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ABSTRAK 

Ridwan. R, 2022. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan 
Kinerja Guru di SMAIT Nurul Fikri Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan dibimbing oleh Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng dan Dr. Hj. 
Sumiati, S.Ag., MA. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
peran sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja guru pada SMA 
Islam Terpadu Nurul Fikri Kota Makassar.  

Mendeskripsikan  dan menganalisis Peningkatan Kinerja Guru di 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Kota Makassar dengan menggunakan 
metode kualitatif, peran peneliti sebagai instrument utama dalam 
penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, teknik analisis data melalui analisis deduktif, analisis 
komparatif, dan verifikasi data, pengecekan validitas temuan yaitu 
presistent observation (ketekunan pengamatan), uji tringgulasi, 
mengadakan pengecekan untuk membuktikan kebenaran data yang telah 
ditemukan peneliti. 
 Hasil penelitian (1) Peran Sumber Daya Manusia dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru pada SMAIT Nurul Fikri Makassar harus 
melalui proses perencanaan SDM yang terencana ,perekrutan SDM yang 
sesuai kebutuhan,pembinaan dan pengembangan SDM dalam bentuk 
pelatihan,Promosi dan mutasi SDM jika dibutuhkan,pemberhentian SDM 
sesuai kinerja,Penilaian SDM sesuai hasil evaluasi guru serta kompensasi 
gaji yang layak untuk SDM yang ada    ; (2) Kinerja guru di SMAIT Nurul 
Fikri Makassar dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam membuat 
Rencana Pembelajaran,bagaimana para dalam mengelola kelas yang 
sesuai kondisi siswa agar nyaman dalam belajar serta melakukan evaluasi 
pembelajaran terkait penguiasaan materi seorang guru dan berlajutnya 
pengembangan profesi guru : (3) manajemen SDM dalam meningkatkan 
kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri makassar harus merencanakan atau 
menarik dan mengembangkan SDM yang berkualitas serta mampu 
memberikan penilaian terhadap SDM ,memberikan motivasi kepada para 
guru dan tetap memelihara SDM yang berkualitas.   
 
 
Kata kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia,Kinerja  Guru dan 

Manajemen SDM dalam meningkatkan kinerja guru. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana demi 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara sesuai (Undang-Undang:2003). Pendidikan dipandang sebagai 

penggalian dan pengembangan kapasitas bawaan (inner capacity) 

manusia yang mencakup empat pilar olahan; olah pikir, rasa, raga, dan 

hati (Yaumi, M., & Getteng, A :2018).Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penyelenggaraan pendidikan adalah untuk membentuk manusia 

berkualitas. Kualitas manusia yang ingin dicapai adalah kualitas 

seutuhnya yang mencakup tidak saja aspek rasio, intelek atau akal 

budinya dan aspek fisik atau jasmaninya, tetapi juga aspek psikis atau 

mentalnya, aspek sosial yaitu dalam hubungannya dengan sesama 

manusia lain dalam masyarakat dan lingkungannya, serta aspek spiritual 

yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta.  

 Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang RI No.l4 Tahun 

2008, tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI No.19 

Tahun 2005 tentang standar pendidikan (Peraturan Pemerintah, 2005). 

Selanjutnya peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
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pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang mengamanahkan 

agar semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, wajib menyelenggarakan 

pendidikan agama dan menambah muatan pendidikan agama sesuai 

kebutuhan. Untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang 

agama dan pengamalan ajaran agama, dapat direalisasikan dalam 

kehidupan. Maka pendidikan agama lebih bisa pula diselenggarakan pada 

jalur pendidikan formal dan informal (Getteng.A :2011). 

 Undang-undang   Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

31, ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 

ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan 

Negara Indonesia (Indonesia : 2002). Terkait dengan undang-undang 

tersebut, pendidikan telah mengalami kemajuan.  

 Termasuk pendidikan agama pada semua jenjangnya, mengalami 

tingkat prestasi yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama 

dan keagamaan telah mengalami kemajuan yang signifikan yang tentu 

saja harus dipertahankan dan dikembangkan secara terus menerus. 

Pendidikan agama merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentuan 

Allah sebagai guidance (pedoman) dan dasar para peserta didik agar 



3 

 

berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan ketentuan-

ketentuan Allah secara keseluruhan. Sebagian dari ketentuan-ketentuan 

Allah itu adalah memahami hukum-hukum-Nya di bumi ini yang disebut 

dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu dalam aktualisasinya 

akan bermakna Sunanatullah (hukum-hukum Tuhan) yang terdapat di 

alam semesta. Dalam ayat-ayat kauniyah itu terdapat ketentuan Allah 

yang berlaku sepenuhnya bagi alam semesta dan melahirkan ketertiban 

hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya. 

 Dasar operasional memiliki maksud sebagai dasar atau landasan 

yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama, 

termasuk juga Pendidikan agama islam di sekolah-sekolah di Indonesia. 

Dalam hal ini, pemerintah telah menegaskan dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, melalui ketetapan MPR RI No. 

II/MPR/1993: "Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang 

diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama pada 

semua jalur jenis, jenjang pendidikan prasekolahan, yang pelaksanaannya 

sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku" (MPR, 

1993). Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 

55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

dikutip oleh (Firmansyah : 2019). 

 Dalam pandangan al-Ghazali pendidikan adalah usaha pendidik 

untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik 
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kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat (Ashari, H.:2020).Menurut Ibnu Khaldun memberikan 

penjelasan bahwa pendidikan itu memiliki makna luas. Menurutnya 

pendidikan tidak terbatas pada proses pembelajaran saja dengan ruang 

dan waktu sebagai batasannya, tetapi bermakna proses kesadaran 

manusia untuk menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa alam 

sepanjang zaman (Firmansyah, M. I.:2019). Kihajar Dewantara 

menjelaskan bahwa  pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuhnya 

potensi siswa agar menjadi pribadi dan bagian dari masyarakat yang 

merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Yanuarti : 

2017). 

 Pendidikan yang bermutu adalah ketika peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, 

dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam hal ini, peserta pendidik 

diposisikan sebagai subyek pendidikan dan guru harus menyesuaikan diri 

dengan potensi peserta didik (Getteng.A :2010) Dikutip oleh (Octavia: 

2020). 

 Dalam Pandangan Ahmad Dahlan pendidikan harus membekali 

siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

kemajuan materil. Oleh karena itu pendidikan yang baik adalah pendidikan 

yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di mana siswa itu hidup. Dengan 

pendapatnya yang demikian itu, sesungguhnya Ahmad Dahlan mengkritik 
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kaum tradisionalis yang menjalankan model pendidikan yang diwarisi 

secara turun-temurun tanpa mencoba melihat relevansinya dengan 

perkembangan jaman.” Dukutip oleh (Mayarisa: 2018). 

 Menurut pendapat beberapa tokoh yang telah menjelaskan makna 

pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:  

1) Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik. 

2) Siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi 

untuk selanjutnya potensi tersebut ditumbuhkan dan dikembangkan 

melalui pendidikan. 

3) Pendidik adalah orang yang memiliki posisi penting proses pendidikan, 

termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan kondusif.  

4) Manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik tujuan dari 

pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan.  

 Al quran menejelaskan tentang pendididkan dan pentingnya 

seorang pendidik yang terus belajar agar menjadi berilmu dalam Q.S. Al 

Alaq ayat 1-5: 

َن ِمۡن َعلٍَك   ١ٱۡلَرۡأ بِٱۡسِم َربَِّن ٱلَِّذي َخلََك  نَسَٰ ٱۡلَرۡأ َوَربَُّن   ٢َخلََك ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم ٌَۡعلَۡم  ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلمَلَِم   ٣ٱۡۡلَۡكَرُم  نَسَٰ  ٥َعلََّم ٱۡۡلِ

Terjemahnya: 

1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 
2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 3) Bacalah, 
dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 4) Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam 5) Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya.  
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 Dalam  Ayat lain dijelaskan tentang hal diatas dalam Q.S.Shad ayat 29: 

بِ  تِِهۦ َوِلٌَتَذَكََّر أُْولُواْ ٱۡۡلَۡلبََٰ بَُّرٓواْ َءاٌََٰ ٌَدَّ َرٞن لِّ َن ُمبََٰ ٌۡ هُ إِلَ ٌب أَنَزۡلنََٰ  ِكتََٰ

Terjemahnya: 

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. 

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang Pendidikan agar kiranya  

beberapa orang untuk belajar memperdalam ilmu pengetahuan mereka 

dalam  QS. At-Taubah ayat 122: 

 
ۡنُهۡم َطآئِفَٞة  َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ِلٌَنِفُرواْ َكآفَّة   فَلَۡوََل نَفََر ِمن ُكّلِ فِۡرلَٖة ّمِ

ِهۡم لَعَلَُّهۡم ٌَۡحذَُرونَ  ٌۡ ٌِن َوِلٌُنِذُرواْ لَۡوَمُهۡم إِذَا َرَجعُٓواْ إِلَ ٌَتَفَمَُّهواْ فًِ ٱلّدِ  لِّ

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 
dirinya. 

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang keutamaan Pendidikan 

yang dengannya orang tersebut akan ditinggikan derajatnya dalam QS.Al 

Mujadalah ayat 11: 

ٖت   ِعۡلَم َدَرَجَٰ ۡم َوٱلَِّذٌَن أُوتُواْ ٱۡل ُ ٱلَِّذٌَن َءاَمنُواْ ِمنكُ  ٌَۡرفَعِ ٱَّللَّ

      Terjemahnya:  

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat,” (QS Al-Mujadalah: 11) 

https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-sabar/
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Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang perbedaan orang yang 

berilmu dan orang yang tidak berilmu dalam QS.Az-Zumar ayat 9: 

 

ٌِْل َساجِ  نَۤاَء الَّ ْن ُهَو لَانٌِت اَٰ ِخَرةَ َوٌَْرُجْوا َرْحَمةَ َربِّٖهٖۗ اَمَّ لَۤاىًِٕما ٌَّْحذَُر اَْلَٰ ًدا وَّ

ٌَْن ََل ٌَْعلَُمْوَن ٖۗ اِنََّما ٌَتَذَكَُّر اُولُوا اَْلَْلبَابِ  ٌَْن ٌَْعلَُمْوَن َوالَِّذ  لُْل َهْل ٌَْستَِوى الَِّذ

    Terjemahnya:  

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 
Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang 
berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. (QS.Az-Zumar ayat 9) 

  Dalam hadits juga disebutkan tentang pendidikan dan 

pentingnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan;  

 طَلَُب اْلِعْلِم فَِرٌَضةٌ عَلَى كُّلِ ُمْسِلمٍ 

      Artinya: 

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Ibnu 
Majah) 
 
Dalam hadist lain juga dijelaskan keutamaan ilmu. 

ٌِْه ِعْلًما َسهََّل هللاُ بِِه طَِرٌْ    مًا إِلَى الَْجنَّةِ َمْن سَلََن طَِرٌْمًا ٌَْلتَِمُس فِ

      Artinya: 

"Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, 
maka Allah Swt akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” 
(HR. Muslim) 
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ًَ هللاُ َعْنهُ لَاَل : ٍ َرِض ًّ ٌِْه   َعْن َعِل   َوَسلََّم :لَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌْتِِه َو لَِرأَةُ  بُْوا اَْوََلَدُكْم َعلَى ثَََلِث ِخَصاٍل : ُحِبّ نَبٌُِِّكْم َوُحّبِ اَْهِل بَ اَّدِ

ًْ ِظّلِ هللِا ٌَْوَم ََل ِظلٌّ ِظلَّهُ َمَع اَْنبٌَِائِِه َواَْصِفٌَائِِه  اْلمُْرأَِن فَإِنَّ َحْملَةَ اْلمُْرأَُن فِ

ٌْلَِم (  )َرَواهُ الدَّ

Artinya :       

Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Didiklah anak-
anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian 
dan keluarganya serta membaca Al quran, karena sesungguhnya 
orang yang menjunjung tinggi Al quran akan berada di bawah 
lindungan Allah, diwaktu tidak ada lindungan selain lindungan-Nya 
bersama para Nabi dan kekasihnya” (H.R Ad-Dailami) 

Dalam hadits lain juga dijelaskan tentang keutamaan seorang yang 

berilmu atau keutamaan seorang yang belajar ilmu agama  

من سلن سبٌَل ٌبتغً به علما سهل هللا له طرٌما إلى الجنة وإن المَلئكة 

لتضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما ٌصنع وإن العالم لٌستغفرله كل شٌئ 

حتى الحٌتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل الممر على سائر 

راوَل درهما إنما الكواكب إن العلماء ورثة اۡلنبٌاء إن اۡلنبٌاء لم ٌورثوا دٌنا

 ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)رواه أبوداود و الترمذي(

      Artinya : 

"Barangsiapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan 
permudahkan baginya jalan menuju surga. Para Malaikat akan 
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membentangkan sayapnya karena ridla kepada penuntut ilmu. Dan 
seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit 
dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang 
alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas 
semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, 
dan para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi 
mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah 
mengambil bagian yang sangat besar."( Sunan Abu Daud dan At 
tirmidzi ). 

Pahala seorang guru atau pendidik tidak hanya didapat ketika 

dirinya masih hidup ,namun ketika sudah meninggal pun akan 

tetap mendapatkan pahala dari ilmunya selama ilmu yang ia 

ajarkan diamalkan oleh peserta didiknya.sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah RA. 

Meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam  

bersabda: 

صدلة جارٌة أو علم ٌنتفع  إذا مات اۡلنسان انمطع عمله إَلمن ثَلث

 به أو ولد صالح ٌدعوله)رواه مسلم (

      Artinya :  

Jika anak adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga 
perkara; Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh 
yang mendoakan.  (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, 
Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abu Hurairah) 

 Aidh Abdullah Al Qarni dalam bukunya memberikan contoh 

pesan pendidikan lainnya datang dari Ummu Muashirah dengan 

tangis bercampur haru saat memberikan nasehat pendidikan kepada 

putrinya yang baru melangsungkan pernikahan  oleh ( Syauqi Abu 

:2011).  
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 Ummu Muashirah berpesan wahai putriku,engkau akan 

menghadapi kehidupan yang baru,sebuah kehidupan yang tiada lagi 

tempat buat ayah dan ibumu,atau saudara-saudaramu. Karena 

engkau akan menjadi milik suamimu yang tidak akan ingin ada yang 

menyertaimu walaupun ia adalah darah dagingmu sendiri. 

