.kepala sekolah, pemilik skeolah, guru dan sebagainya)
yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi ilmu pengetahuan, kecapakan,
dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas kewajibannya.25
e. Promosi dan Mutasi
Promosi dan mutasi berati kenaikan jabatan, menerima kekuasaan dan
tanggung jawab yang lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya.
promosi dilakukan apabila ada salah satu daari pegawai yang meninggal dunia
atau keluar dari jabatannya. Ada beberapa sebab perlunya di ambil tindakan
promosi, yaitu untuk mempertinggi semangat bekerja pegawai, untuk menjamin
stabilitas kepegawaian, dan untuk memajukan kepegawaian.
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Promosi harus dilakukan dengan cara objyektif yakni dengan mengadakan
penilaian kecakapan secara objyektif kepada pegawai yang akan dipromosikan.
Penilaian kecakapan pegawai adalah tidak mudah dan sukar untuk menjamin
obyektifnya dan masing belum ada keseragaman pendapat.
Setelah promosi, persoalan yang segera perlu dibicarakan disini adalah
mutasi. Untuk memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan bekerja
dalam situasi yang berbeda, maka dilakukan mutasi. Mutasi merupakan kegiatan
manajemenpendidikan yang berhubungan dengan atau proses pemindahan fungsi,
tanggung jawab dan situasi ketenagakerjaan dari tenaga kependidikan situasi
tertentu.
Mutasi disini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mutasi vertical
dan mutasi horizontal. Mutasi vertical iala mutasi yang dilakukan dengan
memindahkan pegawai yang bersangkutan kepada jabatan yang lebih tinggi atau
lebih rendah dalam jenjang organisasi kegawaian, misalnya pimpinan sekolah
dipindahkan dan di angkat menjadi kantor wilayah, kebaikan dari mutasi vertical
ini

adalah

memberikan

kesempatan

bagi

para

pegawai

untuk

dapat

mengembangkan karirnya dan juga pendorong para pegawai untuk bekerja lebih
gait dan mempsertinggi prestasi.
Adapun mutasi horizontal dalam pemindahan/mutasi ini banyak hambatan
dan pengaruhnya namun demikian untuk dapat melaksanakan mutasi itu dengan
baik demi suksesnya tujuan pendidikan/kepegawaian. Berdasarkan hasil supervise
yang kontinu dan teliti diketahui benar-benar kelemahan dan kelebihan masing-
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masing pimpinan atau pegawai yang dimaksudkan, mutasi vertical dam horizontal
dapat dilakukan bersama-sama sesuai dengan tuntutan pengembangan pendidikan.
Lebih baik jika mutasi dilaksnakan secara periodic misalnya 4 atau 5 tahun sekali
kecuali mutasi yang terpaksa atau mendesak.26
Promosi merupakan perangkat penting dalam pendidikan dimana harus di
rancang untuk membantu perkembangan perbuatan baik dan memberi informasi
yang akurat dan tepat waktu. Khususnya dalam situasi krisis. Promosi yang
dirancang buruk dapat menimbulkan publisitas yang tidak di inginkan. Kedua hal
ini merupakan yang minimal yang harus di timbulkan. Bila mana lembaga
pendidikan tersebut mengadakan promosi. Suatu jabatan pada suatu saat akan di
tinggalkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena pension, keluar,
sakit, meninggal dunia, dan sebagainya. Dalam hal ini jabatan yang kosong itu
harus dapat di isi. Dimana salah satu cara mengisi kekosongan tersebut adalah
dengan jalan promosi. Adapun syarat-syarat untuk promosi yaitu sebagai berikut
1) Pengalaman
Banyaknya pengalaman seorang pegawai sering kali dipakai sebagai salah
satu syarat untuk promosi. Sebab dengan pengalaman yang lebih banyak
diharapkan kemampuan yang lebih tinggi.
2) Tingkat pendidikan
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Dalam lembaga pendidikan yang menysaratkan minimal pendidikan untuk
dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasannya adalah bahwa
dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat diharapkan pemikiran yang
lebih baik.
3) Kejujuran
Untuk promosi jabatan-jabatan tertentu, kejuruan merupakan syarat yang
penting. Misalnya dalam mengelola keuangan sekolah syarat kejujuran
merupakan syarat utama yang harus di perhatikan.
4) Tanggung jawab
Dalam suatu lembaga pendidikan dibutuhan suatu tanggung jawab yang
besar, sehingga masalah tanggung jawab merupan syarat utama untuk
promosi
5) Prestasi kerja
Pada umumnya setiap lembaga pendidikan selalu mencantumkan prestasi
kerjanya, dan ini dapat dilihat dari catatan catatan prestasi yang telah
dikerjakan.
6) Inisiatif dan kreatif
Untuk promoasi pada jabatan tertentu, syarat tingkat inisiatif dan kreatif
adalah syarat yang wajib di perhatikan, hal ini disebabkan karena untuk
jabatan tersebut di perlukan inisiatif dan kreaktif.
7) Promosi dari dalam dan dari luar
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Promosi dari dalam adalah promosi yang dilakasnakan di antara para
personil sendiri. Promosi dari dalam lebih baik karena pengetahuan
tentang lingkungan kerjanya lebih baik. Promosi dari luar adalah pengisian
jabatan atau tempat oleh seseorang yang sebelumnya tidak tenaga pendidik
dan kependidikan. Hal ini dilakukan bilamana di antara personil tersebut
belum memenuhi syarat minimal yang ditatpkan promosi.
Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan
yang sesuai mutai dan promosi dengan kecakapan dan kemampuannya. Beberapa
alasan antara lain: kemampuan kerja, rasa tanggung jawab, kesengan dan
sebagainya. Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan
efesiensi maka perlu adanya evaluasi pada setiap pekerja terus menerus secra
objektif. Mutasi atau pemindahan pegawai dapat terjadi karena yaitu keinginan
pegawai itu sendiri misalnya pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai
dengan bidang tugasnya atau jabatannya. Pegawai tyang bersangkutan merasa
tidak sesuai dengan sekerjanya atau dengan atasannya. Pegawai yang
bersangkutan merasa tidak sesuai dengan kondisi fisik atau keinginannya.
1) Tujuan mutasi
Adapun tujuan mutasi adalah menempatkan orang tepat pada tempat tepat
(the right man in the righ place) seleksi dan penempatan belung dapat menjamin
sepenuhnya bahwa kita akan mendapat orang yang efektif, namun kita dapat
mrngoreksi kekurangan dan kesahalan dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan
diawal.
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Mutasi sebagai langkah meningkatkan semangat dan k dapat kegairahan
kerja suatu pekerjaan yang bersifat rutin dapat menimbulkan rasa bosan. Sehingga
dalam keadaan tersebut kemungkinan semangat dan kegairahan kerjanya menurun
hal ini dapat terjadi meskipun penempatan orang tersebut pada tempat yang tepat.
Dalam melakukan mutasi kita harus mengusahakan agar tugas yang baru tersebut
masih searah dengan tugas pekerjaan sebelumnya. dengan jalan memutasikan,
maka selain semangat dan kegairahan kerja dapat timbul kembali. Maka pekerjaan
yang baru itupun akan sesuai dengan kemampuan dan kesenangannya.27
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan
dilaksanakannya mutasi dan promosi jabatan oleh suatu lembaga pendidikan,
maka karier pegawai akan semakin berkembang yang berorientasi pada
berkembangnya organisasi/perusahan tersebut.
f. Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan
terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga
tempat bekerja dan sebagai pegawai.
Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan negeri sipil, sebab-sebab
pemberhentian tenaga kependidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis.
Pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri. Ini seperti PNS yang minta
berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Kedua, pemberhentian oleh
dinas atau pemerintah. Ini seperti, misalnya, tenaga kependidikan yang
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bersangkutan tidak cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan
tugas-tugasnya dengan baik. Ketiga, pemberhentian karena alasan lain. Ini seperti
tenaga kependidikan yang bersangkutan meninggal dunia, atau habis menjalani
cuti di luar tanggungan negara dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang
serta telah mencapai batas usia pensiun.28
g. Kompensasi pegawai
Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan
sekolah kepada tenaga kependidikan yang dapat dinilai dengan uang dan
mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap.
Pendapatan personalia merupakan merupakan salah satu faktor penting. Ia
merupakaan salah satu faktor penentu produktivitas di kalangan para guru. Ini
berarti bila pendapat mereka kecil, maka produktivitas pendidikan disekolah juga
akan kecil, sebaliknya bila pendapatan mereka besar, maka produktivitas itupun
akan besar pula. Dengan asumsi bahwa pendapatan mereka pada masa sekarang
kecil, maka sudah pada tempatnya para manejer turun tangan mengurangi beban
hidup mereka, dengan cara menggunakan kesejahtraan.
Sebagaimana pendapat sastrodiwiryo yang dikutip Mulyasa bahwa
kepuasan atas kompensasi yang diterimah tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah
yang diterimah dan jumlah yang diharapkan. Perbandingan dengan apa yang
diterimah tenaga kerja lain. Pandangan yang keliru atas kompensasi yang
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diterimah tenaga kerja lain, besarnya kompensasi intrinsic dan ekstrinsik yang
diterimahnya untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Selanjutnya berkaitan dengan bentuk dan jenis kompensasi yang diterimah
guru sebagai tenaga fungsional di bidang pendidikan, peraturan pemerintah RI
Nomor: 11 tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.7 tahun
1997 tentang gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah berubah beberapa kali,
terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang tunjangan
tenaga kependidikan adalah sebagai berikut; pertama, gaji pokok (termasuk
kenaikan gaji berkala dan promosi golongan) dua, tunjangan-tunjangan berupa,
tunjangan fungsional (berdasarkan golongan gaji), tunjangan istri (10% dari gaji
pokok), tunjangan anak (2,5% dari gaji pokok untuk maisng-masing anak
maksimum 2 anak), tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah dari atau
sekolah masing-masing. Frige banefit (pertanggungan umum) meliputi perawatan
kesehatan melalui asuransi kesehatan (AKSES), fasilitas perumahan dinas,
pakaian seraga,, karyawisata, fasilitas sekolah, penghargaan ini deberikan oleh
pemerintah atau sekolah.29
Kesejahtraan harus di artikan material (misalnya gaji, honarorim dan
fasilitas fisik. Dan non material yang mengarah kepada kepuasan kerja harus
diingat bahwa personaliaa sekolah merupakan “orang terdidik” sehingga
kesejahtraan nonmaterial sering kali sangat diperlukan. Untuk dilakukan, antara
lain sebagai berikut

Ahmad Sarpandi, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Tarbawi, ( Vol.2
No.02, Juli 2016), h. 121
29
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1) Memberikan apa yang menjadi hal guru dan staf administrasi misalnya
kenaikan gaji, honorarium, kelebihan mengajar/lembur dan kenaikan pangkatt
tepat pada waktunya.
2) Memberikan penghargaan, baik berupa material maupun non material bagi
setiap staf yang berprestasi atau telah mengerjakan tugas dengan baik.
3) Membina hubungan kekeluargaan di antara para guru/staf beserta keluarganya.
4) Jika kondisi memungkinkan mengupayakan keasejahteraan guru dalam
RAPBS, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku
5) Memberikan

kesempatan

dan

memfasilitasi

agar

setiap

staf

dapat

mengangtualisasikan potensinya dengan cara memberikan kesempatan kepada
staf untuk mengajukan gagasan kemudian mewujudkannya. 30
h. Penilaian Pegawai
Penilaian ketenagaan ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengetahui
secara formal (condutie) maupun informal (managerial supervision) untuk
mengetahui hal-hal yang mengangkut pribadi, status pekerjaan, prestasi kerja
maupun perkembangan pegawai.
Penilaian dilakukan secara sistematis terhadap performan personalia dan
potensi mereka untuk berkembang. Penilaian performan mencakup prestasi kerja,
cara kerja dan pribadi mereka. Sedangkan penilaian terhadap potensi untuk
berkembang. Penilaian performan mencangkup prestasi kerja, cara kerja dan
pribadi mereka. Sedangkan penilaian terhadap potensi untuk berkembang

