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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan sampai kapan dan di mana pun ia berada. Pendidikan 

sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang 

dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus betul-betul 

diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, 

cerdas dan kompetitif. 

Saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai  permasalahan 

di antaranya, (1)masih rendahnya pemerataan, (2)masih rendahnya kualitas dan 

relefansi pendidikan, (3)masih rendahnya manejemen pendidikan, disamping 

belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dikalangan akademis oleh Sudijimat (dalam Solikan 2010: halaman 1). 

Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang 

tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas yang hanya 

dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas pula. Pembangunan nasional 

di bidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kualitas menusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang 

maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang 

memungkinkan warganegaranya mengembangkan diri sebagai manusia 

seutuhnya.  
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Sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional, pelaksanaan program 

pemerintah bidang pendidikan diimplementasikan dalam bentuk Rencana 

Strategis (RENSTRA) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 yang 

bertemakan peningkatan kapasitas dan modernisasi. Di dalam rencana strategis 

Depdiknas terdapat tiga hal pokok yang dicanangkan yaitu pertama, pemerataan 

dan perluasan akses, kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, ketiga, 

penguatan tata kelola (governance), akuntabilitas dan pencitraan publik 

(Depdiknas, 2008). 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. 

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Namun berbagai indikator belum menunjukkan  peningkatan 

mutu pendidikan secara menyeluruh. 

Penurunan mutu pendidikan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satu faktor paling dominan adalah rendahnya mutu guru. Mutu guru yang 

rendah akan berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan. Olah 

karena itu, guru diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan kepada siswa. Untuk dapat meningkatkan kinerja guru harus 

ditingkatkan kinerjanya dengan kebijakan yang jelas. 

Permasalahan penurunan mutu pendidikan untuk sekolah menengah 

khususnya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) banyak di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah rendahnya penguasaan materi bahan ajar, 

rendahnya kompetensi guru berdampak pada output pendidikan yang dihasilkan. 

Berbagai studi tentang kualitas guru, menyimpulkan bahwa kemampuan guru 
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dalam menguasai bahan pelajaran memberikan efek yang positif terhadap prestasi 

siswa. Disamping itu, kualitas kemampuan guru dalam mengajar ditentukan oleh 

berbagai variabel, diantaranya adalah pendidikan formal, keterlibatan guru dalam 

berbagai kegiatan akademik, dan status sosial ekonomi guru. 

Gambaran tentang kualitas pendidikan dan kualitas guru sebagai mana telah 

di jelaskan di atas sudah barang tentu  memerlukan kebijakan dan program 

peningkatan kualitas guru. Rendahnya kualitas guru didasarkan atas pertimbangan 

bahwa guru merupakan komponen yang layak mendapat perhatian, karena baik 

ditinjau dari posisi yang ditempati dalam struktur organisasi  pendidikan maupun 

tugas yang diemban, guru merupakan operasional terdepan yang menentukan 

mutu output yang dihasilkan melalui proses belajar mengajar. Guru merupakan 

kunci bagi seluruh upaya pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. 

Dengan tidak mengesampingkan peran dari tenaga kependidikan (tenaga 

administrasi) yang ada. 

Guru sebagai salah satu faktor eksternal yang penting dalam menentukan 

keberhasilan peserta didik, harus berperan dengan baik dan harus memiliki 

kompetensi yang baik. Menurut Sahertian (2000) ciri guru yang memiliki 

kompetensi yang baik sebagai berikut: (1)dapat melayani pembelajaran peserta 

didik secara individual, (2)memberi persiapan dan perencanaan pembelajaran 

yang diperlukan, (3)mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai pengalaman 

belajar, (4)menempatkan diri sebagai pemimpin yang aktif begi peserta didik. 

Apabila kita amati pendidikan sebagai suatu sistem, maka pada dasarnya 

pendidikan itu terdiri dari banyak komponen yang saling terkait, saling 

bergantung, dan saling mempengaruhi, sehingga apabila ada salah satu komponen 
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yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka proses kerja sistem secara 

keseluruhan akan terganggu. Artinya adalah apabila hasil dari pendidikan kita 

tidak seperti yang kita harapkan, terpuruk, dan berkualitas rendah, maka berarti 

ada diantara komponen pendidikan kita yang tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. Komponen-komponen yang yang dimaksud di antaranya adalah 

pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat, sarana 

dan prasarana, materi (kurikulum), sistem evaluasi, dan aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Idealnya setiap komponen tersebut dianalisis dan 

dievaluasi, seberapa jauh masing-masing komponen tersebut telah berfungsi 

sesuai tugas dan fungsinya. Salah satu komponen yang patut kita telusuri akan 

kekuatan dan kelemahannya adalah komponen pendidik (guru).  

