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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan teknologi dan perubahan kehidupan sosial yang serba cepat 

merupakan tantangan atau suatu permasalahan dalam bidang pendidikan. Guna 

menjawab tantangan atau memecahkan permasalahan tersebut perlu adanya 

sesuatu yang baru dalam bidang pendidikan yang dinamakan inovasi 

pendidikan. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam 

pembangunan Sumber Daya Manusia, sehingga peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas 

Sumber Daya  Manusia itu sendiri. 

Pendidikan di Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang 

diharapkan. Tahun 2014, United Nation Development Programs (UNDP) merilis 

laporan untuk 187 negara dengan nilai rata-rata Human Development Index (HDI) 

sebesar 0,702 (pada skala 0 sampai 1). Sebagian negara-negara di dunia 

menunjukkan peningkatan Human Development Index (HDI) namun tidak 

merata. Nilai HDI salah satunya ditentukan dari angka melek huruf atau 

kemampuan baca tulis dan rata-rata lama bersekolahnya.  

Pendidikan harus merata di semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. 

Indonesia pada tahun 2013 menempati peringkat HDI ke-108 dari 187 negara 

atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2012. Posisi tersebut menempatkan 

Indonesia pada kelompok menengah. Skor nilai HDI Indonesia sebesar 0,684 atau 
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masih di bawah rata-rata dunia sebesar 0,702. Skor ini menunjukkan belum 

berhasilnya pendidikan di Indonesia mencetak sumber daya manusia yang 

handal dan profesional. 

Masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan 

yang harus segera dicari pemecahannya. Permasalahan pendidikan berkaitan 

dengan banyak faktor baik menyangkut sistem maupun prosesnya. Hal ini 

menandakan bahwa dalam mengelola pendidikan merupakan garapan yang 

kompleks. Pengelolaan pendidikan membutuhkan penanganan yang menyeluruh 

dan melibatkan berbagai pihak. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa manusia membutuhkan pendidikan 

dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain 

yang dikenal atau diakui oleh masyarakat.  

Terkait dengan permasalahan rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di 

Indonesia, ada tiga lembaga yang harus secara serius dapat mengupayakan 

perbaikan di bidang tersebut, yaitu a) pendidikan dalam keluarga (pendidikan 

informal), b) pendidikan di masyarakat (pendidikan nonformal), dan c) 

pendidikan di sekolah (pendidikan formal). Pendidikan formal di negara kita 

terdiri dari jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan 

Tinggi, di mana setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan sesuai dengan 

tingkatannya.  
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Menurut Djoyonegoro (dalam Mulyasa, 2011: 3) mengemukakan sedikitnya 

terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan 

pendidikan. Syarat tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), yakni : a) sarana gedung, b) buku yang berkualitas, 

dan c) guru dan tenaga kependidikan yang profesional (dikemukakan oleh 

mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonegoro dalam 

wawancaranya dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 16 Agustus 

2004). 

Keberhasilan institusi pendidikan dalam mengemban visi dan misinya salah 

satunya ditentukan oleh kualitas kerja institusi tersebut, yang meliputi pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, peserta didik, 

masyarakat dan lingkungan pendukungnya. Berkaitan dengan pendidik dan 

tenaga kependidikan, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6, yang 

dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Sedangkan 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.  

Guru merupakan salah satu komponen yang memegang posisi yang 

strategis. Guru merupakan salah satu kunci sukses dalam upaya meningkatkan 
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mutu pendidikan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang handal, 

menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki moral yang baik. Guru adalah sosok 

yang merencanakan, menata, mengelola dan mengevaluasi proses. Begitu 

strategisnya posisi guru dalam konteks pembelajaran, wajarlah profesi guru 

diakui sebagai jabatan profesional. 

Guru dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi dan memiliki 

kompetensi profesional keguruan berperan sebagai penentu kualitas pendidikan 

disamping faktor lainnya. Kompetensi yang dipersyaratkan dalam profesi 

keguruan, antara lain kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi-kompetensi tersebut 

mutlak dimiliki oleh seorang guru, dan harus terpadu dalam bentuk karakteristik 

tingkah laku guru, sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang guru akan 

lebih optimal.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 2, bahwa guru sebagai tenaga 

kependidikan memiliki kewajiban : a) menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, b) mempunyai 

komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan c) 

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

  Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan 
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formal, tetapi bisa di mana saja. Guru memang menempati posisi terhormat di 

masyarakat. Guru dihormati karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak 

meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik 

anak-anak mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Masyarakat 

menaruh harapan yang besar terhadap guru agar anaknya dapat berkembang 

secara optimal. 

Menurut Usman (2009: 3) bahwa guru harus peka dan tanggap 
terhadap perubahan-perubahan pembaharuan serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan 
masyarakat dan perkembangan zaman. Disinilah tugas guru untuk 
senantiasa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan 
kualitas pendidikannya sehingga apa yang diberikan kepada siswanya tidak 
terlalu ketinggalan perkembangan kemajuan zaman.  

 
Sementara, peran guru demikian penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan, kondisi guru sebagai pengendali kegiatan pembelajaran justru sering 

dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya antara lain adanya guru 

yang kurang profesional. Menurut Djoyonegoro (dalam Mulyasa, 2011: 3) bahwa 

hanya 43% guru yang memenuhi syarat; artinya sebagian besar guru (57%) tidak 

atau belum memenuhi syarat, tidak kompeten, dan tidak professional. Salah satu 

ciri krisis pendidikan adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja ( work 

performance ) yang memadai. Kualitas guru yang rendah antara lain disebabkan 

adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya.  