30

Soetopo dan Sumanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, h. 192
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mengcakup kreativitas dan hasil belajar atas kemampuan mengembangkan
profesi/karir.31
Dalam penilaian pegawai meliputi pencatatan mengenai segala kegiatan
kepegawaian untuk mengetahui karya-karya yang dicapai oleh seorang pegawai.
Satu istilah lain yang sering digunakan dalam penilaian pegawai iala merit rating,
yang berarti pencatatan jasa-jasa atau prestasi pegawai. Merit reting dipakai dalam
penilaian pegawai berdasarkan sistem karir.
Yang dimaksud penilaian ketenagaan ialah usaha-usaha yang dilakukan
untuk mengetahui secara formal maupun informal untuk mengetahui hal-hal yang
menyangkut pribadi, status, pekerjaan, prestasi kerja, maupun perkembangan
pegawai sehingga dapat dikembangkan pertimbangan nilai obyektif dalam
mengambil tindakan terhadap seorang tenaga.32
Pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birkokrasi No.16 Tahun 2009 mengatakan bahwa Penilaian kinerja
guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiao butir kegiatan tugas utama
guru dalam rangka pembinaan karir,kepangkatan, dan jabatannya. Evaluasi kinerja
guru/tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru
yang dibuat untuk menilai/mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu
dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada
peningkatan prestasi peserta didik.

31

Made Pidarta, ManajemenPendidikan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),

32

Warsanto, ManajemenKepegawaian ( Surabaya: Kanisius, 2014), h.89

h.135
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Penilaian kinerja guru (PKG) dapat di artikan sebagai suatu upaya untuk
memperoleh gambaran tentang pengetahuan. Keterampilan, nilai dengan kata lain
penilaian kinerja merupakan tanggung jawab (akuntabilitas) dari institusi dan
individu pekerja terhadap stakholders-nya pekerja ( dalam hal ini guru dan kepala
sekolah) tidak hanya mempunyai tanggung jawab langsung kepada atasannya
akan tetapi juga kepada orang tua siswa dan masnyarakat pada umumnya. Kinerja
baik maupun buruk harus dipertanggung jawabkan kepda masyarakat.
Dibawah ini beberapa hal yang penting untuk dinilai oleh kepalah sekolah:
1) Kemampuan kerja (perencanaan program mengajar, kecakapan
mengajar, melaksanakan administrasi)
2) Kerajinan
3) Kepatuhan disiplin kerja
4) Hubungan kerja sama
5) Kelakukan di dalam dan diluar dinas
6) Kelakuan di dalam dan diluar dinas
7) Prakarsa (inisiatif)
8) Kepemimpinan
9) Pekerjaan pada umumnya33
Dalam pelaksanaannya penilaian terhadap pegawai dapat dilakukan oleh
atasan langsung dan oleh atasan tidak langsung
1) Penilaian oleh atasan langsung

33

Ferdinan, “Penilaian Kinerja Mutu Pendidikan”, Jurnal Tarbawi, (Vol.2, No.1 2015), h.131
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Yang dimaksud penilian atasan langsung iala atasan yang mempunyai
wewenang secara langsung untuk memberikan perintah kepada
seorang bawahan. Bawahan langsung iala seorang bawahan yag secara
langsung bertanggung jawab kepada seorang atasan tanpa melalui
pejabatan lain. Atasan mengetahui secara langsung perkembangan
bawahannya. Oleh karena itu penilaian yang dilakukan oleh atasan
langsung di harapkan akan lebih obyektif.
2) Penilaian oleh atasan tidak langsung
Atasan tidak langsung ialah atasan yang memberikan suatu perintah
kepada salah seorang bawahan tidak dapat secara langsung. Melainkan
melalui jalur yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Bawahan
tidak langsung ialah bawahan yang dalam memberikan suatu
pertanggung jawaban tidak dapat secara langsung. Melainkan melalui
jalur yang telah ditetapkan dalam organisasi.
Terlepas dari apakah suatu penilaian dilajukan oleh atasan langsung
atau tidak langsung. Hasil penilaian harus ditunjukan kepada pegawai
yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar pegawai yang bersangkutan
berkesampatan untuk mengajukan keberatan-kebaratan apabila ia
menganggap penilaiain itu tidak obyektif.34
D. Penelitian yang relevan

34

Warsanto, ManajemenKepegawaian h.90
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Peneliti menemukan sebuah penelitian yang relevan dalam bentuk
skripsi dengan masalah yang hampir sama, yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Weny Fitria Azizah, yaitu salah
satu mahasiswa jurusan pendidikan islam fakultas tarbiyah
universitas islam negeri kalijaga Yogyakarta, 2016 yang berujudul
“analisis kompetensi tenaga tatausaha untuk meningkatkan
kualitas administrasi sekolah di SMP Negeri 4 Yogyakarta”,
dalam penelitian tersebut bahwa kompetensi yang ada di dalam
tenaga tatausaha di SMP Negeri 4 Yogyakarta sudah sesuai dengan
standar nasional no 24 tahun 2008 kemudian upaya tenaga tata
usaha untuk meningkatkan admnistrasi sekolah adalah dengan
memberikan pelayanan yang baik menjalin hubungan kerja sama,
menjaga dan memelihara barang-barang dan alat, melengkapi
sarana dan prasarana kemudian factor mendukungnya yaitu
terciptanya kerja sama yang baik antara staf atau karyawan.35
2. Kemudian skripsinya Priyadi Surya, tentang “Peran Penting
Tenaga Administrasi Sekolah Dalam Penguatan Budaya Sekolah
Untuk Implementasi Budaya Karakter” penelitian ini menunjukan
bahwa pendidikan karakter di sekolah tidak dapat dilaksanakan
oleh sebagian pihak saja. Begitupun implementasinya tidak hanya
melalui pengajaran. Seluruh warga sekolah memiliki tanggung

35
Wenny Fitria Aziza, “Analisis Kompetensi Tenaga Tata Usaha dalam Meningkatkan
Kualitas Administrasi Sekolah di SMP Negeri 4 Yogyakarta” ( Skripsi, Yogyakarta, Sunan
Kalijaga, 2016)
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jawab

bersama

dalam

penguatan

budaya

sekolah

untuk

implementasi pendidikan karakter. Selain oleh guru, pendidikan
karakter juga dilaksanakan oleh tenaga administrasi sekolah.
Terdapat peran penting tenaga administrasi sekolah dalam
penguatan budaya sekolah untuk implementasi pendidikan
karakter, mereka merupakan pihak yang mendukung dan
terlaksananya proses pendidikan di sekolah.36
Untuk penelitian yang akan penulis lakukan sedikit berbeda dengan apa
yang di teliti sebelumnya,karena tempat atau lokasi dalam penelitian yang berbeda
hasilnya berbeda karena dalam penelitian ini dengan terdahulu memiliki latar
belakang dan penelitian yang berbeda.

Priyadi Surya, “Peran Penting Tenaga Administrasi Sekolah dalam Penguatan Budaya
Sekolah Untuk Implementasi Budaya Karakter” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)
36
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Jenis penelitian
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif

deskriptif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian
yang ditemukan oleh penulis lapangan. Sehubungan dengan penelitian deskriptif
kualitatif ini dikemukakan beberapa pendapat antara lain. Menurut Denzin &
Linclon (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi
dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.1
Teori dalam metode kualitatif tidak dites, tetapi mengumpulkan ide-ide
yang disampaikan oleh partisipan, lewat wawancara, dan kemudian di cari tematema atau pola-pola yang kemudian membangun suatu gagasan atau pemikiran
yang baru.2
Penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam tulisan ini di dasarkan pada
sasaran yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan tentang Pelaksanaan fungsi
administrasi personalia di Mts Negeri 1 Bolmong.

1

Alby Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Suka Bumi: CV Jejak,
2018) h.72
2

Conny Semiawan Metode Penelitian Kualitatif, ( Suka Bumi: CV Jejak, 2018), h. 80
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B. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan di Mts Negeri 1 Bolmong. Dipilihnya lokasi
tersebut sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut mudah di jangkau dan ada
fenomena yang menarik serta mempunyai karaktersitik tertentu sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
Adapun lamanya penelitian 3 bulan yaitu: maret sampai mei 2020
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang berwujud, seperti benda,
individu, organism, yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan
dalam pengumpulan data penelitian yang biasanya disebut responden dana tau
informasi sebagai objek dari suatu penelitian.
1. Kepalah Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
2. Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
3. Guru-guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
4. Staf tata usaha Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
D. Instrumen penelitian
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan tentang pelaksanaan fungsi
administrasi personalia di Mts Negeri 1 Bolmong. Peneliti disini menggunakan
instrumen penelitian sebagai berikut:
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a. Lembar observasi, yaitu lembar yang berisi beberapa item pertanyaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Administrasi Personalia di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
b. Lembar wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan pokok sebagai panduan
untuk bertanya yang di ajukan kepada subjek penelitian untuk
mendapatkan informasi yang mendetail tentang pelaksanaan fungsi
Administrasi personalia di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
c. Lembar dokumentasi, yaitu data yang tertulis yang di ambil dari kantor
dan tata usaha di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong, mengenai
gambaran umum sekolah, visi misi sekolah, jumlah guru sekolah dan lainlainnya.
E. Tehnik pengumpulan data
Dalam penelitian kualitatif ini, yang dimaksudkan dengan tehnik
pengumpulan data adalah cara-cara yang digunukan untuk memperoleh data yang
lengkap, objektif dan dapat diper tanggung jawabkan. Peneliti ini menggunakan
tehnik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar
fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitati,
khususnya menyangkut ilmu-ilmu social dan perilaku manusia. Observasi juga
dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi Maksudnya adalah observasi
merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan
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fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus
aktivitas bersifat almi untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi
merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi.
Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan melakukan
pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu MTs negeri 1 Bolmong.
Menyangkut pelaksanaan fungsi administrasi personalia.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung
antara pewawancara dengan responden.
Mempelajari dan menganalisa system yang sedang berjalan serta
mendapatkan data langsung dari sumbernya dengan tanya jawab dan wawancara
di harapkan informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggung jawabkan
atas pertanyaan yang di ajukan.
Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah Kepala Sekolah, Kepala
tata usaha dan guru yang berperan penting dalam pengembangan dalam Mts
Negeri 1 Bolmong.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang yang tentang sesuatu
yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa,
ataua kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian
adalah susmber informasi yang sangatberguna dalam penelitian kualitatif.
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Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen
tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, (life histories), biografi, karya tulis dan
cerita. Disamping itu ada pula material budaya atau hasil karya sebi yang
merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.3
Instrument ini dibuat untuk mencari data melalui metode dokumentasi
berupa profil sekolah, dan arsip-arsip yang relevan dengan pembahasan dalam
skripsi ini dan jumlah data tertulis yang ada di lapangan.
F. Analisis data
Fossey, mengemukakan batasan tentang analisis data dalam penelitian
kualitatif

merupakan proses mereviu dan memeriksa data, menyintesis dan

menginterprestasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan
menerangkan fenomena atau situasi social yang di teliti.
Adapun spradley mengemukakan bahwa analisis adalah cara berfikir. Hal
itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu untuk
menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan
keseluruhan. Pada prisnipnya analisis adalah untuk mencari pola tentang sesuatu
yang diteliti.