 Jadilah engkau seorang istri dan ibu yang baik. Buatlah 

suamimu meras engkau adalah segala-galanya dalam hidupnya di 

dunia ini. Ingatlah selalu bahwa lelaki itu seperti “bayi besar” yang 

tidak banyak bicara manis dan membahagiakan. Janganlah membuat 

suamimu merasa dengan pernikahan denganmu menghalangimu 

bertemu dengan keluargamu. Sesungguhnya perasaan ini juga 

dirasakan oleh suamimu. Dia juga telah meninggalkan keluarganya 

demi dirimu. Tetapi perbedaannya denganmu adalah perbedaaan 

antara laki-laki dan perempuan. Wanita akan selalu lebih rindu 

kepada keluarganya. Rindu pada orang tua yang telah melahirkan 

dan membesarkannya. Maka berusahalah untuk membiasakan diri 

menerima kehidupan barumu.engkau harus bisa menyesuaikan diri 

dengan laki-laki yang sudah menjadi suamimu, yang juga telah 

menjadi ayah bagi anak-anakmu itulah kehidupan barumu. 

 Wahai putriku, itulah masamu sekarang dan masa depanmu. 

Itulah keluargamu yang akan engkau bangun bersama suamimu. Aku 

hanya mempunyai sebuah permintaan, janganlah engkau melupakan 

ayah dan ibumu dan saudara-saudaramu karena mereka tidak akan 
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pernah melupakanmu selamanya. Wahai putriku saying, bagaimana 

mungkin seorang ibu melupakan belahan jiwanya?. Maka terakhir 

pesanku padamu, cintailah suamimu dan hidupalah bersamanya 

dengan bahagia. 

 Ahmad Tafsir mengemukakan tiga tujuan pendidikan agama islam, 

yakni:  

1. Terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi, 

2. Terciptanya insan kaffah, yang memiliki tiga dimensi; religius, budaya, dan 

ilmiah, dan  

3. Terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, 

pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk 

menjalankan fungsi tersebut. (Tafsir : 2017) 

 Setelah memperhatikan secara seksama maka pengertian dan 

tujuan PAI(Pendidikan Agama Islam), baik menurut ahli maupun regulasi 

di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:  

1.   Pendidikan Agama Islam telah mewarnai proses pendidikan di Indonesia.  

2.   Pendidikan Agama Islam merupakan proses pendidikan dengan ajaran 

Islam sebagai konten yang diajarkan.  

3.   Pendidikan Agama Islam diajarkan di sekolah oleh Guru Pendidikan 

Agama Islam yang profesional.  

4.   Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan 

mengarahkan siswa menjadi pribadi Islami (yakin, taat, dan berakhlak) . 

 Pendidikan agama merupakan upaya sadar untuk mentaati 

ketentuan Allah sebagai guidance (pedoman) dan dasar para peserta 
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didik agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan 

ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Sebagian dari ketentuan-

ketentuan Allah itu adalah memahami hukum-hukum-Nya di bumi ini yang 

disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu dalam 

aktualisasinya akan bermakna Sunanatullah (hukum-hukum Tuhan) yang 

terdapat di alam semesta. Dalam ayat-ayat kauniyah itu terdapat 

ketentuan Allah yang berlaku sepenuhnya bagi alam semesta dan 

melahirkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam 

raya. 

 (Umar,M :2020) “Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan 

pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua 

jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta 

membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan 

peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan 

dan mengamalkan ajaran agamanya” (Kementerian Hukum:2015). 

 Pentingnya revitalisasi materi pendidikan agama islam di lembaga 

pendidikan atau sekolah dalam mendidik karakter siswa (Wahyudi :2017). 

Hasil penelitiannya menegaskan bahwa pendidikan: 

a) Alquran dan hadits sebagai pedoman hidup,  

b) fiqih sebagai rambu-rambu dalam beribadah,  

c) sirah atau sejarah sebagai keteladanan hidup, dan  

d) akhlak sebagai pedoman perilaku. 
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 Pendidik atau guru merupakan salah satu unsur penting dalam 

kegiatan pendidikan. Dipundak pendidik terletak tanggung jawab yang 

sangat besar guna upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang 

dicita-citakan. Sedangkan di sekolah guru berperan sebagai perancang 

pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran peserta 

didik, pengarah pembelajaran dan pembimbing peserta didik. Di keluarga, 

guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga (family educator) dan di 

masyarakat, guru berperan sebagai pembina masyarakat (social 

developer), penemu masyarakat (social inovator) dan agen masyarakat 

(social agent). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru erat 

kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku jabatan 

profesi guru( Jamil Suprihatiningrum:2013). 

 Bahwa ditangan gurulah dihasilkan peserta didik yang berkualitas 

baik secara akademik, skill (keahlian), kematangan emosional, moral dan 

spiritual(Kunandar:2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

difahami bahwa pada umumnya guru selalu dijadikan contoh terbaik  oleh 

peserta didik, dan berhasil tidaknya peserta didik tergantung pada guru 

mereka, olehnya itu, guru harus mempunyai kinerja yang baik, baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian akan dapat 

menghasilkan generasi  yang berkemajuan dalam hal pengetahuan 

unutuk menghadapi tantangan  zamannya. 

 Meningkatkan  kinerja guru, pasti ada saja hal-hal yang 

memengaruhinya, ada banyak faktor yang memengaruhi mutu kinerja 
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seorang garu antara lain: partisipasi SDM, pengembangan karier, 

komunikasi, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian konflik, 

insentif yang baik, dan kebanggaan(Supardi:2013) Jadi meningkatkan  

kinerja guru juga harus selalu mendapat dukungan dan motivasi, baik guru 

itu sendiri maupun pihak lain terlibat dalam lembaga pendidikan tersebut 

seperti kepala sekolah dan jajarannya, pengawas, maupun Dinas 

Pendidikan terkait dengan mengadakan berbagai bentuk  pelatihan dan 

pembinaan demi untuk meningkatkan  kinerja guru yang berkemajuan dan 

menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. 

Salah satu komponen penting yang mempengaruhi mutu 

pendidikan adalah guru. Guru adalah sumber daya manusia yang harus 

memiliki kemampuan untuk mensinergikan segala faktor-faktor yang 

memungkinkan mempengaruhi lingkungan dan proses pembelajaran yang 

bermutu. Kesuksesan pembelajaran banyak bergantung pada 

kemampuan guru dalam melaksanakan perannya. Dengan tidak 

mengabaikan peran faktor lain, guru dapat dianggap sebagai faktor yang 

paling urgen dalam menentukan mutu Pendidikan (Firdianti,A:2018) 

 Kualitas guru tercermin dari kinerja yang dimiliki. Kinerja adalah 

ukuran keberhasilan guru melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki 

kinerja yang baik, berarti mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik .Selain kinerja, motivasi adalah hal yang sangat 

mempengaruhi kualitas guru. Motivasi  guru berpengaruh 100% (sangat 

kuat) terhadap mutu pendidikan, motivasi guru berkontribusi 63,20% 
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terhadap penurunan mutu pendidikan sedangkan sisanya 36,80% adalah 

variabel yang tidak dapat dijelaskan yang berkontribusi terhadap 

memburuknya mutu pendidikan. Guru yang memiliki motivasi yang tinggi 

memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas yang 

didasari tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan organisasi 

(Khairiah,K:2021) 

 Fakta menunjukkkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar, seperti 

mengenal dan menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Lebih 

kebawah lagi, para guru bahkan belum mengenal pengajaran dengan 

menggunakan proyek-proyek yang menggabungkan beberapa mata 

pelajaran sekaligus  

 Menurut Suyanto, Dirjen Mendikdasmen: sebagaimana yang dikutip 

oleh (Simanungkalit, B. A. :2016) “Guru harus diajak berubah dengan 

dilatih terus-menerus dalam pembuatan satuan pembelajaran, metode 

pembelajarannya yang berbasis inquiry, discovery, contextual teaching 

and learning, menggunakan alat bantunya,menyusun evaluasinya, 

perubahan filosofisnya, dan lain-lain.” 

 Achmad Sapari, mantan Kasi Kurikulum Subdiknas TK/SD Dindik 

Kabupaten Ponorogo:sebagaimana yang dikutip “Guru harus terus 

ditingkatkan sensivitasnya dan kreativitasnya. Sensivitas adalah 

kemampuan guru untuk mengembangkan kepekaan-kepekaan 

pedagogisnya untuk kepentingan pembelajaran.”Jika guru telah memiliki 
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kualitas sebagai guru profesional, tuntutan kurikulum bagaimanapun tentu 

akan dapat dipenuhinya. Seorang guru profesional bak seorang chef ahli 

yang dapat diminta untuk membuat masakan jenis apapun sepanjang 

bahan dan peralatannya tersedia. Seorang chef ahli bahkan bisa 

membuat masakan yang enak meski bahan dan peralatannya terbatas. 

 Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan kita adalah sebuah 

keniscayaan. Kalau tidak berubah ,berarti akan semakin tertinggal. Kalau 

sekolah kita tidak mengajarkan pemanfaatan komputer sebagai alat 

belajar dan internet sebagai sumber belajar, sekolah kita jelas akan 

tertinggal jauh di belakang . Kita hanya akan menghasilkan lulusan-

lulusan yang kompatibel dengan kebutuhan dunia baru yang 

mensyaratkan kemampuan memanfaatkan internet sebagai media dalam 

segala urusan dunia moderen .itu artinya kita hanya meluluskan siswa 

dengan kualitas “dunia agraris” belaka. Sungguh celaka!.  

  Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional sebetulnya sudah sangat jelas mengatur bahwa evaluasi hasil 

belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan 

(Pendidikan Nasional, M :2010). 

 Wardirman telah berjasa meletakkan pondasi untuk membangun 

dan mengembangkan sekolah kejujuran yang kredibel. Ketika menjabat 

sebagai Mendikbud tahun 1993-1998, orang dekat mantan presiden 

B.J.Habibie itu melontarkan gagasan yang dikenal dengan link and match 
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atau keterkaitan dan kesepadanan. Ide itu digulirkan sebagai upaya untuk 

menjadikan dunia pendidikan lebih relevan dengan dunia kerja. Lulusan 

lembaga pendidikan harus benar-benar, mempunyai kompetensi yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Gagasan ini terasa sangat 

pentuing menguingat Indonesia akan memasuki era bebas.  

 Bidang  pendidikan kejujuran untuk mengimplementasikan gagasan 

Wadirman tersebut, pada awal tahun 1995 dibentuklah Satuan Tugas 

Pengembangan Pendidikan dan Pelatih Kejuruan di Indonesia. Tim ini 

beranggotakan tokoh-tokoh penting dari kalangan pejabat di Depdiknas, 

akademisi, sejumlah penguasa top, maupun pejabat dan lembaga 

pemerintah yang lain. Tim yang beranggota puluhan orang ini memang 

bersifat lintas sektoral dan multidisiplin. 

 Hasil kerja tim itu kemudian di dokumentasikan dalam bentuk buku 

berjudul  Keterampilan Menjelang 2020, yang diterbitkan tahun 1997. 

Buku ini berisi rekomendasi sekaligus menguraikan sejumlah konsep 

dasar dan strategis dalam rangka pemburuan pendidikan kejuruan di 

Indonesia  unruk menghadapi era perdagangan bebas APEC path tahun 

2020. “Merupakan pemikiran besar untuk membangun pendidikan 

kejuruan,” kata Gatot Hari Priowirjanto, Direktur Pendidikan Menengah 

Kejuruan, Direktorat Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 Mari kita belajar dari perkembangan  Muhammadiyah dibagi 

kedalam empat bidang, yaitu bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan 

politik. Bidang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang 
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orientasinya pada kombinasi antara pendidikan umum dan pesantren. 

Pendidikan Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan pencerahan 

intelektual dan mental kepada generasi bangsa Indonesia. 

 Sulawesi adalah salah satu wilayah yang mendapat pengaruh 

Muhammadiyah. Pada tahun 1926 telah berdiri Muhammadiyah cabang 

Makassar dan menjadi cabang pertama di luar pulau Sumatera dan Jawa 

(Darmawijaya:2014). Walaupun organisasi Muhammadiyah ini terlambat 

masuk ke daerah Sulawesi Selatan namun Muhammadiyah mampu 

menarik perhatian berbagai kalangan untuk menjadi kadernya dari 

kalangan seperti pedagang, ulama, dan bangsawan serta sebagian orang 

keturunan arab. Mulanya hanya ada di Makassar, namun kemudian 

mampu meluas hingga daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya . 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian  yaitu: 

1. Bagaimana gambaran sumber daya manusia di SMAIT Nurul 

Fikri Makassar? 

2. Bagaimana kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri  Makassar? 

3. Bagaimana  Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan 

kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah 

untuk: 
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1. Untuk mengetahui manajemen sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri Makassar 

2. Untuk mengetahui kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri Makassar 

3. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia di SMAIT Nurul Fikri 

Makassar. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan studi Manajemen sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan masukan bagi sekolah dalam melakukan pembinaan 

sumber daya manusia dalam hal meningkatkan  kinerja guru. 

b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan 

wawasan tentang manajemen pendidikan Islam dalam 

meningkatkan mutu pendidikan 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif solusi dalam 

menyelesaikan masalah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Hasil penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang Manajemen sumber daya manusia 

dalam meningkatkan  kinerja guru di SMAITNurul Fikri Kota Makassar. 

Banyak karya tulis yang relevan dengan pembahasan tersebut. Karya tulis 

tersebut antara lain: 

Penelitian  sebelumnya yang dilakukan (Suhendar, Soedarjo, dan 

Ismet Basuki:2017) dengan judul jurnal “Analisis Pengaruh Kepemimpinan 

Kyai, Budaya Pesantren, Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Mutu 

Pendidikan Pesantren di Provinsi Banten”. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Baso:2014) dengan judul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia di Madrasah Aliah Pesantren Modern 

IMMIM Makassar”. Menyatakan bahwa sumber daya manusia yaitu tenaga 

pendidik atau guru di Madrasah Aliyah Pesantren Modern IMMIM 

Makassar masuk kategori baik, demikian juga realitas mutu lulusan dari 

Pendidikan di sekolah ini mununjukkan hasil yang cukup memuasakan, 

dan pola manajemen sumber daya manusia yaitu tenaga pendidiknya 

senantiasa mengedepankan prinsip profesionalisme sehingga 

menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berkemajuan. Tesis ini lebih banyak membahas tentang manajemen 

sumber daya manusia  dalam korelasinya terhadap mutu pendidikan.  