   Peneliti tertarik membicarakan komponen pendidik, karena pendidik 

merupakan komponen yang paling vital dan strategis dalam menentukan 

keberhasilan proses dan hasil pendidikan. Pendidik menentukan kualitas proses 

pembelajaran serta hasil belajar yang dialami oleh siswa. Sebagus dan selengkap 

apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, kalau 

tenaga pendidiknya tidak kompeten maka sarana dan prasarana itu pun tidak akan 

banyak membantu para siswa dalam melaksanakan proses belajarnya; sebagus 

apapun konsep dan isi kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah, namun 

apabila tenaga pendidiknya tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik, 

maka kurikulum itupun tidak akan berdampak apa-apa pada siswa, pengalaman 

belajar yang diharapkan dimiliki siswa pun akan menjadi sangat lemah. Intinya 

adalah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan 

hendaknya berangkat dari perbaikan dan peningkatan kualitas dan kompetensi 
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para pendidik agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu 

melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif dan efektif.  

   Pendidik adalah “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia 

pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam 

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara mereka yang 

disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan 

berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu 

proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam 

kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya 

masing-masing.  

  Guru dan dosen misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di 

sekolah dan perguruan tinggi. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada 

aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak 

dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain 

yang mendukung. Karena itulah pendidik memiliki peran dan posisi yang sama 

penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). Karena itu 

pula, pada dasarnya pendidik memiliki peran dan tugas yaitu melaksanakan 

berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan 

siswa dalam belajar. 
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  Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas yang menyatakan bahwa, (1)Tenaga kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, dan 

(2)Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Mencermati tugas 

yang digariskan oleh Undang-undang di atas khususnya untuk pendidik di satuan 

pendidikan sekolah, jelas bahwa ujung dari pelaksaan tugas adalah terjadinya 

suatu proses pembelajaran yang berhasil. Segala aktifitas yang dilakukan oleh 

para pendidik harus mengarah pada keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh 

para peserta didiknya 

   Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kebijakan manajemen 

Sumber Daya Manusia Pendidikan berperan sangat strategis. Mulai dari 

pengangkatan pendidik, pendayagunaan pendidik, promosi, pengembangan dan 

lainya, sebagaimana dalam Permen Diknas No 19 tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  

         SMKN 1 Jiwan Madiun berdiri berdasarkan SK Bupati No 67 Tahun 2004, 

tanggal 17 Pebruari 2004. SMKN 1 Jiwan mulai beroperasi  bulan Juni 2004, 

didirikan di atas lahan milik SMPN 2 Jiwan, dengan asumsi bahwa SMPN 2 

Jiwan bila semakin lama siswanya semakin habis maka fungsinya dialihkan 

menjadi SMKN 1 Jiwan. Saat berdiri belum ada guru PNS yang definitif. Yang 

ada saat itu Kepala sekolah SMPN 2 Jiwan mendapat tugas tambahan sebagai 
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Kepala sekolah di SMKN 1 Jiwan, delapan guru PNS dari SMPN 2 Jiwan yang 

ikut membantu mengajar dan mengangkat enam guru GTT, empat orang mengajar 

mata pelajaran produktif dan masing-masing satu orang mengajar matematika dan 

bahasa Indonesia. Dengan perkembangan SMK yang begitu pesat ( dilihat dari 

jumlah siswa dan gurunya) yang di tunjang dengan program pemerintah untuk 

menambah jumlah sekolah SMK, maka SMKN 1 Jiwan juga berkembang cukup 

pesat. Juli tahun 2005 mendapat tambahan dua guru produktif walaupun masih 

berstatus nota tugas dari kepala dinas. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2006 

baru mendapat tambahan satu guru CPNS. Itulah pertama SMKN 1 Jiwan Madiun 

mendapat guru secara definitive. 

Pada saat observasi pada tanggal 4 Januari 2011, jumlah tenaga pendidik 

sudah berkembang pesat. Hampir tujuh tahun jumlah guru sudah berlipat ganda.                 