3

Hasyim hasana, Tehnik-Tehnik Observasi, Jurnal at-Taqaddum, Vol.8 No.1, 2016, h. 26
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Miles dan Huberman mengemukakan tentang ketiga yang terjadi secara
bersamaan yaitu:
1. Reduksi data
Reduksi

data

menunjuk

kepada

proses

pemilihan,

pemokusan,

penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat
dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama
kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan
sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal,
pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat perumusan pertanyaan
penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data
2. Penyajian data.
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada
penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik,
dan sejenisnya. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami
apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis
ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang dapat dari
penyajian-penyajian tersebut.
3. Kesimpulan/ verikisasi
Kegiatan

utama

ketiga

dalam

analisis

data

yaitu

penarikan

kesimpulan/verikiasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan
memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Memo dan memo
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telah di tulis, namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus jujur dan
menghindari bias subjektifitas dirinya.
Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenois metodologi yang
digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pengalaman peneliti
dalam penelitian kualitatif , akan memberi warna kesimpulan penelitian.4
G. Pengecekan pengesahan data
Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan
untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang
mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak dipisahkan
dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
Pengecekkan pengesahan data yang digunakan dalam penelitian ini
berdasarkan metode yaitu :
1. Memperpanjang keikutsertaan, memperpanjang waktu atau tidak tergesahgesa dalam pengerjaan skripsi dan pengolahan data peneliti tidak boleh
tersegasah-gesah karena menyebabkan kesalahan kepada penelitian ini dan
sjuga menyebabkan ketidak falitan data.
2. Ketekunan pengamatan, melakukan observasi secara detail. Yaitu
mengadakan observasi secara detail terhadap subjek penelitian untuk
memahami lebih dalam lagi tema penelitian

4

Muri yusuf, Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif dan Gabungan, ( Jakarta:
KENCANA, 2017), h. 391
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3. Triangulasi yaitu pengecekkan data tentang keabsahannya dengan
memanfaatkan bagai sumber diluar data tersebut sebagai perbandingan5

5

Lexi J Moleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rodsakarya, 2014), h.221
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Bolaang Mongondow memiliki
standar akreditasi (B), yang letak bangunannya terletak di Desa Lolak,
Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Negeri 1 Bolaang Mongondow di dirikan pada tahun 2004 dilakukan
perlaihan dari Swasta ke Negeri, yang waktu itu namanya masih memakai
“Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Lolak” menjadi Madrasah
Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Bolaang Mongondow. Kedudukan bangunannya
di lokasi yang datar, sedangkan luas wilayah sekolah Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Negeri 1 Bolaang Mongondow adalah 11.111 M dengan batasan
wilayah yaitu:
a. Dari Utara adalah perkebunan warga
b. Dari selatan adalah jalan trans Sulawesi
c. Dari Barat adalah sekolah MIN 1 Bolmong
d. Dari Timur adalah Perkebunan warga
2. Profil MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow
Nama Sekolah

: MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow

Nomor Statistik

: 121171010002

Provinsi

: Sulawesi Utara
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Otonomi Daerah

: Kabupaten Bolaang Mongondow

Kecamatan

: Lolak

Desa

: Lolak

Kode Pos

: 95761

Telepon

:-

Daerah

: Pedesaan

Status Sekolah

: Negeri

Akreditas

:B

Tahun Berdiri

: 1994

Tahun Penegerian

: 2004

3. Kondisi objektif MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow
a. Kondisi siswa
Kondisi siswa merupakan data keadaan peserta didik yang terdaftar dalam
proses pendidikan pada setiap lembaga pendidikan yang ada. Dari data
keadaan atau kondisi siswa kita dapat mengetahui berapa banyak siswa yang
belajar di setiap satuan pendidikan pada tahun ajaran yang berbeda-beda.
Berikut ini adalah data siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong
pada setiap tahun ajaran :
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TABEL 4.1
DATA SISWA
TAHUN
KELAS VII

KELAS VIII

KELAS IX

JUMLAH

PELAJARAN
L

P

JLH

L

P

JLH

L

P

JLH

2008/2009

307
52

37

89

55 70

125

43 50

93

2009/2010

62

57

119

47 41

88

50 69

119

327

2010/2011

53

54

107

64 57

121

47 41

48

316

2011/2012

79 73

152

43 48

91

40 58

98

341

2012/2013

63

73

136

61 73

134

38 47

85

355

2013/2014

68

75

143

60 69

129

55 60

115

387

2014/2015

59

79

138

58 73

131

56 66

122

391

2015/2016

81 112

193

54 79

133

48 79

112

438

2016/2017

72

76

148

67 80

147

51 69

120

437

2017/2018

56

63

119

74 76

150

59 91

150

419

2018/2019

42

40

87

49 68

117

54 62

116

320

Sumber: Kepala Urusan Tata Usaha MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow

59

b. Kondisi guru dan tenaga kependidikan
Adapun jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya
yang ada di Madrasah Tsnawaiyah Negeri 1 Bolmong

TABEL 4.2
DATA GURU
NO

NAMA

L/P

STATUS

JABATAN

1.

Nuhran Soga, S.Ag

L

PNS

Kepala Sekolah

2.

Kalsum Rintutambu,SH

P

PNS

KTU

3.

Slane Pesik, SE

P

PNS

Bendahara

4.

Yudi Mamonto, S.Pd

L

PNS

Guru

Rajani Mokomdompit,

P

PNS

Waka

5.
S.Pd

Sarana/Prasarana

6.

Mahani Paputungan, S.pd

P

PNS

Guru

7.

Waluyo Sejati, S.Pd

L

PNS

Guru

L

PNS

Waka

8.

Naharudin, S.Pd
Kesiswaan

9.

Dewi Ahmad,S.Pd

P

PNS

Guru

10.

Nuriyatun Nuha, S.Pd

P

PNS

Guru

11.

M.L Paputungan, BA

L

Honor

12.

Mulyatien, S.Pd

P

Honor

13.

Rismawati, S.Pd

P

Honor
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14.

Arshakulkim, S.Pd

L

Honor

15.

Yuningsi Y. Jafar, S.Pdi

P

Honor

16.

Idun Mokodompit S.Pd

L

Honor

17.

Supriandi Paputungan S.Pd

L

Honor

18.

Ismawati, S.Pd

P

Honor

19.

Septianyi Paputungan,

P

Honor

S.Pd
20.

Novi. M Paputungan, S.Pd

P

Honor

21.

Trisnawati Manppo, S.Pd

P

Honor

22.

Hamria Paputungan. S.Pd

P

Honor

23.

Friyatno Mamonto, S.Or

L

Honor

24.

Sri.W. Mokodongan, S.PdI

P

Honor

25.

Idzni Filza Maulana, S.Pd

P

Honor

26.

Hasim Paputungan S.Pd

L

Honor

27.

Moh. A. Dilapanga, S.Pd

L

Honor

28.

Hasriani Siswa, S.Pd

P

Honor

29.

Aditya Paputungan, S.Pd

L

Honor

Sumber : Kepala Urusan Tata Usaha MTs Negeri 1 Bolaang
Mongondow.
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c. Sarana dan Prasarana MTs Negeri 1 Bolmong

TABEL 4.3
SARANA DAN PRASARANA
NO

NAMA SARANA DAN

JUMLAH

KET

PRASARANA
1.

Ruang Kelas

13

-

2.

Ruang Guru

1

-

3.

Ruang Tata Usaha

1

-

4.

Ruang Lab.IPA

1

-

5.

Ruang Lab.Komputer

1

-

6.

Ruang Lab.Bahasa

1

-

7.

Ruang Perpustakaan

1

-

8.

Aulah

1

-

9.

WC

8

-

10.

Kamar Mandi

8

-

11.

Kantin

4

-

12.

Ruang Penjaga

1

-

13.

Lapangan Olahraga

1

-

14.

Portal Pintu Masuk

1

-

Sumber: Kepala Urusan Tata Usaha MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow1

1

Hasil Dokumentasi dari bagian Tata Usaha di MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow
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B. Deskripsi hasil penelitian
1. Pelaksanaan Fungsi Adminstrasi Personalia Pendidikan
Demi tercapainya lembaga pendidikan yang efektif dan efisien khususnya
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong,pengelolaan administrasi personil
sangatlah penting demi menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan
berkualitas serta untuk mencapai tujuan pendidikan.
Adapun kegiatan-kegiatan Pelaksanaan administrasi personil di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong yang penulis teliti di antaranya adalah:
a. Daftar Hadir Guru dan Pegawai
Kehadiran tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu hal yang
penting demi tercapainya tujuan organisasi. Daftar hadir menyatakan
kehadiran seseorang, otomatis berhubungan dengan waktu, pekerjaan dan
sebagainya. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan suatu pekerjaan dengan
baik jika tidak disiplin akan waktu dan kehadirannya dalam bekerja.
Berkenaan dengan daftar hadir atau absensi pegawai di MTs Negeri 1
Bolmong Kepala sekolah Bapak Soga S.Ag mengungkapkan bahwa:
“daftar hadir kepegawaian yang ada dimadrasah ini dilakukan melalui
finger print. Jadi absensinya kita sudah menggunakan finger print. Yang
dilakukan setiap pagi dan pulang sekolah. Dari finger print tersebut kita bisa
melihat siapa saja guru atau pegawai yang tidak masuk dan juga terlambat.
Finger print termasuk menguntungkan karena lebih efisien. Kalau dulu kan
waktu masih jaman absen manual itu biasanya ada unsur kecurangan karena
biasanya yang tidak hadir tapi di abasensi ada namanya, intinya kalau masih
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pakai daftar hadir manual itu bisa di manipulasi tapi kalau sekarang karena
ada alat itu jadi lebih efisien dalam hal absensi”2
Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa MTs negeri 1
Bolmong sudah mengikuti perkembangan zaman dengan cukup baik dan
terlaksana dengan baik. ini dapat dilihat berdasarkan penggunaan finger print.
Absensi finger print berlaku untuk absaensi semua pegawai baik tenaga
pendidik maupun kependidikan.
Absensi di lakukan setiap hari ketika datang dan akan pulang sdari
sekolah. Manfaat dari absensi menggunakan finger print kehadiran guru atau
pegawai lebih tertata dengan baik artinya lebih untuk efesiensi dan efektifitas.
Untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam absensi
a. Perencanaan Personil
Dalam manajemenperencanaan adalah hal yang paling penting untuk
mencapai tujuan organisasi. Termasuk juga halnya dengan administrasi
personil, perlu adanya perencanaan yang berhubungan dengan administrasi
personil karena itu adalah kegiatan awal yang harus di lakukan
lembaga/organisasi.
MTs Negeri 1 Lolak adalah sekolah Negeri yang berada dibawa
departemen agama Kec.Lolak kabupaten Bolaang Mongondow. Karena itu
untuk kebutuhan personalia pihak sekolah selalu melaporkan pada pihak
departemen agama. Walaupun begitu pihak madrasah juga bisa memenuhi
kebutuhan secara mandiri jika dari kantor kementrian agama
2