Penelitian lain yang dilakukan (Kalbi Jafar:2014) dalam tesisnya 

“Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengembangan 

20 
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Kompetensi professional Guru di Madrasah Aliyah DDI Taqwa Pare-Pare” 

memberikan hasil bahwa penerapan funsi-fungsi manajamen sangat 

penting dan sejalan  dengan  pembinaan kompetensi professional tenaga 

pendidik atau guru walaupun belum memperlihatkan hasil maksimal 

sesuai dengan harapan. Penelitian ini juga  membahas tentang fungsi-

fungsi manajemen dalam pengembangan kompetensi guru. Berbeda 

dengan penelitian tersebut, penelitian ini terfokus pada manajemen 

sumber daya manusia dalam meningkatkan  kinerja guru. 

Penelitian lainnya (Rusdiyanto:2011) dalam tesisnya yang berjudul 

“Pelaksanaan Supervisi Madrasah dalam Meningkatkan  Kinerja Guru Di 

MTsN Kabupaten Sinjai”. Menyimpulkan  bahwa kegiatan supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah memberikan motivasi yang tinggi untuk 

meningkatkan kinerja guru atau tenaga pendidik di sekolah tersebut. Hasil  

penelitian menggambaran bahwa kinerja guru di MTsN Sinjai termasuk 

ketegori baik. Tesis tersebut membahas tentang pelaksanaan supervisi 

dalam kaitannya terhadap meningkatkan  kinerja guru di sekolah tersebut. 

Studi tersebut berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan, 

khususnya dalam hal pelaksanaan supervisi dengan penerapan 

manajemen sumber daya manusia. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Istilah  manajemen mengandung makna yang sangat luas, 

sebagaimana yang dikemukana oleh (Soewarno Handayaningrat:2000) 
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yaitu manajemen sebagai suatu sistem (management as a system), 

manajemen sebagai suatu proses (management as a process), 

manajemen sabagai suatu fungsi (management as a fuction), manajemen 

sebagai ilmu pengetahuan (management as a sience), manajemen 

sebagai kumpulan orang (management as people), manajemen sabagai 

kegiatan terpisah (management as a separate activity) dan manajemen 

sebagai suatu profesi (management as a profession) dikutip oleh (Rahmat, 

S:2021). 

 (Zamroni,:2020) mengemukakan bahwasanya di bidang 

meningkatkan  manajemen, sekurang-kurangnya ada tiga program yang 

dilakukan dalam rangka pencapaian target wajib belajar. 

Dapat dilihat bahwa kata manajemen ternyata memiliki banyak arti 

yang berbeda-beda namun dapat dipahami secara sederhana yaitu cara 

mengelola atau mengatur suatu organisasi atau lembaga. Secara 

Etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis Kuno 

management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam 

bahasa Inggris, kata manajemen diambil dari kata management yang 

artinya direksi pimpinan, ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau 

pengelolaan. Menurut Suharti kata manajemen berasal dari kata to 

manage yang berarti mengatur di kutip oleh (Arifin, M:2020). 

Sedangkan menurut (George R.Terry:2000) dalam bukunya yang 

berjudul “Principles of Management”, menjelaskan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk 
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menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan sekelompok manusia yang 

dilengkapi dengan sumber daya/faktor produksi untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien dikutip oleh (Miranti, M., 

Lukman, L., & Ikbal, M.:2021). 

(Purwadi,E:2019) bahwa Stoner menjelaskan terminology 

manajemen,  bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasai 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan  

Beberapa  fungsi dasar manajemen yang paling sederhana terdiri 

atas empat macam fungsi, yaitu: 

a) perencanaan (planning),  

b) pengorganisasian (organizing), 

c) penggerakkan (actuating), dan  

d) pengawasan (controlling).  

Dikatakan sederhana, karena, beberapa ahli merumuskan fungsi 

manajemen sesuai dengan latar belakang, pandangan ataupun orientasi 

masing-masing yang pada prinsipnya dapat diringkas menjadi empat 

fungsi tersebut di atas. Dalam penerapannya, fungsi-fungsi manajemen 

tersebut dilaksanakan secara bertahap, yang diawali penyusunan 

rencana, pengorganisasian orang-orang ke dalam kelompok-kelompok 

kerja (penggerakkan) serta dibarengi dengan pengawasan. 
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Hakikat  penciptaan manusia adalah sebagai Khalifah di muka bumi 

ini yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan 

tertinggi di antara makhluk lainnya. QS. Al-Baqarah ayat 30 : 

ٌَْها  ا اَتَْجعَُل فِ ٌْفَةً ٖۗ لَالُْوٓ ًْ َجاِعٌل فِى اَْلَْرِض َخِل ىَِٕكِة ِانِّ
َواِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَملَٰۤ

ُس لََن ٖۗ َمۤاَء  َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ ٌَْها َوٌَْسِفُن الّدِ ًْٓ  َمْن ٌُّْفِسُد فِ لَاَل اِنِّ

  اَْعلَُم َما ََل تَْعلَُمْونَ 

      Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan 
menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui.”( QS. Al-Baqarah ayat 30). 

        Tafsir Ringkas Kemenag RI 

Setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya 
kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepada-Nya, maka pada 
ayat ini Allah menjelaskan asal muasal manusia sehingga menjadi 
kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai 
Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia yang akan menjadi 
pemimpin dan penguasa, di bumi.” Khalifah itu akan terus berganti 
dari satu generasi ke generasi sampai hari Kiamat nanti dalam 
rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang 
berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan. Para malaikat dengan 
serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah, untuk mengetahui 
lebih jauh tentang maksud Allah. Mereka berkata, “Apakah Engkau 
hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam 
melakukan satu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan 
menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan 
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Malaikat 
menganggap bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi 
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khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, 
selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikan-Nya dari sifat-sifat 
yang tidak layak bagi-Nya. Menanggapi pertanyaan malaikat 
tersebut, Allah berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui.” Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di 
dunia ini. Allah Mahatahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal 
negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek 
positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa 
sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar 
jangan sam-pai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur 
negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut. 

 
  Al-Qur.an menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang 

bertanggung jawab, yang diciptakan dengan kesempurnaan dari pada 

mahluk lainnya. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan 

tubuh yang sempurna. Melalui ayat-ayat Al quran islam telah 

mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain 

disebutkan dalam Q.S At- Tin ayat 4: 

ٍم   ٌْ ًْٓ اَْحَسِن تَْمِو ْنَساَن فِ  لَمَْد َخلَْمنَا اَْلِ

      Terjemahnya: 

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya,(at tin ayat 4). 

 
      Tafsir Ringkas Kemenag RI : 

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang 
sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga 
bekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan 
kelebihan-kelebihan itulah Kami amanati manusia sebagai khalifah di 
bumi. 

 
 Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi 

individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota 

masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh 
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potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam ayat-ayat Al quran terdapat 

sejumlah pernyataan yang mendudkkan manusia sebagai mahluk pilihan, 

berkualitas tinggi, kreatif dan produktif dengan sederet istilah yang 

dipasang:  

(1) sebagai khalifah di bumi,  

(2) sebagai mahluk yang diunggulkan,  

(3) sebagai pewaris kekayaan bumi,  

(4) sebagai penakluk sumber daya alam,  

(5) sebagai pengemban amanah. 

 Dalam sejarahnya yang panjang, memang hanya manusia 

saja yang telah membuktikan kesanggupannya dalam memadukan 

beberapa macam sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

menjadi mahluk berbudaya tinggi.Sumber- sumber daya itu adalah sumber 

daya alam (natural resource), sumber daya manusia (human resource) 

dan teknologi. 

Defenisi  manajemen sumber daya manusia dapat kita pahami dari 

penjelasan para ahli : 

Menurut Basir Barthos  mengemukakan bahwa tugas manajemen 

sumber daya manusia adalah mengembangkan manusia agar secara 

efektif dapat di integrasikan ke dalam berbagai organiasasi yang 

diperlukan oleh suatu masyarakat. Manusia dalam hal ini harus dipandang 

sebagai kekayaan utama (asset) organisasi yang harus dikelola dengan 

baik dan di manfaatkan secara produktif dikutip oleh (Syamsuddin, 

S:2019). 
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Menurut Raymond A. Noe, sebagaimana dikutip oleh (Nurul 

Ulfatin:2016) menjelaskan bahwa manajeman sumber daya manusia 

mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, dan sistem-sistem 

yang mempengaruhi perilaku, sikap, serta kinerja pegawai. Banyak 

kalangan menyebutkan konsep manajemen sumber daya manusia 

sebagai “praktik-praktik manusia”. 

Adapun Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut 

Menurut Cherrington yaitu : - (Ritonga, M., & Nasri, M. K:2021) 

1. Staffing/Employment  

Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, 

penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer 

bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya 

manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer 

menjadi lebih tergantung pada departemen sumber daya manusia untuk 

mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga 

kerja saat ini. 

2. Performance Evaluation  

Departemen Sumber  daya manusia dan para manajer. Para 

manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi 

bawahannya dan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab 

untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan 

memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh 

bagian perusahaan. Departemen sumber daya manusia juga perlu 

melakukan pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat 

standar kinerja yang baik dan membuat penilaian kinerja yang akurat.  
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3. Compensation  

Dalam hal kompensasi/reward dibutuhkan suatu koordinasi yang 

baik antara departemen sumber daya manusia dengan para manajer. 

Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan 

departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk 

mengembangkan struktur gaji yang baik. Sistem kompensasi yang 

memerlukan keseimbangan antara pembayaran dan manfaat yang 

diberikan kepada tenaga kerja.  

4. Training and Development  

Departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk 

membantu para guru menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi 

bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang 

efektif baik bagi karyawan baru (orientasi) maupun yang sudah ada 

(pengembangan keterampilan), terlibat dalam program pelatihan dan 

pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan 

program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektifitas 

progam pelatihan dan pengembangan. Tanggung jawab departemen 

sumber daya manusia dalam hal ini juga menyangkut masalah pemutusan 

hubungan kerja Tanggung jawab ini membantu restrukturisasi sekolah dan 

memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam sekolah . 

5. Safety and Health  

Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan 

program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan 

dan menciptakan kondisi yang sehat.  



29 

 

6. Personnel Research  

Dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas perusahaan, 

departemen sumber daya manusia melakukan analisis terhadap masalah 

individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Masalah 

yang sering diperhatikan oleh departemen sumber daya manusia adalah 

penyebab terjadinya ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, 

bagaimana prosedur penarikan dan seleksi yang baik, dan penyebab 

ketidakpuasan tenaga kerja. 

      Sejalan dengan langkah yang diambil Nabi Muhammad 

tersebut, Mujamil Qomar mengungkapkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia mencakup tujuh komponen dikutip oleh (Hasyim, S. 

L:2020), yaitu:  

(1) perencanaan pegawai,  

(2) pengadaan pegawai,  

(3) pembinaan dan pengembangan pegawai,  

(4) promosi dan mutasi,  

(5) pemberhentian pegawai,  

(6) kompensasi, dan  

(7) penilaian pegawai.  

Komponen MSDM tersebut merupakan proses yang dilakukan 

suatu lembaga agar memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan 

mampu mengemban tanggung jawab sesuai keahliannya.Pengelolaan 

sumber daya manusia  dan pengorganisasian merupakan  kunci eksistensi 
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suatu organisasi atau lembaga. Manajemen sumber daya manusia 

(human resource management) mengarah pada kebijakan-kebijakan, 

praktik-praktik, sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan 

kinerja pegawai atau guru. Manajemen sumber daya manusia dapat pula 

diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, 

mengompensasi pegawai, mengurus relasi kerja mereka, kesehatan, dan 

keselamatan mereka serta hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka  dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah aktifitas untuk mencapai 

keberhasilan organisasi atau lembagauntuk  mencapai tujuan, berbagai 

sasarannya dan kemampuannya menghadapi tantangan, baik yang 

bersifat ekternal maupun internal melalui kebijakan-kebijakan, praktik-

praktik serta system-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, serta 

kinerja pagawai. 

Manajemen sumber daya manusia era ini lebih menfokuskan pada 

usaha memfasilitasi aktualisasi dan pengembangan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan atau guru melalui program–program 

pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematik, 

sehingga sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik atau guru dapat 

bekerja secara professional,sejahtera dan berkemajuan. Pengembangan 

dan pemberdayaan sumber daya manusia di lingkup lembaga Pendidikan 

atau sekolah adalah bagian manajemen yang memiliki fungsi untuk 

memperbaiki kompetensi, adaptabilitas, dan komitmen para pendidik serta 
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tenaga kependidikan atau guru agar suatu sekolah atau organisasi 

pendidikan memiliki kekuatan bukan hanya sekedar bertahan (survival), 

melainkan tumbuh (growth), produktif (productive), dan kompetitif 

(competitive) sehingga lembaga Pendidikan tersebut lebih professional 

dan lebih maju dengan memanfaatkan tehnologi zaman ini. 

(Jannah,N:2019) Menurut  Marihot Tua Efendi Hariandja 

mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan 

bidang yang sangat penting pada organisasi dan memiliki karakteristik 

yang sangat berbeda dibanding dengan sumber daya lain. Manajemen 

sumber daya manusia merupakan program aktivitas untuk mendapatkan 

sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan 

mendayagunakannya, untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. 

Peran  manajemen sumber daya manusia telah mengalami 

perubahan dengan munculnya berbagai perkembangan dunia moderen. 

Sehingga pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman ini 

terutama dalam bidang  transportasi dan komunikasi yang telah 

memperkecil jarak antar suatu kabupaten,provinsi,dan negara. Persaingan 

global ini menjadi semakin terbuka lebar dan lingkungan usaha yang 

semakin kompleks. Peran sumber daya manusia yang lebih besar dari 

sebelumnya sangat diperlukan agar mampu bersaing sehat negara-

negara maju. Jika pada mulanya  sumber daya manusia dipandang 

sebagai biaya dan bahkan disepelekan, namun dizaman ini sumber daya 

manusia merupakan investasi yang harus ada dan sebagai syarat mutlak 

berlangsungnya operasi organisasi atau suatu lembaga dikutip oleh  

(Fonna, N.:2019). 
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Peranan sumber daya manusia sangatlah urgen sebagai penentu 

keberhasilan suatu organisasi atau lembaga formal atau non formal sebab 

sumber daya manusia adalah sumber daya yang dapat bersaing dengan 

bangsa dan lembaga lainnya, bertahan dan mampu menghadapi berbagai 

tantangan zaman  mengharuskan  memiliki kompetensi manajerial, yaitu 

kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan atau 

lembaga, kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber 

daya-sumber daya lain dengan tujuan mewujudkan visi dan menerapkan 

strategi perusahaan atau lembaga. 