Tahun 2004 ada 14 guru (delapan guru PNS pinjaman dari SMPN 2 dan enam 

GTT), awal tahun 2011 menjadi 61 guru, dengan rincian 30 guru PNS dan 31 

Guru Tidak Tetap (GTT). Jumlah peserta didik 888 siswa. Dengan waktu yang 

cukup singkat, perkembangan tenaga guru yang pesat tentu membutuhkan 

penataan dan pengelolaan yang tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

   Dengan dilandasi permasalahan di atas, maka penelitian tentang Analisis 

Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di SMKN 1 Jiwan 

Madiun terutama menyangkut kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia Guru, 

peneliti menetapkan SMK Negeri 1 Jiwan Madiun sebagai lokasi penelitian. 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMKN 1 Jiwan Madiun dengan alasan : 

(1)SMKN 1 Jiwan berdiri baru tujuh tahun namun sudah berkembang cukup pesat 
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dengan jumlah guru 61 orang dan jumlah peserta didik 888 siswa, (2)SMKN 1 

Jiwan jumlah siswa dan gurunya terbanyak di Kabupaten Madiun bila 

dibandingkan dengan tiga SMK Negeri lain yang berdirinya bersamaan tahun 

2004, (3)Peneliti merangkap informan, sudah mengajar di SMKN 1 Jiwan sejak 

berdiri tahun 2004 sampai sekarang, sehingga mempermudah untuk mengadakan 

penelitian. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas peneliti membatasi pada tiga permasalahan: 

1. Bagaimanakah substansi kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia 

Pendidikan di SMKN 1 Jiwan Madiun ? 

2. Apa saja kendala sekolah dalam melaksanakan kebijakan manajemen 

Sumber Daya Manusia Pendidikan di SMKN 1 Jiwan Madiun? 

3. Bagaimanakah upaya sekolah dalam memecahkan masalah kebijakan 

manajemen  Sumber Daya Manusia Pendidikan di SMKN 1 Jiwan Madiun? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperbaiki deskripsi tentang : 

1. Mengetahui substansi kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan  

di SMKN 1  Jiwan Madiun . 

2.  Mengetahui kendala-kendala sekolah dalam melaksanakan kebijakan 

manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di SMKN 1 Jiwan Madiun. 
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3. Mengetahui upaya sekolah dalam  memecahkan masalah dalam melaksanakan  

kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di SMKN 1 Jiwan 

Madiun. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat : 

   A.Memberikan sumbangan informasi terhadap dunia pendidikan dan 

pemerintah tentang kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia 

Pendidikan SMK. 

   B.Menambah bahan kepustakaan bagi para peneliti lain yang hendak 

melakukan kegiatan penelitian kebijakan manajemen Sumber Daya 

Manusia Pendidikan di SMK. 

2.    Secara Praktik penelitian ini dapat : 

 A. Mengungkap seluk beluk kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia 

Pendidikan  di SMK. 

 B. Memberikan kontribusi pemikiran pada pengelola pendidikan, baik            

lembaga pemerintah maupun swasta. Khusus dalam mengkaji kebijakan 

manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

E.  Penegasan Istilah 

      Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah : 

  1. Kebijakan. 

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Kebijakan adalah kepandaian,  

kemahiran. Kebijakan adalah  rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpian, dan cara bertindak, 
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pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan garis haluan (Sri Rahayu : 2011). 

Kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan kepala sekolah dalam 

upaya mengelola Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diatur dalam 

Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah  dan Renstra SMKN 1 Jiwan Madiun Th 

2005-20013. 

  2. Manajemen.  

          Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki 

arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin (dalam Wikipedia bahasa 

Indonesia : 2011) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Manajemen dalam penelitian ini adalah seni melaksanakan dan mengatur Sumber 

Daya Manusia Pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

  3. Sumber Daya Manusia Pendidikan. 

           Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam penelitian ini adalah  pendidik, 

bukan tenaga kependidikan. Pendidik dalam penelitian ini terdiri dari kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah dan guru SMKN 1 Jiwan Madiun. 

 



11 

 

F.   Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis kebijakan yaitu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang 

kebijakan dan proses pembuatan kebijakan manajemen Sumber Daya 

Manusia Pendidikan di SMKN 1 Jiwan Madiun. 

2. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan Kepala 

Sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan kususnya guru di SMKN 1 Jiwan Madiun . 

3. Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam penelitian ini adalah guru di 

SMK Negeri 1 Jiwan Madiun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya 

dalam  pelaksanaan belajar mengajar di SMKN 1 Jiwan Madiun. 

 

 