tidak bisa

Hasil Wawancara dengan Kepala MadrasaH Bapak Nuhran Soga S.A.g pada tanggal 27
Juli 2020 pukul 13.00 WITA
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memenuhi kebutuhan guru dan pegawai. Sebagaimana yang diungkapkan
kepala madrasah MTs Negeri 1 Bolmong bapak Nuhran Soga S.Ag
“dalam merencanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan
administrasi personil biasanya kita melakukan rapat atau pertemuan untuk
merencanakan program terebut. Kegiatan yang berhubungan dengan
admnistrasi personil itu, pertama yang dilakukan adalah melihat dan
mengecek jumlah guru dan pegawai yang ada. Memprediksi jumlah guru dan
pegawai. Kita melihat jumlah guru yang diterimah setiap tahun ajaran” 3
Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan Kepala Tata Usaha dalam
wawancaranya:
“dalam kegiatan perencanaan, biasanya di madrasah ini, dalam
perencanaan pegawai itu kita melihat dulu struktur guru yang ada lihat dan
memprediksi jumlah guru dan pegawai yang dibutuhkan. Selain itu kita juga
melihat dengan kebutuhan sekolah apakah sudah mencukupi atau belum. Jika
dari kami pihak sekolah merasa sudah cukup maka selanjutnya di adakan
pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun jika
belum, biasanyakan kalau menyangkut personil yang PNS itu langsung dari
kementrian agama, namun kita juga pihak madrasah hanya bisa mengusulkan
ke kementrian agama. Jadi kami dari pihak madrasah juga secara tidak
langsung selalu mengontrol mengenai keadaan guru dan pegawai, kalau untuk
tugas pokok yang kami lakukan di bagian admnistrasi yang menyangkut
dengan perencanaan pegawai yaitu kelayakan guru mengajar,pelaksanaan
pembagian tugas kepada guru-guru, tenaga tekhnis dan lainnya.4
Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dari salah satu Guru Mts
Negeri 1 Bolmong bapak Friyatno Mamonto
Sebagai madrasah yang berada di bawah naungan departemen agama,
yang mengatur segala sesuatu itu dari departemen agama termasuk
perencanaan guru dan pegawainya. Tetapi madrasah masih dilibatkan dalam
proses perencanaan tersebut. Biasanya ada rapat/pertemuan di kemenag
tentang sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru dan pegawai. Jadi semua
didiskusikan dalam pertemuan tadi. Kalau soal pembagian tugas saya selaku
guru juga ditugaskan sesuai dengan profesi saya sebagai guru Olahraga.
Contohnya juga di bagian tata usaha mereka tidak mengajar, kalau tata usaha

3
Hasil Wawancara dengan bapak Nurhan Soga, S.Ag, Kepala Madrasah Tsnawiyah
Negeri 1 Bolmong, pada tanggal 20 april 2020, pukul 13.00 WITA.
4

Hasil Wawancara dengan Ibu Kalsum Ritutambu, S.H Kepala Tata Usaha Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong pada tanggal 15 April 2020 Pukul 10.00 WITA
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di tata usaha, kalau guru yah mengajar. Jadi perencanaan pegawai dan
pembagian tugas itu sesuai profesi masing-masing.5
Dari hasil penelitian di atas dapat di dakatakan bahwa dalam perencanaan
personil di MTs Negeri 1 Bolmong cukup terlaksana dengan baik, karena
dalam perencanaan kita memang harus mengadakan rapat agar bisa berdiskusi
dengan baik menyangkut kegiatan personil. selain itu tugas pokok yang
dilakukan di bagian administrasi MTs Negeri 1 Bolmong yaitu kelayakan guru
mengajar dan pelaksanaan pembagian tugas kepada guru-guru dan tenaga
teknis lainnya. Dalam perencanaan di MTs Negeri 1 Bolmong point yang
paling utama adalah melihat dulu kebutuhan sekolah pada setiap tahunnya.
b. Rekrutmen dan Pengadaan Personil
Rekrutmen personil atau rencana pengadaan personil adalah salah satu
kegiatan administrasi personil yang sangat penting dalam administrasi personil
yang mencangkup pendayagunaan tenaga kerja baik guru, pegawai dan
lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai hasil yang maksimal.
Menurut data yang dikumpulkan berupa informasi atau data hasil
observasi

didapatkan

di

MTs

Negeri

1

Bolmong

bahwa

dalam

manajemenpersonalia mencakup masalah rekrutmen atau pengadaan pegawai
ini di tangani oleh kepala madrasah kemudian diajukan kepada kementrian
agama sebagaimana yang di katakan kepala Madrasah MTs negeri 1 Bolmong
“di sekolah ini sistem rekrutmennya ada dua yang pertama lewat
kementrian agama kabupaten bolaang mongondow itu tenaga pendidik dan
5

Hasil Wawancara dengan bapak Friyatno Mamonto, Guru Olahraga MTs Negeri 1
Bolmong, pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 10.00 WITA
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kependidikan yang sudah PNS. Dan juga ada tenaga pendidik dan
kependidikan yang bukan PNS itu direkrut oleh sekolah setiap tahun dengan
memperhatikan kualifikasi ijaza dan standar kompetensi. Misalnya kalau dia
tenaga adminkstrasi minimal dia memiliki kompetensi tentang manejem dan
administrasi.6
Pendapat di atas senada dengan yang disampaikan ibu KTU yang di
sampaikan dalam wawancaranya :
“kalau perekrutan ASN ada 2 yang pertama Pegawai Negeri Sipil.
langsung dari kementeian agama RI lewat BKN. Yang kedua pegawai
pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) seperti satpam, cleaning service,
guru tidak tetap (GTT), Pegawai tidak tetap (PTT) perekrutan biasanya
berdasarkan kebutuhan madrasah. Seperti GTT kalau kami butuh guru Bahasa
Indonesia kami akan memberikan pengumuman bahwa ada penerimaan guru
Bahasa Indonesia dilampiri dengan syarat-syaratnya. Tapi sudah 3 tahun ini,
perekrutan langsung dari kantor kementrian agama, jadi kami hanya
memberikan usulan apa-apa yang kami butuhkan selanjutnya nanti dari kantor
kementrian agama yang merekrut serta pembagian wilaya kerja.7
Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dari salah satu Guru
Olahraga Mts Negeri 1 Bolmong bapak Friyatno Mamonto
“kalau saya sendiri di rekrut dari kementrian agama, yang juga saya
mengikuti seleksi dengan persyaratan fc ijazah legalisir, surat lamaran, fas
foto,akta mengajar, dan transkip nilai.”8
Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa dalam administrasi
pengadaan personil atau rekrutmen pihak madrasah selalu mementingkan
kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan berdasarkan
kualifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak madrasah
Pengadaan personil ditentukan oleh kementrian agama sebagai suatu lembaga
yang menaungi lembaga pendidikan dan juga ditentukan berdasarkan pendapat

6

Hasil Wawancara dengan bapak Nurhan Soga, S.Ag, Kepala Madrasah Tsnawiyah
Negeri 1 Bolmong, pada tanggal 20 april 2020, pukul 13.00 WITA.
7
Hasil Wawancara dengan Ibu Kalsum Ritutambu, S.H Kepala Tata Usaha Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Bolmong pada tanggal 15 April 2020 Pukul 10.00 WITA
8
Hasil Wawancara dengan bapak Friyatno Mamonto, Guru Olahraga MTs Negeri 1
Bolmong, pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 10.00 WITA
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dari pihak madrasah. Dalam penentuan kualifikasi syarat yang berkaitan
dengan pengadaan personil di MTs negeri 1 Bolmong tentunya adanya seleksi
dan persyaratan lainnya.
c. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
MTs Negeri 1 Bolmong telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan
atau lembaga dengan mengikutsertakan para guru dan pegawai mengikuti
training, workshop,seminar. Hal ini diungkapkan kepala Madrsah MTs Negeri
1 Bolmong Bapak Nuhran Soga S.Ag :
“tentunya dalam lembaga pendidikan setiap personil memang harus
adanya pelatihan dan pengembangan. Kalau di sekolah ini pelatihannya sesuai
dari permintaan balai diklat keagamaan, biasanya dari balai diklat menyurat di
kantor kementrian agama untuk di mintai siapa siapa yang ikut pelatihan.9
Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Kepala Tata Usaha ibu Kasum
Ritutambu S.H dalam wawancaranya:
Saya dan teman-teman guru lainnya selalu mengikuti perkembangan yang
ada, apa yang dibutuhkan pemerintah maupun madrasah kami selalu berusaha
memenuhinya, seperti guru yang harus S1, pandai mengoprasikan Komputer,
serta menguasai kurikulum. Kepala Madrasah memberikan informasi,
memberikan pengarahan, kemudian mengirim guru dengan cara bergantian
sesuai permintaan dari kementrian agama untuk mengikuti pelatihan,
pendidikan, penataran.
Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dari salah satu Guru
Olahraga Mts Negeri 1 Bolmong bapak Friyatno Mamonto
“Kalau pelatihan untuk guru pasti ada, kalau di sini kan sesuai arahan dari
pimpinan. Selain ikut pelatihan di balai diklat, kami juga secara pribadi belajar
mengembangkan kemampuan kami sendiri, kepala madrasah juga selalu

9

Hasil Wawancara dengan bapak Nurhan Soga, S.Ag, Kepala Madrasah Tsnawiyah
Negeri 1 Bolmong, pada tanggal 20 april 2020, pukul 13.00 WITA.
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memberikan pengarahan. kalau saya pribadi belum ikut pelatihan karena
bergiliran juga.”10
Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pembinaan dan
pengembangan pegawai di MTs Negeri 1 Bolmong dilaksanakan sesuai
dengan permintaan dari balai diklat dengan selalu mengikuti perkembangan
yang ada, dan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan madrasah.
d. Promosi dan Mutasi Pegawai
Dalam kegiatan administrsi personil tentu adanya promosi dan mutasi
pegawai. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu
organisasi. Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi
yang baik dibanding kandidat-kandidat lainnya. Sedangkan mutasi adalah
perpindahan pekerjaan seseorang oleh suatu organisasai.
Hal ini di ungkapkan Kepala Madrasah Tsanwiyah Negeri 1 Bolmong
bapak Nuhran Soga S.Ag:
“madrasah ini kan di bawa kementrian agama jadi kalau soal promosi dan
mutasi itu wewenang dari kantor kementrian agama sendiri. Misalnya untuk
jabatan pimpinan sekolah, itu menjadi wewenang dari kementrian agama.
Kalau dari hasil evaluasi dan supervice yang dilaksanakan oleh sekolah, sering
juga memunculkan formasi baru, misalnya perubahan wali kelas, kepala
perpustakaan dan lain-lain. Hal seperti itu juga bisa menjadi kewenangan dari
saya sendiri selaku pimpinan.”11
Kepala tata usaha juga mengatakan dalam wawancaranya :
“Yang menyangkut dengan promosi dan mutasi itu wewenang dari kantor
kementrian agama. Kita dari pihak sekolah hanya sekedar mengusulkan
10
Hasil Wawancara dengan bapak Friyatno Mamonto, Guru Olahraga MTs Negeri 1
Bolmong, pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 10.00 WITA.
11

Hasil Wawancara dengan bapak Nurhan Soga. S.Ag, Kepala Madrasah Tsnawiyah
Negeri 1 Bolmong, pada tanggal 23 april 2020, pukul 09.00 WITA.
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khususnya dibagian administrasi tugas pokok yang kami lakukan yah
membuat pengusulan kenaikan pangkat untuk tenaga pendidik dan
kependidikan, pemberitahuan dan pengusulan mutasi tenaga pendidik dan
kependidikan.”
Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dari salah satu Guru
Olahraga Mts Negeri 1 Bolmong bapak Friyatno Mamonto
“ kalau saya yah tergantung arahan dari kementrian agama dan pimpinan
karena mereka yang berwenang, tapi sejauh ini kebijakan dari kementrian dan
pimpinan juga sesuai dengan apa yang guru-guru harapkan. Karena keputusan
dri kementrian agama dan pimpinan adalah memang yang pantas
mendapatkan promosi dan mutasi.”12
Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa promosi personalia yang
dilakukan di MTs Negeri 1 Bolmong itu hanya sebatas cakupan kecil yaitu
perubahan wali kelas, kepala perpustakaan dan lain sebagainya. Kalau
menyangkut tentang jabatan pimpinan sekolah itu menjadi wewenang dari
kementrian agama. Kebijakan dari kementrian dan kepala madrasah juga
sesuai dengan apa yang guru-guru harapkan.
e. Pemberhentian Pegawai
Dalam melaksanakan tugas. Setiap personil dalam lembaga pendidikan
mempunyai kewajiban serta kode etik dank kode prilaku yang harus di taati
dan di laksanakan. Kewajiban serta kode etik dan prilaku merupakan pedoman
sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dimiliki seorang personil baik di
dalam maupun diluar pekerjaan. Salah satu tujuan taat dan patuh adalah untuk
memberikan contoh yang baik terhadap siswa-siswi disekolah serta untuk
membentuk pegawai yang bersih dari segalah masalah hukum.