Kehadiran  dan dukungan sumber daya manusia yang kuat sangat 

diharapkan demi kemajuan generasi bangsa ini. Hal ini dapat 

dikategorikan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, terutama untuk 

memperbaiki citra sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan dan juga 

untuk meraih keunggulan-keunggulan kompetitif. Kebutuhan ini tidak 

dapat dihindari karena masalah yang muncul pada perkembangan 

organisasi sekolah bersumber pada manusia yaitu tenaga pendidiknya 

atau guru dan hanya dapat diselesaikan oleh manusia.  

Melihat kenyataan seperti ini secara tidak langsung menuntut para 

pengelola lembaga pendidikan atau sekolah untuk lebih langkah dan 

bersikap rasional dan berorientasi kepada masyarakat luas serta dapat 

beradaptasi secara cepat dengan lingkungan yang ada. Manajemen 

sumber daya manusia di sekolah harus mampu mengantisipasi berbagai 

perkembangan yang sedang dan yang akan terjadi di sekolah, kemudian 
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melakukan berbagai tindakan untuk menjawab dan mengatasi tantangan 

tersebut  seperti zaman sekarang baru-baru saja sekolah menerapkan 

system belajar dalam jaringan (daring) yang dimana hal ini tidak pernah 

diduga oleh setiap lembaga Pendidikan untuk mengambil langkah ini, 

yang pada akhirnya dapat menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitf 

yang mampu bersaing dengan sekolah lain.  

(SURYANSAH, F:2020) bahwa diantara ciri-ciri manusia yang baik 

adalah yang banyak memberikan manfaat kebaikan kepada sesama 

manusia seperti hadist dibawah : 

ِ ْبُن ُموَسى َعْن هِ  ٌُْد َّللاَّ ثَنَا ُعبَ َشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبٌِِه َعْن أَبًِ َحدَّ

 ُ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ لَاَل َسأَْلُت النَِّب ًَ َّللاَّ ُمَراِوحٍ َعْن أَبًِ ذَّرٍ َرِض

ِ َوِجَهاٌد فًِ َسبٌِِلِه لُْلُت  ٌِْه َوَسلََّم أَيُّ اْلعََمِل أَْفَضُل لَاَل إٌَِماٌن بِاَّللَّ َعلَ

لَاِب أَفْ  َضُل لَاَل أَْعََلَها ثََمنًا َوأَْنفَُسَها ِعْنَد أَْهِلَها لُْلُت فَإِْن لَْم فَأَيُّ الّرِ

أَْفعَْل لَاَل تُِعٌُن َضاٌِعًا أَْو تَْصنَُع ِۡلَْخَرَق لَاَل فَإِْن لَْم أَْفعَْل لَاَل تََدُع 

ّرِ فَإِنََّها َصَدلَةٌ تََصدَُّق بَِها َعلَى نَْفِسنَ  ه )روا النَّاَس ِمْن الشَّ

 البخارى(

 

      Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Hisyam 
bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Murawih dari Abu Dzar radliallahu 
'anhu berkata; Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
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amal apakah yang paling utama?. Beliau menjawab: Iman kepada 
Allah dan jihad di jalan-Nya. Kemudian aku bertanya 
lagi: Pembebasan budak manakah yang paling utama?. Beliau 
menjawab: Yang paling tinggi harganya dan yang paling berharga hati 
tuannya. Aku katakan: Bagaimana kalau aku tidak dapat 
mengerjakannya?. Beliau berkata: Kamu membantu orang yang 
telantar atau orang bodoh yang tak mempunyai ketrampilan . Aku 
katakan lagi, Bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya?. 
Beliau berkata: Kamu hindari manusia dari keburukan karena yang 
demikian berarti shadaqah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri 
(HR Bukhari: 2334) 
 

Adapun hadis yang berkenaan dengan kedudukan manusia yang 

berbeda-beda sesuai dengan kualitas SDM : 

ٌْنََما   َعنْ  ٌْثًِ لَاَل : أَنَّ َرُسْوَل صلعم بَ ُهَو َجاِلٌس فِى اَبِى َوالِْد اللَّ

اْلَمْسِجِد َوالنَّاُس َمعَهُ إِْذ أَْلبََل ثَََلثَةُ نَفٍَر فَأَْلبََل إِثَنَاِن إِلَى َرُسْوِل صلعم 

ا أََحُدُهَما فََرأَى فُْرَجةً  َوذََهَب َواِحٍد لَاَل فََولَفَا َعلَى َرُسْوِل هللِا صلعم فَأَمَّ

ٌَْها ا الثَّاِلُث فَأَْدبََر وأَمَّ   فِى اْلَحلَمَِة فََجلََس فِ ا اَْلََخُر فََجلََس َخْلفَُهْم َوأَمَّ

ا   ذَاِهبًا ا فََرَغ َرُسْوُل هللاِ صلعم لَاَل أََلَّ أُْخبُِرُكْم َعِن النَّفَِر الثَََّلثَِة؟ أَمَّ فَلَمَّ

ا اَْلََخُر فَأْستَْحًٌا فَاْستَ  ا أََحُدُكْم فَأََوى إِلَى هللِا فَأََواهُ هللاُ َوأَمَّ ْحٌَا هللاُ ِمْنهُ َوأَمَّ

 اَْلََخُر فَأَْعَرَض فَأَْعَرَض هللاُ َعْنهُ )رواه البخارى(

      Artinya: 

Dari Abi Waqid Al-laits bahwa Rasulullah saw berada dimasjid, maka 
datanglah tiga orang laki-laki. Dua orang menghadap nabi dan satu 
orang lagi pergi, Satu diantara dua orang yang menghadap Nampak 
berbahagia duduk bersama majelis nabi sedangkan yang satulagi 
duduk dibelakang mereka. Setelah Rasul saw selesai menyampaikan 
pengajaran, beliau bersabda” Maukah kalian aku beri tahu tentang 
ketiga orang tadi! Adapun seorang dari mereka meminta perlindungan 
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kepada Allah dan Allah melindunginya. Yang kedua malu kepada 
Allah Maka Allah malu padanya. Sedangkan yang ke tiga berpaling 
dari Allah maka Allah berpaling dari padanya (HR. Bukhari (454). 
 

Ini adalah pembelajaran yang sangat penting dari seorang pendidik 

sekaligus guru saat mengajarkan atau menyampaikan ilmu dikalangan 

mereka yang ingin mendapatkan manfaat sebagai penguat sumber daya 

manusia  

B. Prosedur Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keberadaan sumber daya manusia pada organisasi atau lembaga 

Pendidikan seperti sekolah adalah untuk merespon perkembangan 

lingkungan kerja yang terjadi di dunia Pendidikan saat ini , sehingga 

dengan demikian pihak, sekolah harus dapat menaruh perhatian khusus 

terhadap pentingnya program pengelolaan sumber daya manusia melalui 

manajemen sumber daya manusia. Sebuah organisasi memerlukan 

orang-orang yang cakap pada bidang, tempat, dan waktu yang tepat 

dalam rangka mencapai tujuannya yang ingin dicapai. Manajemen sumber 

daya manusia terdapat didalamnya program dan aktifitas yang terdiri atas 

beberapa bagian yaitu:  

a. Perencanaan sumber daya manusia SDM  

Perencanaan SDM merupakan suatu proses untuk melihat secara 

sistematis kebutuhan sumber daya manusia agar diperoleh kepastian 

adanya sejumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dan 

professional pada saat dibutuhkan. Dalam penejelasan yang lain 

menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindakan yang akan dilakukan 
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untuk mendapatkan hasil maksimal yang ditentukan dalam jangka waktu 

tertentu. Oleh karena itu, perencanaan yang matang merupakan suatu 

proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail dari 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang baik dan 

dinamis dikutip oleh (Wahyudi, W. E : 2017).Dan juga dapat diartikan 

sebagai  perencanaan yang merupakan proses penentuan tujuan, 

pengevaluasian berbagai alternatif pencapaian dan penentuan tindakan 

yang diambil.  

Selain itu, perencanaan juga merupakan suatu kegiatan atau 

proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan sekolah termasuk 

manajemen sumber daya manusia di sekolah atau dalam lingkup lembaga 

pendidikan. Ini merupakan salah satu yang  dapat dipahami secara umum 

dalam perencanaan yang merupakan proses penentuan tujuan, 

pengevaluasian berbagai alternatif pencapaian dan penentuan tindakan 

yang akan diambil. Dalam konteks manajemen sumber daya manusi bagi 

sekolah, perencanaan merupakan proses penentuan kebutuhan sumber 

daya manusia pada masa akan datang berdasarkan perubahan-

perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga pendidik atau guru yang 

ada di sekolah. 

Maka sebeb itu sesuai dengan fungsinya dalam membantu 

organisasi sekolah atau lembaga Pendidikan untuk mencapai tujuannya 

pada aspek manajemen sumber daya manusia  SDM di masa yang akan 

datang, maka proses penentuan tersebut dilakukan melalui beberapa 

langkah yaitu: 
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1) Perlunya analisis  

Perlunya analisis beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan 

kebutuhan SDM yang dapat memengaruhi lembaga pendidikan atau 

sekolah, yang dapat berubah pada masa yang akan datang yang bisa 

mengakibatkan pula perubahan kebutuhan sumber daya manusia. 

2) Perencanaan  kebutuhan sumber daya manusia.  

Perencanaan akan kebutuhan tenaga kerja atau guru  sebagian 

dari proses perencanaan sumber daya manusia harus dilakukan dan 

dimatangkan sejak awal, meskipun ini adalah  sesuatu yang cukup sulit. 

Oleh karena  itu, sejumlah teknik perencanaan atau peramalan 

dikemukakan oleh para ahli dalam bentuk: 

a) Nominal Delphi Technique (NDT), adalah menghadirkan lima 

sampai dengan sepuluh ahli, kemudian ditanyakan mengenai misalnya 

apa yang menyebabakan perubahan kebutuhan pegawai atau guru 

pada masa yang akan dating dalam lembaga pendidikan atau sekolah. 

Setiap ahli akan memberikan jawaban, sebagai hasil didiskusikan 

secara bersama-sama hingga menghasilkan beberapa faktor yang 

dirangking atau diurutkan mulai dari yang paling utama. 

b) Delphi Technique, adalah hasil yang didapatkan bila para 

ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama-sama, maka bagian 

perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat beberapa ahli 

tentang kebutuhan sumber daya manusia pada masa akan datang . 

c) Perkiraan pimpinan, adalah  kebutuhan SDM diperkirakan 

oleh kepala sekolah , kemudian diberikan ke bagian atau divisi sumber 
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daya manusia untuk ditanggapi, atau sebaliknya, kepala divisi sumber 

daya manusia diminta untuk menentukan kebutuhan sumber daya 

manusia dan seterusnya disampaikan ke kepala sekolah untuk 

disimpulkan dan direvisi untuk mendapatkan hasil perencanaan 

bersama. 

3) Penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang.  

Setelah melakukan beberapa analisa untuk mengetahui berbagai 

faktor yang memengaruhi perubahan kebutuhan SDM, kemudian lembaga 

pendidikan atau sekolah harus menentukan berapa kebutuhan SDM pada 

masa yang akan datang, yang meliputi jumlah guru atau tenaga pendidik 

dan mengetahui kemampuan yang mereka  miliki, baik dalam jangka 

pendek atau jangka panjang. 

4) Analisis ketersediaan (supply) SDM.  

Adapun langkah selanjutnya yaitu menganalisis ketersediaan 

tenaga pendidik atau guru yang dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu 

sumber internal dan sumber eksternal.  

a) Sumber internal adalah pegawai atau tenaga pengajar yang 

ada dalam lembaga Pendidikan atau sekolah yang dapat 

dipromosikan, atau dimanfaatkan untuk mengisi jabatan yang masih 

kosong di dalam lembaga Pendidikan tersebut atau profil dari 

pegawai atau guru .Yang mencerminkan kemampuan sekolah atau 

kepala sekolah sebagai pengambil keputusan.  
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b) Sumber eksternal yaitu supply dari luar yang direkrut. 

Soebagyo Atmodiwirjo:2000. Analisis ini diperlukan untuk 

menentukan jumlah pegawai atau guru yang dibutuhkan yang 

berkaitan dengan rencana kegiatan selanjutnya, yaitu apakah perlu 

dilakukan rekrutmen lagi. Bila sumber internal cukup memadai 

tentunya tidak perlu dilakukan rekrutmen, tapi bila sumber internal 

tidak tersedia, mungkin perlu dilakukan rekrutmen dengan melihat 

sumber ekstrnal yang cukup. 

5) Implementasi dan penentuan program yang tepat.  

Berdasarkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) 

tersebut, terdapat beberapa masalah  yang mungkin  dapat terjadi yaitu: 

tidak adanya perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai atau 

guru, terjadinya kelebihan supply pegawai atau guru (supply lebih besar 

dari pada demand), atau terjadi kekurangan supply tenaga kerja (supply 

lebih kecil dari pada demand). Jika  terjadi situasi seperti di atas, akan 

dilakukan berbagai macam cara yang bisa ditempuh untuk memenuhi 

program seperti penerimaan pegawai atau guru baru bila terdapat 

kekurangan pegawai atau guru. Cara lain dapat dilakukan pelatihan untuk 

pegawai dan guru yang ada agar siap mengisi kekurangan atau 

kekosongan  yang ada. Bila terjadi kelebihan pegawai atau guru maka 

perekrutan tidak boleh dilakukan, malah bisa dilakukan pengurangan jam 

kerja bagi pegawai atau guru dan yang paling fatal terkadang beberapa 

sekolah melakukan pengurangan guru atau pegawai setelah melihat 

kinerja mereka di sekolah atau di lembaga pendidikan tempat mereka 
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bekerja, dan bila terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, 

bahkan sebagian  sekolah atau lembaga pendidikan  mungkin tidak akan 

melakukan tindakan apa-apa, meskipun hal ini jarang terjadi. 

b.  Rekrutmen sumber daya manusia 

Manusia sebagai sumber daya penggerak suatu lembaga 

pendidikan, terutama pendidikan Islam, harus mempunyai karakteristik 

atau sifat-sifat yang diilhami dari shifat al-anbiyaa‟ atau sifat-sifat para nabi 

dan Rasul dikutip oleh (Muchlis, S., Mais, R. G., & Hartono, A : 2022)  

Sifat-sifat tersebut yaitu:  

a) shiddiq (benar, jujur), 

b)  amanah (bertanggung jawab,  

c) dapat dipercaya dan kredibilitas), 

d)  tabligh (komunikatif), dan  

e) fathanah (cerdas dan bijaksana).  

2. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara, 

perilaku dan kemampuan kerja. Kinerja adalah kualitas dan kuantitas 

pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi 

KBBI(2005) dikutip oleh (Hendriyana, H.:2019). Kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil yang telah dicapai organisasi dalam rangka mewujudkan 

tujuan organisasi, juga diartikan sebagai kesediaan seseorang atau 

kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. Membahas tentang kinerja, ada beberapa 
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pendapat ahli, semuanya mempunyai visi yang agak berbeda tapi secara 

prinsip tampak persamaannya bahwa kinerja adalah tindakan yang 

dilakukan seseorang dalam pencapaian suatu hasil dikutip oleh (Heni, 

W:2021). 

Secara terminologi kata kinerja berasal dari terjemahan kata 

performance yang berarti penampilan atau prestasi. Murfhy dan 

Celveiland dalam mendefenisikan performance sebagai countable 

outcome (Kasmawati:2012). Sedang menurut Bernandin dan Russel 

menjelaskan bahwa kinerja (performance) adalah hasil dari fungsi suatu 

pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. 

Pendidik bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik, baik 

spiritual, intelektual, moral, estetika, maupun kebutuhan fisik peserta didik, 

(Ferisia, A:2022).Kinerja dapat diartikan performance standart, yaitu 

daerah atau wilayah kerja jabatan atau unit perusahaan yang dapat 

diterima atau ditolak terkait dengan upaya pencapaian visi dan misinya 

(Fatmawati, L : 2018). 

Islam merupakan agama yang mengatur segala sendi  kehidupan 

manusia seperti memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaannya. 

Melaksanakan aktivitas apapun harus dilandaskan pada kesungguhan 

dan tanggung jawab. Nilai kesungguhan ini bahkan diumpamakan sebagai 

bentuk perjuangan (jihad). Manusia harus meyakini bahwa, segala 

aktivitas yang dilakukannya tidak semata-mata hanya dilihat oleh manusia 

lainnya akan tetapi ada hal yang lebih utama sebagai pengingat diri 

bahwa aktivitas manusia dinilai oleh Yang Maha Kuasa. Dan  Allah 
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memberikan penghormatan atas usaha kerja yang dilakukan dan bentuk 

penghargaan tertinggi yaitu kemuliaan yang nilainya sama dengan jihad: 

Dalam Al quran Surah At taubah ayat 105: 

ى َوَستَُردُّْونَ  َواْلُمْؤِمنُْوَنٖۗ  َوَرُسْولُه   َعَملَُكمْ  َّللٰاُ  فََسٌََرى اْعَملُْوا َولُلِ   اِلَٰ

ِلمِ  ٌْبِ  عَٰ  تَْعَملُْوَن   ُكْنتُمْ  بَِما فٌَُنَبِّئُُكمْ  َوالشََّهاَدةِ  اْلغَ

      Terjemahnya: 

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan".  

 
Dalam Al quran Surah Al Jumu‟ah ayat 10: 

  ِ ةُ فَٱنتَِشُرو۟ا فِى ٱْۡلَْرِض َوٱْبتَغُو۟ا ِمن فَْضِل ٱَّللَّ لَوَٰ فَإِذَا لُِضٌَِت ٱلصَّ

َ َكثًٌِرا لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  َوٱْذُكُرو۟ا   ٱَّللَّ

      Terjemahnya: 

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya 
supaya kamu beruntung." (QS al-Jumu‟ah: 10). 
  

           Dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Al Bukhari dan 

Muslim.  anjuran dalam Islam agar kita selalu bekerja keras di dalam di 

dalam hadits. 

ٌٌْر لَهُ ِمْن أَْن ٌَْسأََل أََحًدا َۡلَْن ٌَْحتَطِ  َب أََحُدُكْم ُحْزَمةً َعلَى َظْهِرِه َخ

 فٌَُْعِطٌَهُ أَْو ٌَْمنَعَهُ 
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      Artinya:  

"Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan 
punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada 
seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya." (HR al-
Bukhari dan Muslim). 

Pendapat  di atas, diuraikan kesimpulan tentang kinerja guru yaitu 

kinerja adalah hasil atau prestasi kerja yang diperoleh oleh seseorang 

guru baik secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan segala 

tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Kinerja guru adalah prestasi 

yang diperoleh guru setelah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

lembanganyai dalam hal ini di sekolah tempatnya mengajar. Kinerja yang 

baik menunjukkan bahwa hasil kerja atau prestasi baik atau tinggi. 

b. Kinerja Guru 

   Dalam Al quran dijelaskan tentang keutamaan seorang 

pendidik atau guru diantaranya (QS. Ya-Sin: 12). 

َرُهمْ  ى َونَْكتُُب َما لَدَُّموا َوَءاثَٰ هُ َوُكلَّ َشْىٍء أَْحصَ      إِنَّا نَْحُن نُْحِى اْلَمْوتَٰ ٌْنَٰ

بٌِنٍ    فِٓى إَِماٍم مُّ

      Terjemahnya : 

 Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan 
Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-
bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan 
dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuz)." (QS. Ya-Sin: 12). 

 Sedangkan dalam hadist dari Abu Hurairah ra., Rasûlullâh shallallahu 

alaihi wa sallam bersabda: 
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 َمْن َسنَّ فِى اِۡلْسَلَِم ُسنَّةً َحَسنَةً فَعُِمَل بَِها بَْعَدهُ ُكتَِب لَهُ ِمثُْل أَْجِر َمْن َعِمَل بَِها َوَلَ 

ٌَْنمُُص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْىٌء َوَمْن َسنَّ فِى اِۡلْسَلَِم ُسنَّةً َسٌِّئَةً فَعُِمَل بَِها بَْعَدهُ ُكتَِب 

ٌِْه ِمثُْل ِوْزِر َمْن َعِمَل بَِها َوَلَ ٌَْنمُُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْىءٌ            )رواه مسلم(                       َعلَ

  

      Artinya: 
“Barangsiapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan 
oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya pahala semisal 
pahala orang yang mengikutinya dan sedikitpun tidak akan 
mengurangi pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya, barangsiapa 
menjadi pelopor suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang 
sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang 
yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun.” (HR. 
Muslim no. 1017) 
 

   : Dalam  hadist lain dijelaskan tentang keutamaan guru 

ًَ َّللٰاُ َعْنهُ لَاَل : لَاَل  َعْن أَبًِ َمْسعُْوٍد عمبة ْبِن عمرو اۡلَْنَصاِري َرِض

ٌٍْر فَلَهُ ِمثُْل أَْجِر  َرُسوُل  ٌِْه َوَسلََّم : َمْن َدلَّ َعلَى َخ َّللٰاِ َصلَّى َّللٰاُ َعلَ

 فَاِعِلِه.

      Artinya : 

  Dari Abu Mas‟ud Uqbah bin Amir Al Anshari radhiyallahu „anhu, ia 
berkata, bahwa Rasûlullâh ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Barangsiapa yang 
menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala 
seperti pahala orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim no. 
1893) 

 
  Dalam perspektif islam dapat mengambil manfaat dari keutamaan 

sorang guru. Pada Era pemerintahan Harun Ar Rasyid,yang 

dilanjutkan oleh Ma‟mun  Ar Rasyid,dikenal sebagai masa keemasan 

islam ( The Golden Ace of Islam),dimana saat itu Bagdad menjadi 
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pusat ilmu pengetahuan dunia.Harun Ar Rasyid adalah orang yang 

mencintai ilmu dan para penutut ilmu,mengagungkan kehormatan 

islam dan membenci debat kusir dalam agama dan perkataan yang 

bertentangan dengan Kitabullah dan As Sunnnah ( Abd.Rauf : 2014). 

Pada teks wasiat Harun Ar Rasyid kepada guru anaknya terdapat 

prinsip-prinsip tarbiyah Islamiyah atau pendidkan islam yang 

luhur.Pada wasiat ini Harun Ar Rasyid berwasiat kepada Al Ahmar Ali 

bin Al-Mubarak yang akan mendidik putranya Al Amin.Bahkan 

sejarawan Ibnu Khaldun berkata : 

 به الرشٌد لمعلم ولده دمحم اۡلمٌنومن أحسن مذاهب التعلٌم ما تمدم     

       Dan salah satu metode pendidikan yang sangat baik adalah apa 
yang telah diwasiatkan   Harun Ar Rasyid kepada Al Ahmar Ali 
bin Al-Mubarak yaitu pendidik putranya. 

 

ٌَْن لال هارون الرشٌد رحمه هللا: "ٌَا أَْحَمُر إِنَّ أَِمٌْ  ٌَْن لَْد َدفََع إِلَ َر اْلُمْؤِمنِ

ٌِْه َمْبُسْوَطةً َوَطاَعتَهُ لََن َواِجبَةً،  ُمْهَجةَ نَْفِسِه َوثََمَرةَ لَْلبِِه، فََصٌََّر ٌََدَن َعلَ

ٌَْن. أَْلِرئْهُ اْلمُْرآَن َوَعلِّْمهُ اْۡلَْخبَاَر  ٌُْر اْلُمْؤِمنِ ٌُْث َوَضعََن أَِم فَُكْن لَهُ بَِح

ْرهُ بَِمَوالِعِ اْلَكَلَِم َوبَْدئِِه َواْمنَْعهُ ِمَن َوَروِّ  ِْمهُ السُّنََن، َوبَّصِ
ِه اْۡلَْشعَاَر َوَعلّ

 ًْ ِحِن إَِلَّ فِ ٌِْه،  الضَّ ًْ َهاِشٍم، إِذَا َدَخلُْوا َعلَ ٌِْم َمَشاٌِخِ بَنِ أَْولَاتِِه، َوُخْذهُ بِتَْعِظ

اِد، إِذَا َحَضرُ  نَّ بَِن َساَعةً إَِلَّ َوأَْنَت َوَرْفعِ َمَجاِلِس اْلمُوَّ ْوا َمْجِلَسهُ. َوََل تَُمرَّ

 ًْ ٌَْت ِذْهنَهُ. َوََل تُْمِعْن فِ ٌِْر أَْن تُْحِزنَهُ، فَتُِم ٌُْدَها إٌَِّاهُ ِمْن َغ ُمْغتَنٌِم فَائَِدةً تُِف
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ْمهُ  ًَ اْلفََراَغ َوٌَأْلَفَهُ. َولَّوِ بِاْلمُْرِب  َما اْستََطْعتَ  ُمَساَمَحتِِه، فٌََْستَْحِل

دَّة َِواْلِغْلَظِة"  ٌَْن بِالّشِ )ممدمة ابن خلدون ص َواْلُمَلٌََنَِة، فَإِْن أَبَاُهَما فَعَلَ

843) 

Harun Al Rasyid berkata kepada  pendidik anaknya : “wahai Ahmar, 
sesungguhnya Amirul Mukminin (Harun Al Rasyid-pent) telah 
menyerahkan kepadamu  belahan jiwa dan buah hatinya.Maka 
terimalah ia dengan tangan terbuka, dan kepatuhan kepadamu 
adalah suatu kemestian baginya. Oleh karena itu jadilah engkau 
seorang pendidik baginya sebagaimana yang diharapkan  Amirul 
Mukminin. Tuntunlah ia menguasai  Al quran, ajarkanlah kepadanya 
sejarah (sirah), ajarkanlah kepadanya syair-syair dan ajarkanlah 
kepadanya sunnah Nabi Muhammad. Bimbinglah  ia mengetahui 
kapan berbicara itu baik dan bagaimana memulai pembicaraan. 
Laranglah ia untuk tertawa bukan pada tempatnya dan ajarilah ia 
adab dan tata krama dalam menghormati kaum tua dari kalangan 
Bani Hasyim ketika mereka menemuinya serta beritahulah ia tata 
cara menghormati para pemimpin atau panglima kerajaan tatkala 
mereka mendatangi majlisnya. Dan janganlah engkau lewatkan 
kesempatan dan waktu melainkan engkau memberinya 
manfaat(ilmu) kepadanya dengan tanpa menjadikan ia sedih dan 
mati jiwanya. Janganlah engkau terlalu memberi kelonggaran  dalam 
mendidiknya sehingga membuat ia banyak membuang-buang waktu 
luang . Luruskanlah kepribadiannya semampumu dengan cara lemah 
lembut, namun  jika  itu tidak membawa kebaikan maka gunakanlah 
cara yang keras dan tegas kepadanya ” (Muqoddimah Ibnu 
Khaldun). 

 
  Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah diatas : 

 Pentingnya keihklasan dalam mendidik 

 Menjaga adab belajar dan mengajar 

 Mengajarkan Al quran dan As Sunnah 

 Memahamkan sirah orang-orang terdahulu supaya menjadi 
pelajaran yang baik 

 Mengajarkan syair agar bahasanya tetap terjaga 

 Mengajarkan adab berbicara 

 Melarang tertawa berlebihan 

 Mengajarkan adab sopan santun kepada yang lebih tua 

 Mengajarkan bagaimana berlaku dan menghormati para 
pemimpin 
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 Mengajarkan ilmu tanpa memberikan ada waktu yang sia-sia 
kecuali dalam manfaat ilmu 

 Memberikan nasehat yang bisa membetuk pribadi peserta didik 

 Perlunya ketegasan seorang guru dalam mendidik 
 

 Guru adalah tenaga professional, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-undang No. 14 

Tahun 2005 tentang guru dan Dosen, juga dari Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.74 Terkait dengan profesi 

guru, di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik professional 

dimana tugas utamanya adalah membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dikutip oleh (Inkiriwang, R. 

R : 2020). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Tugas pendidik atau seorang guru adalah tugas yang  sangatlah 

berat dan rumit karena menyangkut nasib dan masa depan generasi 

bangsa setiap negara, sehingga sering didengar tuntutan dan harapan 

masyarakat agar pendidik  harus mampu mencerminkan tututan situasi 

dan kondisi masyarakat. Akibat tuntutan yang berlebihan serigkali 

membuat guru mendapat cemoohan masyarakat ketika hasil kerjanya 

kurang memuaskan. Dengan demikian strategi tugas guru harus memiliki 

kompetensi yang memadai dikutip oleh (Agung, A., Firdaus, M. A., & 

Rosadi, U : 2021). 

Udin Saefuddin menjelaskan  bahwa jabatan guru atau pendidik  

cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan professional, 
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sebab hampir setiap tahun pendidik atau guru melakukan berbagai 

pelatihan professional baik yang mendapatkan penghargaan kredit poin 

maupun tanpa kredit poin, seperti sekarang ini bermacam-macam 

pendidikan professional tambahan diikuti dalam menyetarakan dirinya 

dengan kualifikasi yang telah ditetapkan agar tercapainya  guru yang 

professional dikutip oleh (Arif, H. M.  : 2020). 