Berbagai permasalahan yang dihadapi guru tersebut di atas memerlukan 

perhatian serius dari pihak-pihak pengambil kebijakan. Tindakan ini selayaknya 

ditujukan pada usaha-usaha mencari solusi terhadap hal tersebut dalam 
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peningkatan dan pengembangan kompetensi guru, manajemen guru, khususnya 

dalam rekrutmen. Pada masa mendatang diharapkan pemerintah memiliki pola 

rekrutmen guru yang lebih bermutu lagi sehingga terwujud guru yang 

berkompeten. 

Proses rekrutmen guru merupakan fungsi operasional pertama dalam 

manajemen sumber daya manusia. Guru yang berkualitas akan diperoleh melalui 

upaya rekrutmen yang efektif. Melalui proses rekrutmen yang efektif akan 

diperoleh informasi yang akurat dan berkelanjutan tentang jumlah dan kualifikasi 

yang diperlukan, untuk pengembangan serta pencapaian tujuan sebuah lembaga 

pendidikan. Rekrutmen guru yang dilakukan sebuah institusi pendidikan haruslah 

sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini perlu dilakukan agar rekrutmen yang 

dilakukan tidak hanya sekedar mengisi kekosongan pegawai saja. Harapan yang 

ingin dicapai dalam proses rekrutmen ini adalah agar mendapatkan sumber daya 

manusia yang berdedikasi dan profesional di bidangnya sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut.   

Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang 

Blimbing Daerah Sukoharjo adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di 

bawah naungan yayasan Muhammadiyah. Pendidikan agama menjadi fokus 

utama dalam pembelajaran di Pondok Pesantren ini. Terdapat beberapa unit 

pendidikan di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, diantaranya unit 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), unit Takhasus (pra SMA), unit Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Muatan pelajaran 
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agama untuk unit-unit pendidikan ini lebih banyak karena ada penambahan 

beberapa jam untuk materi kepesantrenan.   

Secara umum rekrutmen guru di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo 

mengharuskan setiap guru memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Syarat yang harus dipenuhi 

adalah calon guru minimal berkualifikasi S-1 atau memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan. Guru yang memiliki ijazah yang sesuai dengan bidang tugasnya 

diharapkan mampu mengelola peserta didik secara profesional. Guru mampu 

menjalankan tugas sesuai yang telah diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, di mana guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Pemenuhan kebutuhan guru di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo  

menerapkan sistem rekrutmen guru yang melibatkan peran yayasan dan Dewan 

Kyai. Yayasan memiliki kebijakan terkait dengan sistem rekrutmen guru. Pondok 

Pesantren Modern Imam Syuhodo sebagai salah satu penyelenggara Amal Usaha 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing di bidang pendidikan harus mentaati 

dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yayasan dalam hal rekrutmen 

guru. 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengembangan pola rekrutmen guru di Pondok 
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Pesantren Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah 

Sukoharjo. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka fokus pada penelitian 

ini adalah, ”Bagaimanakah pengembangan pola rekrutmen guru di Pondok 

Pesantren Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah 

Sukoharjo?” 

Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi tiga sub fokus, yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan kebutuhan guru di Pondok Pesantren Modern Imam 

Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo? 

2. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen guru di Pondok Pesantren Modern Imam 

Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo? 

3. Bagaimana tanggapan dan harapan komponen sekolah dalam upaya 

pengembangan pola rekrutmen guru di  Pondok Pesantren Modern Imam 

Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan kebutuhan guru di Pondok Pesantren 

Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan rekrutmen guru di Pondok Pesantren 

Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Blimbing Daerah Sukoharjo. 
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3. Untuk mendeskripsikan tanggapan dan harapan komponen sekolah dalam 

upaya pengembangan pola rekrutmen guru di Pondok Pesantren Modern 

Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya khasanah 

kepustakaan yang berkaitan dengan pengembangan rekrutmen guru. Selain 

itu diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan 

penelitian lanjutan atau penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah / Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam melaksanakan rekrutmen guru untuk memenuhi kebutuhan guru di 

Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo. 

b. Bagi Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo dan Yayasan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya 

pengembangan pola rekruitmen guru khususnya di Pondok Pesantren 

Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing, dan umumnya 

di sekolah-sekolah lain dalam yayasan Muhammadiyah. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan pengembangan pola rekrutmen guru. 
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d. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis terutama mengenai pengembangan pola rekrutmen 

guru. 

E. Daftar Istilah 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. 

2. Rekrutmen 

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para 

pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. 

3. Rekrutmen Guru 

Rekrutmen guru adalah sebuah proses yang dijalankan untuk 

mendapatkan sejumlah calon tenaga pendidik yang cocok untuk mengajar 

sesuai dengan bidang keahliannya dalam lembaga pendidikan. 

4. Perencanaan Kebutuhan Guru 

Proses merencanakan jumlah kebutuhan guru dalam sebuah institusi 

pendidikan sesuai dengan formasi yang ada. 

5. Kebijakan Rekrutmen Guru 

Aturan yang ditetapkan oleh sebuah institusi dalam menarik calon guru 

6. Sumber Rekrutmen Guru  

Dari mana asal calon guru dalam proses rekrutmen guru. 