12
Hasil Wawancara dengan bapak Friyatno Mamonto, Guru Olahraga MTs Negeri 1
Bolmong, pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 10.00 WITA
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Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Madrasah MTs Negeri 1 Bolmong
bapak Nuhran Soga S.Ag :
“di madrsah tsnawiyah negeri 1 Bolmong yang bernaung di bawa
kementrian agama yang berkaitan dengan pemberhentian ini disebabkan dari
hasil evaluasi dan supervise yang dilakukan oleh pimpinan sekolah, yah biasa
penyebabnya lebih banyak pada pelanggaran etika dan moralitas. Untuk
kewenangan pemberhentian ada pada kementrian agama. Sedangkan unit
pendidikan hanya sebagai pihak yang merekomendasi pemberhentian, untuk
keputusan ada pada kementrian agama.13
Hal tersebut sejalan dengan yang di katakan Kepala Tata Usaha ibu
Kalsum Ritutambu, selaku Pegawai Tata Usaha MTs Negeri 1 Bolmong:
bicara tentang pemberhentian pegawai, tentu prosesnya pegawai akan di
panggil oleh kepala madrasah, untuk dimintai klarifikasi, sebelum
direkomendasi oleh kepala madrasah ke kementrian agama untuk melanjutkan
atau diberhentikan sebagai pegawai, pemberhentian pegawai pun misalnya
karena melanggar aturan ASN serta pelanggaran yang terjadi terjadi disekolah
ini penyebabnya lebih kepada etika dan moral pegawai. Kita juga kan
mempunyai tata tertib kerja yang meliputi pedoman tata tertib tenaga pendidik
dan kependidikan, sumber penyusunan dalam tata tertib kerja yah mengacu
pada ketentuan,peraturan dan kesepakatan yang mendukung tata tertib
kerja.”14
Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dari salah satu Guru
Olahraga Mts Negeri 1 Bolmong bapak Friyatno Mamonto
“kalau soal pemberhentian pegawai saya selaku guru berusaha untuk
mengikuti aturan yang ada, kan di madrasah ada tata tertib guru, jadi itu
semua sudah ada aturannya. Biasanya kalau ada yang melanggar itu ada surat
teguran, kalau masih melenggar yah tentu akan di proses kembali.”15
Dari pendapat di atas dapat di katakan bahwa pemberhentian pegawai di
MTs Negeri 1 Bolmong penyebabnya lebih banyak pada pelanggaran etika
dan moral dan melanggar aturan ASN. Untuk kewenangan pemberhentian ada
13

Hasil Wawancara dengan bapak Nurhan Soga. S.Ag, Kepala Madrasah Tsnawiyah
Negeri 1 Bolmong, pada tanggal 23april 2020, pukul 09.00 WITA.
14
Hasil Wawancara dengan Ibu ayu , Pegawai Tata Usaha, pada tanggal 23 april 2020,
pukul 10.50 WITA.
15
Hasil Wawancara dengan bapak Friyatno Mamonto, Guru Olahraga MTs Negeri 1
Bolmong, pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 10.00 WITA

71

pada Kementrian agama. Sedangkan pihak Madrasah hanya sebagai pihak
yang merekomendasi pemberhentian, untuk keputusan ada pada kementrian
agama.
f. Kompensasi Pegawai
Dalam pemberian kompensasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk
disesuaikan dengan ketetapan yang ada di suatu organisasi. Kompensasi tidak
hanya diberikan dalam bentuk gaji saja, namun dapat berupa bentuk lain
seperti tunjangan, insentif, atau bentuk non finansial sepeerti cuti yang dapat
membuat seorang pegawai merasa nyaman bekerja pada organisasi tersebut.
Dalam pemberian kompensasi di MTs Negeri 1 Bolmong di atur menurut
ketetapan yang telah di tentukan dalam aturan kepegawaian kantor kementrian
agama. Hal ini sebagaiamana yang dikemukakan oleh Kepala Madrasah Mts
Negeri 1 Bolmong bapak Nuhran Soga S.Ag:
“yang mengatur segala sesuatu yang terkait kompensasi adalah pihak
kementrian agama, artinya pihak kementrian agama sudah memiliki aturan
kepegawaian yang di bakukan dan digunakan untuk mengatur segala sesuatu
terkait personalia yang bekerja di lembaga pendidikan. Bentuk kompensasi
yang di tetapkan kantor kementrian agama yang tertulis dalam buku aturan
kepegawaian yang secara umum di atur oleh pemerintah, melalui presiden dan
dieksekusi oleh kementrian terkait.”16
Hal tersebut sejalan seperti yang dikatakan oleh ibu KTU, Kalsum
Ritutambu S.H
“Sistem kompensasi yang diberlakukan di MTs Negeri 1 Bolmong ini
adalah sesuai dengan ketentuan aturan kepegawaian yang di tetapkan
kementrian agama. kalau masalah gaji di MTs Negeri 1 Bolmong rutin

16
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diberikan kepada semua guru setiap bulan. Besar gaji pokok setiap gurupun
berbeda sesuai dengan status kepegawaian, pangkat dan masa pengabdian.
Kalau soal tunjangan, tunjangan fungsional itu diberikan kepada guru yang
mengampu jabatan structural yang tekah mencapai status calon pegawai tetap.
Kalau soal insentif itu diberikan kepada guru yang mampu melaksanakan
tugas tambahann dan layak untuk berikan insentif. Contohnya berupa biaya
perjalan dinas, atau ditugaskan mendampingi peserta didik mengikuti sesuai
kegiatan diluar sekolah.17
Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dari salah satu Guru
Olahraga MTs Negeri 1 Bolmong bapak Friyatno Mamonto
“masalah kompensasi yang diberikan di sekolah ini, Setiap guru menerima
gaji sesuai dengan beban kerjanya masing-masing, Madrasah juga
memberikan insentif kepada guru-guru yang memiliki jabatan atau tugas
tambahan sesuai peraturan yang berlaku. Tunjangan hari raya walau kadang
tidak tepat waktu tapi Alhamdulillah setiap tahun pasti ada tunjangan hari
raya, saya pribadi mengaku bahawa madrasah ini memberikan kenyamanan
kerja bagi para pegawainya termasuk saya sendiri”18

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa semua kegiatan kompensasi
pegawai mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh kementrian agama
yang juga kementrian agama mengacu pada aturan pemerintah melalui
presiden dieksekusi oleh kementrian terkait.

17
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g. Penilaian Pegawai
Kegiatan penilaian pegawai pada dasarnya merupakan upaya untuk
memberikan jaminan bahwa setiap pegawai dapaat bekerja secara efektif dan
efesien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan penilaian
pegawai ini tujuannya untuk dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan
dari pegawai yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan
pengembangan kinerja berikutnya.
Hal ini di ungkapkan oleh kepala Madrasah MTs Negeri 1 Bolmong bapak
Nuhran Soga S.Ag:
“selain PNS, Semua saya yang mengevaluasi dan menilai. Tetapi untuk
PNS yang mengamati saya tetapi yang memberi nilai itu adalah dari
kementrian agama.Yang dinilai untuk PNS mengacu pada SKP (Sasaran
Kinerja Pegawai). Saya sebagai kepala sekolah tidak ada hak menilai guru
yang berstatus PNS. Sedangkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai
Tidak Tetap dinilai oleh saya sendiri dan juga pengawas.sDalam proses
evaluasi selalu ada tindak lanjut yang dilakukan, biasanya dilakukan dengan
pembinaan. Kalau untuk guru saya kumpulkan untuk pembinaan. Selain itu
manfaat yang dirasakan adalah kita bisa melihat potensi dari pada guru-guru,
sampai mana kemajuan kinerja guru dan pegawai, dari penilaian kita bisa
mengevaluasi, melihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki agar bisa
menjadi lebih baik.19
Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha ibu
Kalsum Ritutambu juga mengungkapkan dalam wawancaranya:
“Dalam kegiatan penilaian untuk pegawi/staf TU untuk tindak lanjut
biasanya Kepala madrasah memberikan pembinaan jika ada yang mungkin
tidak sesuai dengan yang seharusnya, kepala madrasah pasti langsung
menegur dan melakukan pembinaan, kalau tugas pokok kami selaku bagian
administrasi yaitu membuat daftar penilaian berupa Sasaran Kinerja Pegawai

19
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(SKP) yang dibuat tiap tahunnya, di tanda tangani oleh kepala kantor
kementrian agama dan kepala madrasah.”20
Dari pemaparan di atas dapat di ketahui bahwa kepala madrasah tidak
berhak menilai guru yang berstatus PNS. sedangkan guru tidak tetap (GTT)
dan Pegawai Tidak Tetap (GTT) dilakukan oleh kepala sekolah dan juga
pengawas yang dilaksankan setiap akhir semester yang prosesnya dimulai
dengan mengawasi kinerja personalia dan memberikan penilaian setiap akhir
semester. Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian dan evaluasi adalah dengan
pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah.
1. Faktor pendukung dan penghambat tata kelola administrasi personil di
MTs Negeri 1 Bolmong
Faktor pendukung dan penghambat tata kelola administrasi personil
berdasarkan penelitiam yang telah dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut
a. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi administrsi personil di
MTs Negeri 1 Bolmong
Seseorang di katakan dapat melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik
apabila seseorang tersebut telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang
maksmimal dan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Kemampuan
seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan bukan hanya dilihat dari

20
Hasil Wawancara dengan ibu Kalsum Ritutambu Kepala Tata Usaha Madrasah
Tsnawiyah Negeri 1 Bolmong, pada tanggal 25 april 2020, pukul 10.00 WITA.

75

keterampilan semata tetapi dapat dilihat dari hasil yang dicapai dan pekerjaan
tersebut apakah sudah efektif dan efesien atau belum. Seseorang dapat
mengelola dengan baik tentunya didukung oleh beberapa faktor yang
mendukung dalam menyelesaikan pekerjannya.
Berdasarkan hasil penelitian dalam tata kelola administrsi personil di MTs
Negeri 1 Bolmong ada beberapa faktor yang mendukung sebagaimana yang di
ungkapkan kepala Madrasah MTs Negeri 1 Bolmong bapak Nuhran Soga,
S.Ag
“tentunya dalam setiap lembaga pasti ada faktor pendukungnya, dan faktor
penghambatnya. Tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah ini mereka
sebenarnya banyak yang sudah mempunyai pengalaman yang bagus, tentunya
faktor pendukungnya dari personil, perangkat dan peralatan yang mendukung
dalam pengelolaan administrasi di sekolah ini.”21
Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan ibu Kepala Tata Usaha
MTs Negeri 1 Bolmong:
“Iya selain dari personil di sekolah ini faktor pendukungnya juga dari segi
sarana dan prasarana kita yang Insya Allah sudah sangat mendukung sehingga
kegiatan-kegiatan kita di bagian administrasi, pengelolaannya cukup berjalan
dengan baik karena adanya pendukung yaitu sarana dan prasarana disekolah
ini.22
Berdasarkan pendapat di atas dapat di katakan bahwa faktor pendukung
dalam menata dan mengelola administrasi personil di Mts Negeri 1 Bolmong
adalah kualitas dari setiap personil baik tenaga pendidik dan kependidikan.