Jadi meningkatkan  kinerja guru merupakan  segala  bentuk 

aktifitas yang dilakukan secara terencana untuk menjaga dan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, perbuatan, dan keterampilan guru 

yang terkait dengan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, sehingga 

proses pembelajaran dan pendidikan berjalan efektif dan baik. Guru dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsinya dalam melaksanakan 

kegiatan: 

a) Mendidik dan melatih  

Adalah  melakukan perbuatan yang benar yang intinya 

membantu peserta didik dalam mendewasakan dirinya dan 

membentuk karakter mereka. Bantuan ini mencakup kegiatan fisik, 

mental emosional dan spiritual dari alternative pilihan paling benar 

dan paling mungkin dilakukan secara sadar, teratur dan terus 

menerus. Harapnnya agar terbentuk  moral dan kepribadian tiap 

peserta didik, yang proses lebih kepada pemberian motivasi untuk 

belajar dan mengikuti ketentuan tata tertib yang berlaku. Jika dilihat 

dari cara yang digunakan mendidik lebih menggunakan keteladanan 
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dan pembiasaan. Mendidik mempunyai nilai-nilai yang tinggi serta 

mempunyai tujuan. Sedangkan melatih ditinjau dari segi isi 

merupakan keterampilan atau kecakapan hidup, ditinjau dari 

prosesnya melatih dilakukan dengan menjadi contoh dan teladan 

dalam hal moral dan kepribadian, ditinjau dari metode yang dapat 

digunakan melalui praktek kerja, simulasi dan magang.  

b) Membimbing dan mengarahkan.  

Jika dilihat  dari segi isi berkaitan dengan norma dan tata 

tertib,maka dari segi prosesnya maka dapat dilakukan dengan cara 

menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan 

metode mengajar yang sesuai dengan melihat perbedaan individual 

masing-masing siswa. Dilihat dari segi metode yang digunakan 

membimbing lebih kepada pemberian motivasi dan pembinaan. 

Guru membimbing siswa agar mereka dapat menemukan berbagai 

potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai 

dan melaksanakan tugas-tugas mereka sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Jadi 

peran guru sebagai pembimbing terletak pada kekuatan intensitas 

hubungan interpersonal antar guru dan siswa yang dibimbingnya. 

c) Mengajar  
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Merupakan  suatu aktifitas yang dilakukan untuk menyampaikan 

bahan pelajaran kepada siswa atau peserta didik sehingga peserta 

didik dapat mengklasifikasikan hal-hal yang belum dipahami dari 

penjelasan  yang sedang disampaikan guru di dalam kelas. Juga 

diartikan menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan lainnya kepada orang lain  

d) Mengevaluasi 

Merupakan proses untuk menilai sesuatu, baik itu sebuah 

kegiatan atau pencapaian aspek kognitif, keterampilan, dan afektif 

seseorang atau kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan  

mutu kegiatan atau orang di masa mendatang. Sedang menilai 

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Jadi kinerja seseorang tidak timbul dengan sendirinya sebab 

adanya factor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, diantaranya: 

umur, sikap, penampilan, lingkungan, visi, misi dan tujuan organisasi, jenis 

teknologi yang digunakan, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui 

perundang-undangan, sosial budaya tiap masyarakat yang berbeda, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengharuskan 

pendidk atau guru harus mampu beradaptasi, biaya dan motivasi. 

d. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kerja 

Penilaian atas suatu kerja yang telah dilakukan menjadi salah satu alasan 

sebuah meningkatkan  kinerja. Sedangkan   kinerja dapat dijelaskan 

sebagai produk hasil dari proses kerja yang dilakukan seorang individu 
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sesuai  dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sekolah telah memberikan 

wewenang kepada guru tugas dan tanggungjawab sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki.  

Manfaat penilaian kinerja Ayon Triyono (2013:96): 

a. Dasar pertimbangan untuk status karyawan, pertimbangan 

dalam memberikan gaji, memberikan pemutusan kerja, promosi 

jabatan dan lain-lain. 

b. Dasar informasi memberikan penilaian tingkat efektifitas kerja 

dan jadwal kerja, evaluasi dan monitoring, pemberian pelatihan 

untuk karyawan, efektifitas struktur organisasi, cara dan model 

kerja, perbaikan dan pengembangan desain pekerjaan. 

c. Hasil penilaian menjadi feed back bagi karyawan terkait 

efektifitas kerja mereka. 

Kinerja guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri  merupakan wajah hasil 

dari proses kerja yang dilakukannya. Kerja ini berkaitan dengan tugas 

serta tanggung jawab seorang pendidk atau guru dalam  lembaga Islam 

Terpadu. Maka tugas guru atau pendidik yaitu menyusun perencanaan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, administrasi pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, melakukan kontrol dan evaluasi 

pembelajaran. Indikator meningkatkan  kinerja guru dalam melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawab dalam tugas dan fungsinya sebagai guru, 

meliputi: 

a. Membuat program pelaksanaan pembelajaran. 
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b. Mengelola kelas sesuai dengan kondisi siswa. 

c. Melakukan evaluasi pembelajaran, melaksanakan analisis dan 

tindak lanjut hasil belajar. 

d. Melakukan evaluasi diri dan melaksanakan pengembangan 

profesi berkelanjutan. 

e. Menyusun dan melaksanakan program BK. Bertanggungjawab 

melaksanakan tugas tambahan sekolah yang diberikan yang 

menunjang manajemen Pendidikan yang baik. 

Terkait penilaian kinerja guru dikutip oleh( Eddy, P :2021).hal ini juga 

dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan 

Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam pasal 20 

dijelaskan bahwa guru berkewajiban : 

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi 

pembelajaran,  

b. mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan,  

c. bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif pada setiap 

peserta didik 

d. menjunjung tinggi kode etik guru, peraturan perundang-

undangan, nilai agama, nilai moral dan sosial, dan  

e. menjaga kedaulatan bangsa. 

 

3.  Manajemen SDM  dalam Meningkatkan Kinerja 
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(Baharuddin, L:2018) Strategi pengembangan sumber daya 

manusia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa 

sallam menurut Suyanto  adalah meliputi:  

a. merencanakan dan menarik sumber daya manusia yang 

berkualitas,  

b. mengembangkan sumber daya manusia agar berkualitas, 

c. menilai kinerja sumber daya manusia,  

d. memberikan motivasi, dan  

e. memelihara sumber daya yang berkualitas.  

SDM pendidikan Islam yang berkualitas adalah SDM yang memiliki 

keluasan ilmu pengetahuan, fleksibel serta responsif terhadap 

perkembangan di berbagai bidang, terutama pendidikan. Dalam Alquran 

surat Mujadalah ayat 11: Allah mengangkat derajat orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan:  

ِلِس فَاْفَسُحْوا ٌَْفَسحِ َّللٰاُ لَُكْم   ٌَْل لَُكْم تَفَسَُّحْوا فِى اْلَمجَٰ ا ِاذَا لِ َمنُْوٓ ٌَْن اَٰ ٓاٌََُّها الَِّذ ٌَٰ

ٌَْن اُْوتُوا اْلِعْلَم  َمنُْوا ِمْنُكْمْۙ َوالَِّذ ٌَْن اَٰ ٌَْل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا ٌَْرفَعِ َّللٰاُ الَِّذ َواِذَا لِ

ٍتٖۗ َوَّللٰاُ  ٌْرٌ َدَرجَٰ   بَِما تَْعَملُْوَن َخبِ

      Terjemahnya: 

"Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golonganmu 
semua dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan 
hingga beberapa derajat".(Q.S Al mujadalah :11) 
 

 Kemudian dalam firman Allah Q.S. Zumar: 9, Allah memberi 

perbedaan orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak 
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memiliki ilmu pengetahuan: "Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang 

berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan". 

Dengan berbekal ilmu pengetahuan tersebut, SDM diharapkan mampu 

mengantarkan lembaganya untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan.Menurut (Henry Simamora:2006) mengemukakan  bahwa 

rekrutmen merupakan serangkaian aktifitas-aktifitas mencari dan memikat 

pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan 

yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam 

perencanaan kepegawaian. 

Menurut Dale Yoder  mengemukakan bahwa recruitment, including, 

the identification and begins of source, is major step in the total staffing 

process. That process begins with the determination of man power needs 

for the organization. (Penarikan pegawai mencakup identifikasi dan 

evaluasi sumber-sumbernya, tahapan dalam proses keseluruhan untuk 

organisasi, kemudian dilanjutkan dengan mendaftar, seleksi, penempatan 

dan orientasi) dikutip oleh (Nyoradi, Y. R.:2021).Nyoradi melanjutkan 

kutipannya Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa rekrutmen 

diartikan sebagai upaya pencarian sejumlah calon pegawai yang 

memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga diantara mereka 

organisasi dapat menyeleksi orang yang paling tepat untuk mengisi 

lowongan kerja yang ada.Rekrutmen dapat juga diartikan suatu proses 
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penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi 

pegawai. 

Berdasarkan pendapat diatas  dapat disimpulkan  bahwa dalam 

proses manajemen SDM didalamnya dilakukan: 

a) Perekrutan sumber daya manusia , 

b) Seleksi sumber daya manusia, 

c) Penempatan sumber daya manusia dan 

d) Orientasi sumber daya manusia 

  Yang  dilakukan oleh suatu lembaga Pendidikan atau 

organisasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong atau menarik calon pelamar 

baik guru atau pegawai yang mempunyai potensi untuk mengajukan 

lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon . Ini 

merupakan salah satu upaya pencarian sejumlah calon pegawai dan guru 

yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka 

lembaga pendidikan atau organisaasi dapat menyeleksi dengan baik 

orang yang paling tepat yang mereka butuhkan untuk mengisi lowongan 

kerja yang ada. 

Jadi dapat dipahami bahwa rekrutmen adalah sejumlah  proses 

mencari SDM, menemukan SDM, mengajak SDM dan menetapkan 

sejumlah SDM dari dalam maupun dari luar organisasi sebagai calon 

tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan SDM, dan juga merupakan usaha yang dilakukan 
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untuk memperoleh SDM yang professional yang dibutuhkan untuk mengisi 

jabatan-jabatan  yang masih kosong, selain itu, rekrutmen merupakan 

usaha-usaha mengatur komposisi SDM secara seimbang sesuai dengan 

tuntutan melalui penyelesian yang dilakukan. 

C. Kerangka Pikir 

 Diera pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini memberi 

dampak signifikan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat 

dunia terutama dibidang pendidikan .Lembaga pendidikan Islam seperti 

Sekolah Islam Terpadu, menjadi salah satu harapan masyarakat sebagai 

institusi moral, institusi sosial, institusi dakwah, institusi ilmiah, dan 

penyedia SDM yang profesional. Ini merupakan alasan mengapa Sekolah 

Islam Terpadu masih sangat diminati oleh masyarakat. Karenanya 

Sekolah Islam Terpadu harus tetap berusaha menjaga dan meningkatkan 

mutu dan kepercayaan masyarakat ini. 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri  Makassar  menjadi salah satu SMAITdi 

wilayah Kota Makassar. Mutu pendidikan di sekolah ini dan Sekolah Islam 

Terpadu  lainnya dapat dilihat dari kualitas layanan pendidikan yang 

diberikan kepada masyarakat. Mutu layanan pendidikan tersebut 

merupakan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek 

kegiatan pendidikan, termasuk layanan pendidikan yang dilaksanakan 

oleh para guru. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diturunkan hipotesis bahwa 

Manajemen SDM dalam meningkatkan  kinerja guru di SMAITNurul Fikri 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yakni di SMAITNurul Kota Makassar dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran dari seseorang secara individu maupun kelompok 

beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. 

 Menurut Wiliiam Chang penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk 

menjawab pertanyaan “mengapa”?. Suatu uraian deskriptif diperlukan 

dalam melukiskan suatu kenyataan secara argumentatif. Didalam 

pertanyaan “mengapa” tersirat jawaban tentang latar belakang, alasan 

atau motivasi suatu tindakan manusia. Penelitian kualitatif menjadi upaya 

“menemukan”, sedangkan penelitian kuantitatif “mencari bukti”. Penelitian 

ini menekankan penggalian masalah (bukan meneliti lahan kosong), dan 

interpretasi (penafsiran yang berdasar dan bertanggungjawab menurut 

kenyataan) dikutip oleh (Afro, A. S., Hamidah, J., & Syakir, A : 2021). 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah SMAIT 

Nurul Kota Makassar yang beralamat di Jl. Meranti No.1, RT.001/RW.02, 

Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 
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bulan mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 yang 

berada di Jl. Meranti No.1, RT.001/RW.02, Pandang, Kec. Panakkukang, 

Kota Makassar. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah guru 

SMAITNurul Fikri Kota Makassar. 

C. Data Analisis Dan Penentuan Informan 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data 

primer dan data sekunder. Dibawah ini penulis menjelaskan maksud 

kedua jenis data tersebut. Menurut Hadari Nawawi dikutip oleh (Ende, N. 

U : 2021) 

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku 

yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga 

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. 

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya 

secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah guru 

SMAITNurul Kota Makassar. 

2. Menurut Sugiyono bahwa Data sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen dikutip oleh Fahrrurozi, M., 

Wulan, H. S., & Hasiholan, L. B. (2020). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara: Riset lapangan, yaitu cara pengumpulan data dengan penulis turun 

langsung ke lapangan. Dalam hal ini SMAIT Nurul Kota Makassar guna 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. 

Oleh karena itu data yang dikumpulkan ini bersifat empiris. Kemudian 

dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomen-fenomena yang diselidiki. 

2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. 

3. Dokumentasi adalah mencatat semua data secara langsung dari 

referensi yang membahas tentang objek peneliitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui 

penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu 

diolah kemudian dianalisis. Dalam pengolahan analisis data ini, 

dipergunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Metode induktif yaitu, suatu metode penulisan yang berdasarkan 

pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat 

dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif yaitu, metode penulisan atau penjelasan dengan 

bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan 
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meganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode komparatif, yaitu analisis data yang membandingkan 

pendapat yang berbeda kemudian pendapat tersebut di rumuskan 

menjadi kesimpulan yang bersifat objektif. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

( Tiara septa : 2021) Keabsahan adalah derajat ketetapan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang diperoleh 

peneliti. Pengecekan keabsahan data pada peneliti ini menggunakan uji 

kredibilitas yaitu kegiatan yang memungkinkan temuan atau interpensi 

yang dapat dipercaya yang dihasilkan (memperpanjang keterlibatan 

pengamatan yang terus menerus). Data yang valid seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono .Adalah  data yang tidak berbeda antara data 

yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian. Keabsahan data dilakukan melalui langkah-langkah 

seperti yang dilakukan (Octaviani, R., & Sutriani, E : 2019) sebagai 

berikut: 

1. Melakukan member check yakni memeriksa kembali keterangan 

atau informasi data yang diperoleh selama observasi atau 

wawancara, apakah keterangan itu berubah atau tidak berubah. 