21
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Selain dari kemampuan pengelolaan personil sekolah, sarana dan prasarana
juga menjadi faktor pendukung dalam menata dan mengelola administari
personil sekolah.
b. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi administrasi personil
di MTS Negeri 1 Bolmong
Secara umum pelaksanaan administrasi personil yang ada di MTs Negeri 1
Bolmong sudah cukup baik, namun berdasarkan penelitian yang telah di
lakukan peneliti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan
administrasi personil.
Sebagaimana yang di ungkapkan kepala sekolah bapak Soga.S.Ag dalam
wawancaranya:
“faktor penghambatnya kurangnya motivasi guru untuk maju yang
disebabkan oleh terhambatnya waktu dan kondisi fisik yang bermacammacam. Apalagi sekarang yang terjadi dimana kita sekarang dalam masa
pandemic karena adanya virus corona.selain itu
mungkin tingkat
kekompakan dari personil di madrasah ini belum cukup baik, tentu saya
sebagai pemimpin juga berusaha lebih meningkatkan lagi kekompakan para
personil, dengan melihat karaktersitik mereka masing-msing.23
Menurut bapak Nuhran Soga S.Ag beliau mengatakan bahwa yang
menjadi hambatan di Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Bolmong adalah karena
dalam masa pandemic membuat motivasi guru berkurang.
Hal tersebut juga dikatakan oleh ibu Kalsum ritutambu S.H kepala Tata
Usaha Mts Negeri 1 Bolmong dlam wawancarannya mengatakan:

23
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“Menurut saya dalam hal personalia, yang menjadi penghambatnya adalah
para pegawai yang sudah tergolong senior itu memiliki pola pikir yang boleh
dikatakan tertinggal, karena pendidikan yang mereka miliki tentu jauh dari
yang sekarang, disini ada beberapa guru senior yang usianya sudah mendekati
pensiun, namun kita juga sangat menghormati mereka, karena dedikasi dan
loyalitas mereka terhadap lembaga sangat menggebu, contohnya saja ketika
ada kebijakan baru dari pemerintah yang dimana setiap personil sekolah wajib
untuk bisa mengoprasikan komputer mereka tidak segan-segan ataupun malu
untuk belajar dari awal kepada yang muda meskipun ,mereka tau bahwa daya
serap meraka dalam belajar pasti akan kalah dengan muda. Selain itu juga
Karena kita sekarang dalam masa pandemic covid 19 otomatis segala
pekerjaan sekolah kegiatan-kegiatan sekolah sangat terhambat karena adanya
virus corona, walaupun begitu kita berusaha untuk menjalaninya. Meskipun
siswa dan siswi diliburkan kita tetap harus datang disekolah secara bergantian,
dan mengikuti protocol yang ada.24
Dari pemaparan di atas dapat di katakan bahwa yang menjadi faktor
penghambat adalah kurangnya kekompakkan para personil dan adanya
pandemic covid 19 menjadi kurangnya motivasi guru, dan menjadi pekerjaan
sekolah, kegiatan sekolah, menjadi tidak efektif. Selain itu adanya tenagatenaga lama dengan pola pikir yang masih konvensial artinya pola piker yang
masih ketinggalan jaman atau cara-cara yang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang. namun dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi justru
menjadi penyemangat bagi tenaga personalia lainnya yang masih muda, jadi
disamping mereka dikatakan sebagai faktor penghambat, disisi lain mereka
juga menjadi aset yang berharga bagi lembaga.
Adapaun beberapa solusi yang dikatakan kepala Tata Usaha terkait dengan
faktor penghambat tersebut yang di katakana dalam wawancaranya:

24
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“menurut saya solusi terkait dengan penghambat seperti adanya covid19
walaupun memang menjadi penghambat tapi kita juga jangan melupakan
tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, walaupun
siswa-siswi diliburkan tapi kita tetap harus datang ke sekolah seperti biasanya
dengan mengikuti protocol kesehatan yang sudah di anjurkan pemerintah,
selanjutnya kalau masalah tentang personil yah solusinya harus lebih
ditingkatkan kualitasnya dengan lebih banyak belajar, mencari tahu, jangan
malu bertanya kepada yang sudah berpengalaman, karena itu juga bisa
menambah wawasan kita.
c. Pembahasan hasil penelitian
1. Pelaksanaan Fungsi Administrasi Personalia pendidikan
Administrasi personil merupakan seluruh kegiatan yang di rencanakan dan
di usahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara
kontinyu

para

pegawai

di

madrasah,

sehingga

mereka

dapat

membantu/menunjang kegiatan-kegiatan sekolah (khususnya PBM) secara
efektif dan efesien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah di tetapkan.
kegiatan pengadaan, pengembangan, promosi dan mutasi,pmeberhentian
pegawai, pemberian kompensasi, dan penilaian pegawai agar tercapai
diberbagai tujuan individu, organisasasi dan masyarakat. Jelaslah bahwa yang
dimaksud administrasi personil adalah tenaga edukattif (guru) dan tenaga
administrative (non guru)
Dari penjelasan di atas penulis meyimpulkan bahwa administrasi personil
adalah salah satu penunjang tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu.
Seluruh proses kegiatan di sekolah tidak akan berjalan lancar tanpa adanya
personil dalam hal ini tenaga edukatif (guru) dan tenaga administrative (non
guru)
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Dalam penelitian ini, penulis meneliti pelaksanaan fungsi administrasi
personalia dilihat dari kegiatan administrasi personil yaitu:
a. Perencanaan Pegawai
perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan
dicapai lembaga pendidikan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan.
Perencanaan ini dapat disusun untuk janka pendek, jangka panjang dan akan
dipakai sebagai dasar perencanaan yang mengandung harapan bagi seseorang
pegawai secara individu. Dan bila mana memenuhi persyaratan serta mampu
melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan lembaga organisasi.25 Di
Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Bolmong dalam kegiatan perencanaan pegawai
sejauh ini sudah terlaksana dengan baik. Dengan melakukan rapat atau
pertemuan terkait dengan perencaan pegawai, memprediksi jumlah guru dan
pegawai yang dibutuhan sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta memberikan
tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
b. Rekrutmen Perosnil
Rekrutmen secara umum didefinisikan sebagai pencarian dan pengadaan
calon tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan potensial
sehingga sekolah dapat menyeleksi orang-orang yang paling sesuai bagi
kebutuhan kerja yang ada. Secara spesifik rekrutmen adalah secara rangkaian
aktivitas dan proses yang digunakan secara legal untuk memperoleh sejumlah
orang-orang yang berkualitas pada ruang dan waktu yang sesuai sehingga
25
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orang-orang dan sekolah dapat memilih satu sama lain minat jangka pendek
dan jangka panjang.26
Dalam kegiatan perekrutan pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 1
Bolmong selalu memperhatikan kualifikasi ijazah dan standar kompetensi
yang artinya selalu mengutamakan calon pendidik dan kependidikan yang
berkualitas sesuai dengan kebutuhan madrasah. Proses perekrutan di MTs
Negeri 1 Bolmong cukup tertata dengan baik, dengan memberikan
pengumuman, persyaratan, dan seleksi untuk memperoleh tenaga pendidik dan
kependidikan yang berkualitas.
c. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pegawai tidak mungkin statis
tetapi harus dinamis serta senantiasa berusaha untuk dapat di tingkatkan
prestasi/hasil kerjanya, karir serta jabatannya. Untuk itulah kegiatan
pengembangan pegawai akan terjadi baik di lingkungan pegawai negeri
maupun swasta. Mesikpun seorang pegawai telah memiliki bekal pengetahuan
serta keterampilan sebagai “preservice training” namun dari efektifitas dan
efesiensi serta peningkatan produktivitas kerjanya maka kemampuan atas
keterampilannya perlu terus dikembangkan dan di tingkatkan melalui “ in
service training”27
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27

Lihat halaman 22
Lihat Halaman 28

81

Di Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Bolmong telah berusaha meningkatkan
kualitas pendidikan atau lembaga pendidikan dengan mengikutsertakan para
guru dan pegawai untuk mengikuti training, workshop, dan seminar sesuai
permintaan dari balai diklat.
d. Promosi dan Mutasi
Promosi dan mutasi berati kenaikan jabatan, menerima kekuasaan dan
tanggung jawab yang lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab
sebelumnya. promosi dilakukan apabila ada salah satu daari pegawai yang
meninggal dunia atau keluar dari jabatannya. Ada beberapa sebab perlunya di
ambil tindakan promosi, yaitu untuk mempertinggi semangat bekerja pegawai,
untuk menjamin stabilitas kepegawaian, dan untuk memajukan kepegawaian.
Setelah promosi, persoalan yang segera perlu dibicarakan

disini adalah

mutasi. Untuk memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan
bekerja dalam situasi yang berbeda, maka dilakukan mutasi. Mutasi
merupakan kegiatan manajemenpendidikan yang berhubungan dengan atau
proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan situasi ketenagakerjaan dari
tenaga kependidikan situasi tertentu.28
Di Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Bolmong dalam kegiatan promosi dan
mutasi sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan sekolah sebatas cakupan
kecil. Ini bisa dilakukan tiap semester tergantung pada evaluasi kerja dalam
satu semester. Sedangkan untuk jabatan pimpinan sekolah promosi menjadi
wewenang dari pihak kementrian agama.
28
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e. Pemberhentian Pegawai
Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan
terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai
lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Dalam kaitannya dengan tenaga
kependidikan negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian tenaga kependidikan
dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Pertama, pemberhentian atas
permohonan sendiri. Ini seperti PNS yang minta berhenti diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS. Kedua, pemberhentian oleh dinas atau
pemerintah. Ini seperti, misalnya, tenaga kependidikan yang bersangkutan
tidak cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugastugasnya dengan baik. Ketiga, pemberhentian karena alasan lain. Ini seperti
tenaga kependidikan yang bersangkutan meninggal dunia, atau habis
menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak melaporkan diri kepada
yang berwenang serta telah mencapai batas usia pensiun.29
Sejauh ini dalam dalam hal pemberhentian pegawai di MTs Negeri 1
Bolmong berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh
pimpinan madrasah. Salah satu penyebabnya lebih banyak pada pelanggaran
etika dan moral contoh kasus yang ada di MTs Negeru 1 Bolmong itu
melanggar aturan ASN. Sedangkan dalam proses pemberhentian pegawai di
MTs Negeri 1 Bolmong sudah berjalan dengan baik sesuai proedur yang ada.

29
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f. Kompensasi Pegawai
Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan
sekolah kepada tenaga kependidikan yang dapat dinilai dengan uang dan
mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap.
Kesejahteraan harus di artikan material (misalnya gaji, honororim dan
fasilitas fisik). Dan non material yang mengarah kepada kepuasan kerja harus
diingat bahwa personaliaa sekolah merupakan “orang terdidik” sehingga
kesejahtraan nonmaterial sering kali sangat diperlukan.
peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang tunjangan tenaga
kependidikan adalah sebagai berikut; pertama, gaji pokok (termasuk kenaikan
gaji berkala dan promosi golongan) dua, tunjangan-tunjangan berupa,
tunjangan fungsional (berdasarkan golongan gaji), tunjangan istri (10% dari
gaji pokok), tunjangan anak (2,5% dari gaji pokok untuk maisng-masing anak
maksimum 2 anak), tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah dari atau
sekolah masing-masing. Frige banefit (pertanggungan umum) meliputi
perawatan

kesehatan

melalui

asuransi

kesehatan

(AKSES),

fasilitas

perumahan dinas, pakaian seraga,, karyawisata, fasilitas sekolah, penghargaan
ini deberikan oleh pemerintah atau sekolah.30
Dalam kegiatan kompensasi pegawai di MTs Negeri 1 Bolmong sudah
berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana yang secara umum di atur
oleh pemerintah, melalui presiden dan dieksekusi oleh kementrian
30
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terkait.Contoh masalah gaji dan tunjangan itu di atur oleh mentri keuangan,
kementrian agama hanya mengambil dasar acuan itu untuk pembayaran gaji
dan sebagainya. Dalam proses pemberian kompensasi di MTs Negeri 1
Bolmong pun tertata dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku
seperti gaji yang diberikan tiap bulan sesuai dengan jabatan dengan status
kepegawaian, pangkat dan masa pengabdian. Tunjangan fungsional yang
diberikan kepada guru yang mengampu jabatan struktural yang tekah
mencapai status calon pegawai tetap. Insentif yang diberikan kepada guru
yang mampu melaksanakan tugas tambahann dan layak untuk berikan insentif.
Contohnya berupa biaya perjalan dinas, atau ditugaskan mendampingi peserta
didik mengikuti sesuai kegiatan diluar sekolah.
g. Penilaian Pegawai
Penilaian ketenagaan ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengetahui
secara formal (condutie) maupun informal (managerial supervision) untuk
mengetahui hal-hal yang menyangkut pribadi, status pekerjaan, prestasi kerja
maupun perkembangan pegawai.
Penilaian dilakukan secara sistematis terhadap performan personalia dan
potensi mereka untuk berkembang. Penilaian performan mencangkup prestasi
kerja, cara kerja dan pribadi mereka.31
Dalam penilaian personil di MTs Negeri 1 Bolmong selain dilakukan oleh
kepala madrasah juga oleh pengawas yaitu dari kementrian agama. Untuk
31
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guru berstatus PNS yang berhak memberi nilai dari dinas pendidikan yang
dilaksanakan setiap akhir semester. Unsur yang dinilai untuk PNS ada pada
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap (
GTT) itu dinilai sendiri oleh kepala madrasah MTs Negeri 1 Bolmong dan
pengawas.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi administrasi
pesonalia pendidikan di Mts Negeri 1 Bolmong
a. Faktor yang mendukung pelaksanaan administrasi personalia pendidikan
di Mts Negeri 1 Bolmong
Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi administrasi personalia
pendidikan di MTs Negeri 1 Bolmong antara lain:
1) Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana adalah penunjang untuk kegiatan disekolah, di Mts
Negeri 1 Lolak salah satu faktor yang mendukung dalam tata kelola
administrasi adalah sarana prasarana karena sarana dan prasarana adalah
sarana dan prasarana yang ada di MTs Negeri 1 Bolmong cukup memadai.
Itu artinya memudahkan personil

dalam melaksanakan tugas sebagai

tenaga pendidik dan kependidikan
2) Kemampuan ( Skill)
faktor pendukung dalam menata dan mengelola administrasi personil di Mts
Negeri 1 Bolmong salah satunya adalah kemampuan dan skiil personil dilihat
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dari pengalaman mereka yang bagus sehingga dalam menata dan mengelola
administrasi personil juga baik.
b. Faktor penghambat tata kelola administrasi pendidikan di MTs Negeri 1
Bolmong
1) Kurangnya kekompakkan antar personil
Kurangnya kekompakkan antar personil menjadi penghambat dalam
menjalankan tugas disekolah. penyebab kurangnya kekompakkan ini
karena kekurang-cocokkan di antara para personil,akan tetapi kepala
sekolah selalu berusaha meningkatkan lagi kekompakkan para personil
dengan melihat karakteristik masing-masing.
2) Adanya pandemic covid19
Adanya pandemic covid19 yang terjadi sekarang ini berdampak pada
semua kehidupan, baik dari segi social, ekonomi, politik dan terutama
dunia pendidikan. Dunia pendidikan sangat merasakan dampak pandemic
corona ini termasuk juga MTs Negeri 1 Bolmong. Adapun solusi yang
dikemukakan kepala Tata Usaha terkait dengan covid19 ini para guru dan
pegawai di MTs Negeri 1 Bolmong selalu berusaha untuk tidak
menjadikan pandemic ini sebagai penghalang bagi mereka. Seperti yang
dilakukan oleh guru-guru MTs Negeri 1 Bolmong, mereka bangkit dan
tidak mau terjebak pada keterbatasan ruang dan waktu karena pandemic
virus corona. Tidak melupakan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik
dan kependidikan, walaupun siswa-siswi diliburkan tapi kita tetap harus
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datang ke sekolah seperti biasanya dengan mengikuti protocol kesehatan
yang sudah di anjurkan pemerintah Disela sela waktu tugas mengajar via
online dan kegiatan social, mereka mengajar via osnline dan kegiatan
social.
3) Adanya tenaga lama dengan pola piker yang masih konvensial
Adanya tenaga-tenaga lama dengan pola piker yang masih konvensional
artinya pola pikir yang masih ketinggalan jaman atau cara-cara yang
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.namun dengan dedikasi dan
loyalitas yang tinggi justru menjadi penyemangat bagi tenaga personalia
lainnya yang masih muda. jadi disamping mereka dikatakan sebagai factor
penghambat, disisi lain mereka juga menjadi aset yang berharga bagi
lembaga. faktor kedua yaitu tenaga lama dengan pola pikir konvensial
soslusinya dengan lebih di tingkatkan lagi kualitasnya dengan terus
belajar, serta mencari tahu, dan jangan malu bertanya kepada yang lebih
berpengalaman
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang di teliti, peneliti menyimpulkan bahwa
Pelaksanaan fungsi administrasi personalia di Mts Negeri 1 Bolmong
sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi dari pada administrasi
personalia yang fungsinya mencangkup perencanaan pegawai, perekrutan
pegawai, pengembangan pegawai, promosi dan mutasi pegawai,
kompensasi pegawai, pemberhentiam pegawai sampai pada penilaian
pegawai yang terlaksana dengan baik.
1. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi administrasi
personalia di MTs Negeri 1 Bolmong
a. Faktor pendukung dalam terlaksananya administrasi personalia di Mts
Negeri 1 Bolmong adalah adanya sarana dan prasarana sebagai
penunjang dalam kegiatan sekolah, kemampuan dan skil personil yang
sebagian mempunyai pengalaman yang baik.
b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi administrasi personalia
adalah kurangnya kekompakkan antar personil sehingga pekerjaan di
bagian administrasi kurang efektif, adanya pandemic covid19 yang
menjadi penghalang dalam proses belajar mengajar, serta adanya
tenaga lama yang pola piker yang masih konvensial atau ketinggalan
jaman.
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B. Saran
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:
1. Kepada kepala madrasah, agar dapat meningkatkan kinerjanya kearah
yang lebih baik serta melakukan pengawasan kepada personil sekolah.
2. Kepada tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal ini guru dan para
staf tata usaha agat meningkatkan kesadarannya dalam menekuni suatu
jabatan serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, menjadi
tenaga pendidik yang aktif, inofatif, dan kreatif.
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Pedoman Observasi
Dalam kegiatan observasi yang dilakukan, peneliti mengamati pelaksanaan
managerial kepala tata usaha dalam mengelolah administrasi di MTs N 1
Bolmong
1. Aspek yang diamati di lingkungan madrasah:
a. Lokasi MTs N 1 Bolaang Mongondow
b. Kondisi MTs Bolmong/ Sumber Daya Manusia (Tenaga
Kependidikan)
2. Aspek yang diamati adalah tata kelola administrasi disekolah
a. Fungsi administrasi personil
b. Kemampuan dan strategi tata usaha
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PEDOMAN WAWANCARA
Tata Kelola Administrasi Pendidikan di MTs 1 Bolmong
1. Pedoman wawancara kepala sekolah
a. Bagaimana kegiatan administrasi personil di Mts Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: kegiatan administrasi personil yah mulai dari perencanaan,
perekrutan, pengembangan, pemberhentian, pemberian kompensasi, dan
penilaian pegawai.
b. Bagaimana perencanaan personil di MTs Negeri 1 Bolmong?
Jawab:

biasanya

kita

melakukan

rapat

atau

pertemuan

untuk

merencanakan program terebut. pertama yang dilakukan adalah melihat
dan mengecek jumlah guru dan pegawai yang ada. Memprediksi jumlah
guru dan pegawai. Kita melihat jumlah guru yang diterimah setiap tahun
ajaran.
c. Bagaimana perekrutan personil di MTs Negeri 1 Bolmong?
Jawab: sistem rekrutmennya ada dua yang pertama lewat kementrian
agama kabupaten bolaang mongondow itu tenaga pendidik dan
kependidikan yang sudah PNS. Dan juga ada tenaga pendidik dan
kependidikan yang bukan PNS itu direkrut oleh sekolah setiap tahun
dengan memperhatikan kualifikasi ijaza dan standar kompetensi.
d. Bagaimana proses pengembangan pergawai di Mts Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: Kalau di sekolah ini pelatihannya sesuai dari permintaan balai
diklat keagamaan, biasanya dari balai diklat menyurat di kantor
kementrian agama untuk di mintai siapa siapa yang ikut pelatihan.
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e. Bagaiamana promosi dan mutasi di MTs Negeri 1 Bolmong ?
madrasah ini kan di bawa kementrian agama jadi kalau soal promosi dan
mutasi itu wewenang dari kantor kementrian agama sendiri. Misalnya
untuk jabatan seperti kepala sekolah, atau guru PNS itu di yang berwenang
adalah pihak kementrian agama. Kalau dari sekolah mungkin hanya
perubahan wali kelas, kepala perpustakaan dan lain-lain
f. Bagaimana proses pemberhentian pegawai di Mts Negeri 1 Bolmong
Jawab: . Untuk kewenangan pemberhentian ada pada kementrian agama.
Sedangkan kami pihak sekolah hanya smerekomendasi pemberhentian,
untuk keputusan ada pada kementrian agama. Biasanya ppenyebabnya yah
melanggar peraturan ASN
g. Bagaimana proses pemberian kompensasi pegawai di MTs Negeri 1
Bolmong ?
Jawab: dalam hal kompensasi pegawai, yang mengatur segala sesuatu
yang terkait kompensasi adalah pihak kementrian agama. Bentuk
kompensasi yang di tetapkan kantor kementrian agama yang tertulis dalam
buku aturan kepegawaian yang secara umum di atur oleh pemerintah,
melalui presiden dan dieksekusi oleh kementrian agama.
h. Bagaimana penilaian pegawai di MTs Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: untuk PNS yang mengamati saya tetapi yang memberi nilai itu
adalah dari kementrian agama. Yang dinilai untuk PNS mengacu pada
DP3. Saya sebagai kepala sekolah tidak ada hak menilai guru yang
berstatus PNS. Sedangkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai
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Tidak Tetap dinilai oleh saya sendiri dan juga pengawas, dan yang dinilai
untuk GTT dan PTT mengacu pada lembar penilaiain dari kementrian
agama.
i. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola administrasi
khususnya administrasi personil di MTs Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: faktor pendukung yaitu sarana dan prsarana yang sudah memadai
serta para personil dan para personil yang ada di MTs Negeri 1 Bolmong
yang sudah cukup berpengalaman. Sedangkan faktor penghambatnya
kurangnya transaparansi pihak kementrian agama, motivasi guru untuk
maju yang disebabkan oleh terhambatnya waktu dan kondisi fisik yang
bermacam-macam. Apalagi sekarang yang terjadi dimana kita sekarang
dalam masa pandemic karena adanya virus corona.selain itu