2. Melakukan triagulasi, yakni memeriksa kebenaran hipotesis, 

konsturksi atau analisis yang telah dilakukan kemudian 
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membandingkan dengan orang lain. Dalam konteks ini, triagulasi di 

akukan dari sudut pandang pengamat atau observasi. 

3. Melakukan validasi dengan saturasi yaitu pada waktu data sudah 

jenuh atau tidak ada data lain yang berhasil dikumpul. Pemeriksaan 

atau tes yang berulangkali untuk menvalidasi hipotesis atau 

kategori yang kasar dengan upaya memodifikasi, memperhalus, 

atau uji popper. 

4. Mencari expert opinion atau pendapat pakar yang akan memeriksa 

seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan untuk diberikan 

arahan atau penilaian terhadap permaslahan maupun langkah-

langkah penelitian yang telah dilakukan dengan demikian derajat 

keterpecayaan    hasil penelitian semakin tinggi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Sumber Daya Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar  

1. Perencanaan Pegawai Sebagai Sumber Daya Manusia 

Sistem perencanaan pegawai sebagai Sumber Daya Manusia di 

SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar adalah hal yang sangat 

diperhatikan dan harus sesuai dengan perencanaan oleh bagian 

Sumber Daya Manusia di Nurul Fikri. 

Berikut petikan wawancara dari Guru SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar Makassar: 

“Saya menilai bahwa Perencanaan pegawai sebagai Sumber 
Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak 
Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar agar bisa mendapatkan Sumber Daya Manusia sesuai 
dengan standar yang sudah di tetapkan di SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar.” (Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 
Jawab Kordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-
2022). 

 
Dalam wawancara selanjutnya dengan pengajar di Nurul 

Fikri Makassar, mengungkapkan bahwa: 

“Sistem perencanaan pegawai di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassarsudah tersusun dan terencana dengan sangat selektif 
sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pihak Sumber Daya 
Manusia Nurul Fikri Makassar.” (Mushab, S.H.I, M.H, Guru 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 
Jawab Guru Al quran,tanggal 31-7-2022). 
 
Kutipan  wawancara dengan Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 
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Jawab Kordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar  dan Mushab, S.H.I, 

M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 

Penanggung Jawab Guru Al quran mewakili hasil wawancara lainnya 

sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sistem perencanaan 

pegawai Sumber Daya Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassarsudah terencana dengan baik dan telah di tetapkan oleh 

pihak Sumber Daya Manusia Nurul Fikri Makassar. 

2. Perekrutan atau Pengadaan pegawai sebagai Sumber Daya 

Manusia 

Terkait dengan sistem perekrutan pegawai di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar, Penulis memperoleh informasi dari hasil 

wawancara dengan Guru di Nurul Fikri Makassar sebagai berikut: 

“SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar menginformasikan 
kebutuhan klasifikasi pegawai atau guru kebagian Departemen 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM) atau pihak 
Sumber Daya Manusia Nurul Fikri Makassar, Beliau 
menambahkan juga bahwa setiap guru lama yang memiliki 
kinerja yang baik selama bekerja di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar akan diberikan jabatan sesuai klasifikasi bidang 
kerjanya dan menjadi penguji setiap guru atau karyawan yang 
baru mendaftar sesuai bidang kerjanya.” (Wahyudi, S.H. Guru 
Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 
jawab pusat Bahasa Arab, tanggal 31-7-2022). 

 
Sementara hasil wawancara lain dari guru Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri bahwa : 

“Saya menilai bahwa perekrutan atau pengadaan pegawai 
sebagai pelengkap Sumber Daya Manusia  di Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar sangat tersistem dan Manajemen 
Peneriamaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan Sekolah 
Islam Terpadu Nurul Fikri di berikan kepada penanggung jawab 
yang sudah di tentukan oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul 
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Fikri Makassar. Saya juga merupakan salah satu penanggung 
jawab yang ditunjuk oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar untuk membantu merekrut pegawai baru atau 
guru baru dengan menguji wawasan mereka dan kemampuan 
Bahasa arab atau bahasa inggris sesuai standar klasifikasi yang 
telah di tetapkan pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar.” (Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab 
Kordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022 ). 

 
Setelah melihat hasil wawancara dengan Abdullah Abdul Rasyid 

S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 

Penanggung Jawab Kordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar peneliti 

menyimpulkan bahwa sistem perekrutan atau pengadaan pegawai 

atau guru sebagai Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar sudah tersistem dengan baik dengan pola 

manajemen yang baik pula. 

3. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 

Pola pembinaan dan pengembangan pegawai atau guru di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassardiketahui dari hasil wawancara 

dengan guru atau pegawai Sekolah Islam terpadu Nurul Fikri 

Makassar berikut :  

“Menurut saya SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassartelah 
melakukan pola pembinaan yanga sangat baik dengan selalu 
mendatangkan Tenaga Ahli untuk melatih para karyawan atau 
guru di SMA Islam Terpadu  Nurul Fikri Makassar dan bahkan 
bentuk pelatihan ini sering dilakukan untuk meningkatkan mutu 
Sumber Daya Manusia SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
Makassar.” (Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Guru Al 
quran,tanggal 31-7-2022). 
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Sementara hasil wawancara lain yang diungkapkan oleh guru 

SMA Islam Terpadu Makassar bahwa : 

“Pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar selalu 
melakukan pelatihan rutin bagi karyawan atau guru baru ataupun 
lama untuk meningkatkan profesionalitas guru dan karyawannya. 
Beliau menambahkana bahwasanya pihak yayasan sangat 
mendukung program pelatihan ini dengan mengeluarkan biaya 
yang tidak sedikit demi meningkatkan mutu Sumber Daya 
Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar Makassar.” 
(Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Kordinator Tahfiz di 
Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022).  

 
Hasil  wawancara dengan Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Guru Al 

quran, peneliti berpendapat bahwa sistem pembinaan dan 

pengembangan pegawai atau guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar terlaksana dengan baik yang bertujuan  untuk 

meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan 

pelatihan dengan mendatangkan orang-orang yang berkompetensi 

dibidangnya agar mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia  

yang professional di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar serta 

melahirkan generasi-generasi yang unggul. 

4. Promosi dan Mutasi SDM 

Sehubungan dengan Promosi dan Mutasi di Sekolah Islam 

Terpadu Nuruk Fikri Makassar sesuai dengan petikan wawancara 

dengan guru di Sekolah Islam Terpadu bahwa :  

“Saya menilai Sistem Promosi Sumber Daya Manusia yang baik 
disesuaikan dengan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang 
terpilih, serta kemampuan Sumber Daya Manusia tersebut 
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sesuai dengan bidang kerjanya misalnya penanggung jawab 
boarding school di bidang hafalan Alquran harus memiliki bacaan 
yang baik dan hafalan yang cukup, sebagaimana Sumber Daya 
Manusia yang lain mengharuskan mampu berbahasa arab dan 
inggris.” (Wahyudi, S.H. Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dan Penanggung jawab pusat Bahasa Arab, tanggal 
31-7-2022). 

 
Hasil wawancara berikutnya dengan guru Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar, sebagai berikut : 

“Berbicara tentang promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia di 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar disesuaikan dengan 
kinerja Sumber Daya Manusia tersebut, seperti promosi sebagai 
penanggungjawab dibidang tertentu yang membuktikan bahwa 
karyawan atau guru tersebut layak untuk menduduki posisi 
sebagai guru yang berkompeten. Sedangkan mereka yang 
kinerjanya kurang baik maka pihak Sekolah Islam Tepadu Nurul 
Fikri Makassar akan memutasi karyawan atau guru tersebut 
sebagai penanggung jawab yang lain bahkan ada juga yang 
diberhentikan karena jam kerja yang tidak terpenuhi dan 
masalah lainnya, sehingga pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar akan membuka perekrutan karyawan atau guru 
yang baru untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar.” (Abdullah Abdul 
Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
dan Penanggung Jawab Kordinator Tahfiz di Nurul Fikri 
Makassar, tanggal 29-07-2022). 

 
Hasil  kutipan wawancara   penulis dengan Abdullah Abdul 

Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 

Penanggung Jawab Kordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar 

dapatkan maka, dapat di ketahui bahwa Sekolah Islam Terpadu 

Nuruk Fikri Makassar tetap menjaga mutu Sumber Daya Manusianya 

dengan menerapkan sistem promosi dan mutasi karyawan dan guru. 

Bahkan pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar baru-baru 

ini telah melakukan mutasi dan promosi karyawan dan guru 
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menghasilkan perubahan struktur di Sekolah Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar.  

Mutasi Kepala Sekolah Islam Terpadu Nuruk Fikri Makassar 

menjadi guru pendidikan Agama Islam dan digantikan oleh guru 

lainnya sesuai kebijakan di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar menjadi penanggung jawab baru menjadi kepala sekolah 

baru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dari sini kita dapat 

melihat bahwa sistem promosi dan mutasi di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar berlangsung dengan baik demi menjaga mutu 

Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar. 

5. Pemberhentian  Pegawai dan Guru 

Peneliti melakukan wawancara tambahan dengan guru Sekolah 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut : 

“Saya pernah merekrut guru baru sesuai amanah yang diberikan 
pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai 
penanggung jawab dibidang tersebut, maka saya meluluskan 
karyawan dan guru sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan dengan klasifikasi yang diberikan pihak Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar hasilnya diterimahlah guru atau 
karyawan baru tersebut untuk bekerja di Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar. Akan tetapi karena faktor kegiatan lain 
yang lebih padat diluar sehingga tanggung jawab sebagai 
karyawan dan guru di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar tidak terpenuhi maka pihak Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar langsung memberhentikan pegawai atau 
guru tersebut agar tidak merusak Sumber Daya Manusia di 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan kembali 
melakukan perekrutan guru atau karyawan baru.” (Wahyudi, S.H. 
Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 
Penanggung Jawab Pusat Bahasa Arab, tanggal 31-7-2022). 
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Sedangkan hasil wawancara lainnya dengan guru Sekolah Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut: 

“Saya memandang bahwa sistem pemberhentian pegawai atau 
atau guru di Nurul Fikri Makassar disesuaikan hasil rapat 
bersama seluruh anggota guru dan keputusan dari pihak 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. Contohnya 
pemberhentian tugas kepala sekolah SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar bulan juli tahun 2022 dan digantikan oleh kepala 
sekolah yang baru.” (Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah 
Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab 
Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022). 

 
Petikan  wawancara dari alinea di atas dengan Wahyudi, S.H. 

Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 

Jawab Pusat Bahasa Arab peneliti menyampaikan bahwa sistem 

pemberhentian karyawan dan guru di SMA Islam Terpadu langsung 

dilihat sendiri oleh  peneliti saat melakukan penelitian ini, saat 

peneliti mengantarkan Surat Pengantar Penelitian dari Kampus 

diterima oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

yang lama, sedangkan saat peneliti melakukan wawancara kepada 

guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar maka peneliti 

mewawancarai Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Fikri yang 

baru diangkat oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar. 

6. Penilaian Pegawai dan Guru 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru Sekolah Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut: 

“Penilaian pegawai atau guru di Sekolah Islam Terpadu untuk 
mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara 
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melakukan supervisi, sebab dari hasil supervisi yang dilakukan 
oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar akan 
memperoleh hasil sebagai bahan untuk mengevaluasi seluruh 
guru atau karyawan yang bekerja, Hal ini untuk mengetahui mutu 
Sumber Daya Manusia yang ada di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar sehingga pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dapat melakukan perencanaan dalam bentuk 
pelatihan–pelatihan untuk Menjamin Mutu Sumber Daya 
Manusianya, jika hasil penelitian pegawai atau guru kurang 
memuaskan hal ini  menjadi bahan evaluasi rapat rutin di SMA 
Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar demi menjaga kualitas 
Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar.” (Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Guru Al 
quran,tanggal 31-7-2022). 

 
 

Setelah memperhatikan hasil wawancara dengan Mushab, 

S.H.I, M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 

Penanggung Jawab Guru Al quran peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa sistem penilaian pegawai atau guru sebagai Sumber Daya 

Manusia di Sekolah Islam Terpadu  Nurul Fikri Makassar telah 

berjalan baik ditandai dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh 

pihak Sekolah Islam Terpadu Makassar kepada seluruh Sumber 

Daya Manusia yang ada . Serta terjadwalnya program rapat rutin 

bersama seluruh guru dan karyawan Sekolah Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar bersama pihak Kepala Sekolah untuk mengevaluasi 

kerja dari tiap rapat ke rapat berikutnya. Hal ini juga ditandai 

dengan adanya pengangkatan atau kenaikan jabatan tugas yang 

diberikan oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

setelah memperoleh hasil supervisi yang dilakukan. 
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7. Kompensasi ( Gaji ) 

  Gaji mempengaruhi kinerja Sumber Daya Manusia disemua 

lini Pekerjaan seperti : Perkantoran, sekolah dan lain-lain. Maka 

Sumber Daya Manusia di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar mulai dari tingkat TK Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, 

SD Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, SMP Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar dan SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

Makassar, memerlukan kompensasi gaji yang layak agar kinerja 

Sumber Daya Manusia tetap stabil. 

Sehubungan dengan hasil wawancara peneliti dengan guru di 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri, sebagai berikut : 

 “Pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar telah 
menetapkan bahwa proses penggajian di SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar menuju UMR. Adapun pembagian 
penggajian Sumber Daya Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar terbagi menjadi beberapa bagian sesuai 
amanah pegawai yang telah ditetapkan pihak Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar seperti : (1) Pegawai tetap, (2) 
Pegawai kontrak, (3) Pegawai tajribah ( tahap uji coba). 
Nominal gaji di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
ditentukan sesuai kontrak pegawai atau guru dengan pihak 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sesuai amanah 
pegawai yang ditetapkan.” (Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 
Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-
07-2022). 

 
Kutipan  wawancara dengan Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 

Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar maka penulis 

menyimpulkan bahwa proses penggajian Sumber Daya Manusia di 
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SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sudah menuju UMR. 