mungkin

tingkat kekompakan dari personil di madrasah ini belum cukup baik, tentu
saya sebagai pemimpin juga berusaha lebih meningkatkan lagi
kekompakan para personil, dengan melihat karaktersitik mereka masingmsing
2. Pedoman wawancara kepala tata usaha
a. Ada berapakah staf ketata usahaan yang ada di MTs Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: 5 orang
b. Berapa tahun ibu menjabat sebagai tata usaha di Mts Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: saya menjabat mulai dari tahun 2013 jadi sudah 8 tahun.
c. tugas pokok apa yang dilakukan bagian administrasi khususnya dalam
urusan administrasi kepegawaian?
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Jawab: tugas pokok yang kami lakukan khususnya dalam administrasi
kepegawaian itu seperti mengisi buku induk pegawai, membuat daftar
hadir pegawai, membuat dan mengajukan berkas usul permohonan
kenaikan gaji berkala guru atau pegawai membuat surat pemberhentian
pegawai, surat teguran pegawai, surat cuti pegawai, menyimpan berkas
data atau arsip kepegawaian.
d. Bagaimana perencanaan personil di MTs Negeri 1 Bolmong?
Jawab: dalam perencanaan pegawai itu kita melihat dulu struktur guru
yang ada lihat dan memprediksi jumlah guru dan pegawai yang
dibutuhkan. Kita melihat sesuai kebutuhan sekolah apakah sudah
mencukupi atau belum. Jika dari kami pihak sekolah merasa sudah cukup
maka

selanjutnya

di

adakan

pembagian

tugas

sesuai

dengan

kemampuannya masing-masing. Namun jika belum, biasanyakan kalau
menyangkut personil itu yang PNS langsung dari kementrian agama,
namun kita juga pihak sekolah hanya bisa mengusulkan ke kementrian
agama. Jadi kami secara tidak langsung selalu mengontrol mengenai
keadaan guru dan pegawai, kalau untuk tugas pokok yang kami lakukan di
bagian admnistrasi yang menyangkut dengan perencanaan pegawai yaitu
kelayakan guru mengajar,pelaksanaan pembagian tugas kepada guru-guru,
tenaga tekhnis dan lainnya
e. Bagiamana perekrutan personil di Mts Negeri 1 Bolmong?
Jawab: kalau perekrutan ASN ada 2 yang pertama Pegawai Negeri Sipil
(ASN) langsung dari kementeian agama RI lewat BKN. Yang kedua
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pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) seperti satpam,
cleaning service, guru tidak tetap (GTT), Pegawai tidak tetap (PTT)
perekrutan biasanya berdasarkan kebutuhan sekolah. Seperti GTT kalau
kami butuh guru Bahasa Indonesia kami akan memberikan pengumuman
bahwa ada penerimaan guru Bahasa Indonesia dilampiri dengan syaratsyaratnya. Tapi sudah 3 tahun ini, perekrutan langsung dari kantor
kementrian agama, jadi kami hanya memberikan usulan apa-apa yang
kami butuhkan selanjutnya nanti dari kantor kementrian agama yang
merekrut serta pembagian wilaya kerja
f. Bagaimana proses pengembangan personil di Mts Negeri 1 Bolmong ?
Jawab:

Saya

dan

teman-teman

guru

lainnya

selalu

mengikuti

perkembangan yang ada, apa yang dibutuhkan pemerintah maupun
madrasah kami selalu berusaha memenuhinya, seperti guru yang harus S1,
pandai mengoprasikan Komputer, serta menguasai kurikulum. Kepala
Madrasah memberikan informasi, memberikan pengarahan, kemudian
mengirim guru dengan cara bergantian sesuai permintaan dari kementrian
agama untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, penataran.
g. Bagaimana promosi dan mutasi di Mts Negeri 1 Bolmong?
Jawab: Kita dari pihak sekolah hanya sekedar mengusulkan khususnya
dibagian administrasi tugas pokok yang kami lakukan yah membuat
pengusulan kenaikan pangkat untuk tenaga pendidik dan kependidikan,
pemberitahuan dan pengusulan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan
h. Bagaimana proses pemberhentian pegawai di Mts 1 Bolmong ?
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Jawab: tentu prosesnya pegawai akan di panggil oleh kepala madrasah,
untuk dimintai klarifikasi, sebelum direkomendasi oleh kepala madrasah
ke kementrian agama untuk melanjutkan atau diberhentikan sebagai
pegawai, pemberhentian pegawai pun misalnya karena melanggar aturan
ASN serta pelanggaran yang terjadi terjadi disekolah ini penyebabnya
lebih kepada etika dan moral pegawai. Kita juga kan mempunyai tata tertib
kerja yang meliputi pedoman tata tertib tenaga pendidik dan kependidikan,
sumber penyusunan dalam tata tertib kerja yah mengacu pada
ketentuan,peraturan dan kesepakatan yang mendukung tata tertib kerja
i. Bagaimana pemberian Kompensasi di Mts 1 Bolmong ?
Jawab: Sistem kompensasi yang diberlakukan di MTs Negeri 1 Bolmong
ini adalah sesuai dengan ketentuan aturan kepegawaian yang di tetapkan
kementrian agama. kalau masalah gaji di MTs Negeri 1 Bolmong rutin
diberikan kepada semua guru setiap bulan. Besar gaji pokok setiap
gurupun berbeda sesuai dengan status kepegawaian, pangkat dan masa
pengabdian.
j. Bagaimana penilian pegawai di Mts 1 Bolmong ?
Jawab: Sistem kompensasi yang diberlakukan di MTs Negeri 1 Bolmong
ini adalah sesuai dengan ketentuan aturan kepegawaian yang di tetapkan
kementrian agama. kalau masalah gaji di MTs Negeri 1 Bolmong rutin
diberikan kepada semua guru setiap bulan. Besar gaji pokok setiap
gurupun berbeda sesuai dengan status kepegawaian, pangkat dan masa
pengabdian.
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k. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola aministrasi
personil di Mts Negeri 1 Bolmong
Jawab: faktor pendukung faktor pendukungnya

dari segi sarana dan

prasarana kita yang Insya Allah sudah sangat mendukung sehingga
kegiatan-kegiatan kita di bagian administrasi, pengelolaannya cukup
berjalan dengan baik karena adanya pendukung yaitu sarana dan prasarana
disekolah ini. Sedangkan faktor penghambatnya para pegawai yang sudah
tergolong senior itu memiliki pola pikir yang boleh dikatakan tertinggal,
karena pendidikan yang mereka miliki tentu jauh dari yang sekarang,
disini ada beberapa guru senior yang usianya sudah mendekati pensiun,
namun kita juga sangat menghormati mereka, karena dedikasi dan
loyalitas mereka terhadap lembaga sangat menggebu. Selain itu timbulnya
Masalah baru yang menjadi penghambat bagi kami dalam lembaga
pendidikan yaitu munculnya virus corona yang segala pekerjaan sekolah
kegiatan-kegiatan sekolah sangat terhambat karena adanya virus corona.
3. Pedoman wawancara guru
1. Sudah berapa lama bapak bekerja di sekolah ini?
Jawab: saya bekerja mulai dari tahu 2018
2. Bagaimana proses perencanaan personil Di MTs Negeri 1 Bolmong ?
Jawab: Sebagai sekolah yang berada di bawah naungan departemen
agama, yang mengatur segala sesuatu itu dari departemen agama termasuk
perencanaan guru dan pegawainya. Tetapi sekolah masih dilibatkan dalam
proses perencanaan tersebut. Biasanya ada rapat/pertemuan di kemenag
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tentang sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru dan pegawai. Jadi
semua didiskusikan dalam pertemuan tadi. Kalau soal pembagian tugas
saya selaku guru juga ditugaskan sesuai dengan profesi saya sebagai guru
Olahraga. Contohnya juga di bagian tata usaha mereka tidak mengajar,
kalau tata usaha di tata usaha, kalau guru yah mengajar. Jadi perencanaan
pegawai dan pembagian tugas itu sesuai profesi masing-masing
3. Persyaratan apa saja yang digunakan dalam perekrutan dan seleksi SDM di
Perpustakaan PTKI Medan ?
Jawab:

kami di seleksi dengan persyaratan fc ijazah legalisir, surat

lamaran, fas foto,akta mengajar, dan transkip nilai
4. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan ?
Jawab: kalau di sini kan sesuai arahan dari pimpinan. Selain ikut pelatihan
di balai diklat, kami juga secara pribadi belajar mengembangkan
kemampuan kami sendiri, kepala madrasah juga selalu memberikan
pengarahan. kalau saya pribadi belum ikut pelatihan karena bergiliran
juga.
5. Bagaimana tanggapan bapak tentang promosi dan mutasi di MTs Negeri 1
Bolmong ini?
Jawab: sejauh ini kebijakan dari kementrian dan pimpinan juga sesuai
dengan apa yang guru-guru harapkan. Karena keputusan dri kementrian
agama dan pimpinan adalah memang yang pantas mendapatkan promosi
dan mutasi.
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6. Apakah penempatan personil berdasarkan pertimbangan keahlian,
keterampilan, dan kualifikasi tertentu?
Jawab: iya sesuai dengan kualifikasi ijaza, pengalaman dan kualitas
personil
7. Bagaimanakah proses pemberhentian pegawai di sekolah ini?
Jawab: tentu prosesnya pegawai akan di panggil oleh kepala madrasah,
untuk dimintai klarifikasi, sebelum direkomendasi oleh kepala madrasah
ke kementrian agama untuk diberhentikan. saya selaku guru berusaha
untuk mengikuti aturan yang ada, kan di madrasah ada tata tertib guru, jadi
itu semua sudah ada aturannya. Biasanya kalau ada yang melanggar itu
ada surat teguran, kalau masih melenggar yah tentu akan di proses kembali
8. Apakah pemberian kompensasi atau tunjangan itu sesuai dengan aturan
yang berlaku ?
Jawab: masalah kompensasi yang diberikan di sekolah ini, Setiap guru
menerima gaji sesuai dengan beban kerjanya masing-masing, Madrasah
juga memberikan insentif kepada guru-guru yang memiliki jabatan atau
tugas tambahan sesuai peraturan yang berlaku. Tunjangan hari raya walau
kadang tidak tepat waktu tapi Alhamdulillah setiap tahun pasti ada
tunjangan hari raya, saya pribadi mengaku bahawa madrasah ini
memberikan kenyamanan kerja bagi para pegawainya termasuk saya
sendiri.
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BIODATA PENULIS
Nama

: Nurmadina Paputungan

Tempat dan Tanggal Lahir

: Lolak,06 Oktober 1998

Alamat

: Lolak,Kecamatan Lolak

Nomor Hp

: 085256497854

Nama Orang Tua
Ayah

: Yusuf Paputungan

Ibu

: Netty Paputungan

No Hp Orang Tua

: 085240374817

MIN

: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lolak

MTS

: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lolak

MA

: Madrasah Aliyah An-Nur Lolak

Riwayat Pekerjaan

:-

Jabatan Pangkat

:-

Penghargaan yang diperoleh

:-

Riwayat Pengalaman Organisasi

:
Lolak, 6 Juli 2020
Penulis
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