Sedangkan standar gaji Sumber Daya Manusia dibagi menjadi tiga 

sesuai amanah dari pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul fikri 

Makassar yaitu pegawai tetap, pegawai kontrak dan pegawai 

tajribah (tahap uji coba). Penulis juga menyimpulkan bahwa proses 

penggajian dan penetapan nominal gaji dari pihak Sekolah Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar berjalan baik karena banyaknya 

Sumber Daya Manusia yang bekerja di SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassaryang bekerja cukup lama hal ini menandakan bahwa 

gaji yang telah ditetapkan pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar sudah benar-benar menuju penggajian bertaraf  UMR. 

 Kemudian penulis kembali melakukan penelitian dengan 

guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut : 

“Sebagai bentuk apresiasi untuk guru SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassarpihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar biasa meberikan reward kepada Sumber Daya 
Manusianya.Demi meningkatkan kinerja guru atau karyawan 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar Makassar. Reward 
yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar karena keaktifan mereka dalam 
mengikuti pelatihan dan grup tarbiyah yang diselenggarakan 
oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
kepada guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
Makassar.” (Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Guru Al 
quran,tanggal 31-7-2022). 
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B.  Kinerja Guru di  SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

1.  Membuat Rencana Pembelajaran 

Berkaitan dengan kemampuan guru dalam membuat rencana 

pembelajaran di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, 

peneliti melakukan wawancara dengan guru di SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut: 

“Dalam perencanaan pembelajaran maka guru wajib 
mempersiapkan silabus pembelajaran, membuat RPP, serta 
menyusun program semester atau tahunan di Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar, serta menyesuaikan dengan 
kalender akademik yang telah disepakati. Sebab pihak 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sangat 
menekankan agar seluruh guru di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar mampu membuat RPP yang baik. Sedangkan 
cakupan komponen RPP : (1) Identitas sekolah SMA Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar, (2) Alokasi waktu yang 
digunakan kembali pada kalender akademik yang telah 
ditetapkan pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, 
(3) Indikator pencapaian kompetensi, (4) Materi pembelajaran 
agar guru lebih menguasai materi pembelajarannya, (5) 
Metode pembelajaran agar murid atau siswa lebih mudah 
memahami pembelajaran yang di berikan oleh guru, (6) 
Tujuan pembelajaran agar seorang guru tidak memberikan 
pembelajaran diluar konsep pembelajaran yang di berikan, (7) 
Media atau alat pembelajaran untuk memudahkan seorang 
pendidik dalam mengajar, (8) Langkah-langkah pembelajaran, 
(9) Penilaian pembelajaran sesuai daftar nilai yang telah di 
buat sesuai indikator yang telah di tetapkan.” (Abdullah Abdul 
Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul 
Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022). 

 
Selain Hal tersebut diatas, maka peneliti melanjutkan 

wawancara kepada guru lain Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar menjelaskan bahwa : 

“Seorang guru harus memliki kompetensi mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan dan mau berkembang. Oleh karena itu 
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guru-guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
memiliki perangkat pembelajaran, demi sukesnya RPP yang 
telah disusun yang indikatornya antara lain. (1) Tepat waktu 
yang mengacu pada kalender akademik yang telah ditetapkan 
pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, (2) Sesuai 
format pembelajaran yang mengacu pada indikator 
pencapaian, metode pembelajaran dan langkah-langkah 
pembelajaran, (3) fasilitas sangat menunjang keberhasilan 
mengajar seorang guru karena sangat membantu dengan 
adanya media atau alat pembelajaran yang disediakan pihak 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar.” (Mushab, S.H.I, 
M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 
Penanggung Jawab Guru Al quran,tanggal 31-7-2022). 

 
Dalam wawancara lain yang peneliti lakukan dengan guru 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar menyebutkan bahwa  

“ Keberhasilan seorang guru ditunjang dengan kemampuan 
mereka dalam menyusun RPP apalagi didalamnya disediakan 
fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung dalam proses 
pembelajaran. Keberhasilan guru di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar dalam penyususnan RPP dapat dilihat 
kelengkapan fasilitas yang diberikan pihak Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar, yang sudah cukup memadai 
dan pengaruhnya terhadap kinerja guru. Karena siswa-siswa 
yang dihadapi oleh guru SMA Islam Terpadu  Nurul Fikri 
Makassar adalah siswa yang siap lanjut dibangku kuliah 
sehingga dibutuhkan kelengkapan fasilitas agar lebih mudah 
menyampaikan ide-ide yang mampu mendorong para siswa 
untuk mengetahui bakat dan kemampuan mereka, sehingga 
siswa di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dapat 
menentukan jurusan yang kelak mereka akan pilih.” (Wahyudi, 
S.H. Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 
Penanggung Jawab Pusat Bahasa Arab, tanggal 31-7-2022). 

 
Peneliti menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara dengan 

Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di 

Nurul Fikri Makassar dan Wahyudi, S.H. Guru Sekolah  Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Pusat 
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Bahasa Arab, melihat kemampuan guru SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar dalam membuat rencana pembelajaran seperti 

membuat RPP sudah sangat baik. Sebagaimana hasil wawancara 

penulis kepada salah seorang alumni Mahad Al birr jurusan ahwal 

assyaksiyah unismuh mengatakan bahwa awal mengajar di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar pemahaman tentang 

membuat silabus dan RPP masih sangat minim bahkan belum ada 

pengetahuan sebelumnya. Akan tetapi pihak Sekolah Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar rutin melakukan pelatihan bagi 

guru-gurunya dan mendatangkan orang yang Ahli pada bidang 

tertentu. Tentunya pelatihan pembuatan silabus dan RPP 

didapatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. Sehingga guru-guru 

di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassarmampu menyusun 

dengan baik silabus dan RPP dan sekarang alumni Mahad AI birr 

tersebut menjadi rujukan dalam penulisan RPP. 

2.  Pengelolaan Kelas Sesuai Dengan Kondisi Siswa 

a. Memanfaat Media Teknologi dalam Pembelajaran 

Sesuai hasil wawancara dengan guru di Sekolah Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar,maka peneliti mendapat 

informasi sebagai berikut : 

“Saya sebagai guru di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar tetap berpedoman pada RPP, yang diawali 
dengan membuka pembelajaran dengan baik sebagai 
upaya seorang guru untuk menghadirkan pembelajaran 
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yang mampu membuat siswa SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar merepon dengan baik sebagai langkah awal 
untuk mempermudah memahami pembelajaran. 
Keberhasilan seorang guru dalam mengelola kelas juga 
ditentukan oleh bahan ajar dan memaksimalkan perangkat 
mengajar yang telah disediakan oleh pihak Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar dengan kondisi siswa di SMA 
Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar untuk menjaga mutu 
lulusan-lulusan di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar.” (Wahyudi, S.H. Guru Sekolah  Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Pusat 
Bahasa Arab, tanggal 31-7-2022). 
 
Kemudian peneliti mendapatkan informasi dari wawancara 

dengan guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar yaitu 

sebagai berikut : 

“Manajemen pengelolaan kelas sesuai dengan kondisi 
kelas di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sudah  
sesuai dengan standar kelas yang sehat dan nyaman bagi 
pendidik dan peserta didik dan tentunya tetap menjaga 
proporsional ditiap kelas di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar . Faktor pendukung lainnya yang menjadi 
pendukung pengelolaan kelas yang nyaman di SMA Islam 
Terpadu Nuru Fikri Makassar adalah dengar hadirnya 
leader yang kreatif yaitu guru sebagai ujung tombak 
keberhasilan suatu sekolah. Harus memiliki kinerja yang 
baik seorang guru dituntut pula menjaga waktu agar tepat 
waktu dan sebisa mungkin tidak terlambat supaya bisa 
menjaga kondisi siswa atau kelas dari kekosongan, tetap 
berpedoman pada RPP yang telah di buat agar kiranya 
proses pembelajaran di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar agar bisa diselesaika dengan tepat pada 
waktunya, fasilitas menjadi faktor pendukung seorang guru 
dalam mengelola kelas yanga baik dengan menyesuaikan 
kondisi siswa karena pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar terus berupaya memajukan mutu pendidikan 
di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dengan terus 
melengkapi perangkat-perangkat pembelajaran sebagai 
sarana pendukung.” (Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah 
Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung 
Jawab Guru Al quran,tanggal 31-7-2022). 
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  Setelah itu peneliti melakukan wawancara lain dengan guru 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makasar, sebagai berikut: 

“Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makasar telah 
memaksimalkan untuk melengkapi seluruh kebutuhan 
fasilitas-fasilitas di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar demi memudahkan guru-guru dalam mengajar. 
Tujuannya agar tercipta standar kelas yang sehat agar 
siswa-siswa SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
nyaman dalam belajar. Guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar sudah mampu memanfaatkan media teknologi 
pembelajaran yang sudah disiapkan pihak Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar, karena teknologi 
pembelajaran merupakan alat bantu guru yang sangat 
penting untuk digunakan dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran. Menurut saya teknologi atau media ini 
sangat membantu guru-guru di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar serta memberi manfaat untuk menghasilkan 
pembelajaran : (1) Menarik minat siswa SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar, (2) Meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman siswa SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dalam menerima pelajaran dari guru dengan 
memanfaatkan media yang disiapkan Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar, (3) Meningkatkan kualitas, 
mutu, nilai dan prestasi belajar siswa SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar Makassar.” (Abdullah Abdul Rasyid 
S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri 
Makassar, tanggal 29-07-2022). 
 
Sesuai dengan apa yang disampaikan informasi dari 

Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar dan Penanggung Jawab Guru Al quran dan Abdullah 

Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul 

Fikri Makassar  maka peneliti melihat bahwa guru SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar sudah mampu melakukan 

pembelajaran di kelas  dengan baik sehingga tercipta suasana 
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siap mental dan menimbulkan perhatian siswa SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassaragar terpusat kepada apa yang 

diajarkan oleh guru. Kegiatan awal mereka sebelum belajar 

guru mengajarkan agar selalu berdoa, memberi motivasi bagi 

siswa SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, 

menyampaikan kompetensi pembelajaran, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dengan singkat.  

Guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar juga telah 

mampu memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran 

yang telah disiapakan pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar. Teknologi dan media pembelajaran lebih 

memudahkan siswa dalam melihat dan mengamati pelajaran. 

Ini bisa meningkatkan antusias siswa dalam belajar meningkat, 

materi pelajaran lebih muda di pahami, interaksi guru dan anak 

didik lebih aktif dan lebih nyaman, serta kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung secara efektif sebab media dan 

teknologi pembelajaran yang mampu dimanfaatkan guru di 

SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, menunjukkan bahwa 

mereka mengarah untuk menjadi guru yang profesional pada 

bidangnya. 

b. Kemampuan Memanfaatkan Metode Pembelajaran 

Kemampuan guru-guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar dalam menerapkan metode pembelajaran dapat 
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dilihat dari banyaknya variasi metode yang dilakukan oleh guru 

SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dalam mengajar, agar 

peserta didik tidak bosan dengan metode mengajar yang 

monoton dengan satu metode saja. 

Berkaitan dengan metode pembelajaran maka peneliti 

melakukan wawancara dengan guru Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar, sebagai berikut : 

“Penerapan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan 
variatif yang menyesuaikan dengan kondisi waktu mengajar 
seperti waktu pagi, siang dan sore hari yang harus 
diketahui oleh guru dengan melihat kondisi peserta didik 
diwaktu-waktu tersebut, sedangkan dukungan lain datang 
dari pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
dengan menyediakan fasilitas untuk guru SMA Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar agar metode mengajar 
mereka lebih professional dan lebih berkembang.” 
(Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator 
Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022). 
 
Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan guru di 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, sebagai berikut : 

“Kemampuan guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dalam memanfaatkan metode pembelajaran 
sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran agar siswa di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar lebih mudah memahami pembelajaran yang 
diajarkan oleh guru, sebab jika seorang guru memahami 
dan menguasai bidang yang diampu maka memungkinkan 
metode pembelajaran yang diajarkan lebih kreatif, upaya 
seperti ini biasa dilakukan oleh guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul fikri Makassar. Semua tidak keluar dari RPP untuk 
menghadirkan pembelajaran yang mampu membuat siswa 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar merespon 
dengan baik untuk memahami pembelajaran.” (Wahyudi, 
S.H. Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
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dan Penanggung Jawab Pusat Bahasa Arab, tanggal 31-7-
2022). 
 
Kemampuan guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar dalam memanfaatkan metode pembelajaran sudah 

cukup baik ditandai dengan guru SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar semakin. (1) Menaati aturan yang ditetapkan 

oleh pihak Sekolah Islam Terpadu untuk guru di SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar, (2) Guru SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar memiliki kompetensi yang baik di 

bidangnya, (3) Guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

mau berkembang kearah yang lebih baik dengan aktif 

mengikuti pelatihan guru untuk mendukung pengembangan 

profesi di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar Makassar. 

Peneliti menyimpulkan sesuai dengan hasil wawancara 

dengan  Wahyudi, S.H. Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Pusat Bahasa Arab 

dan Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator 

Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, menunjukkan bahwa di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar telah menerapkan metode 

pembelajaran sesuai yang terdapat dalam RPP serta 

melakukan metode yang bervariasi dalam pembelajaran agar 

memudahkan siswa SMA Islam Tepadu Nurul Fikri Makassar 

lebih mudah memahami pembelajaran ysng disampaikan atau 
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diajarkan oleh guru. Beberapa metode yang guru SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassarterapakan dikelas seperti metode 

ceramah, tanya jawab dan metode pemberian tugas dan lain-

lain. 

Karena hasil wawancara peneliti yang bervariasi, maka 

peneliti melihat langsung melihat kondisi di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar, peneliti kembali meyimpulakan bahwah 

keragaman metode yang guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar terjadi sesuai bidang ajar guru yang dibawakan, hal 

ini sangat membantu meningkatkan hasil pembelajaran siswa di 

SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. 

Tiap-tiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan, ini 

sesuai tema mata pelajaran yang dibawakan karena terkadang 

bahan ajar ada yang membutuhkan kombinasi beberapa 

metode untuk memudahkan peserta didik memahami pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Atas dasar terlaksananya 

pelatihan yang diselenggarakan pihak Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar bagi seluruh guru di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar, maka meningkatkan  hasil pembelajaran 

siswa pada SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar lebih baik 

karena guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

menerapkan metode-metode yang variatif sesuai serapan-

serapan ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut. 
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3. Melakukan Evaluasi Pembelajaran Terkait Penguasaan 

Materi Pembelajaran 

Kemampuan guru dalam penilaian dan penguasaan materi 

pembelajaran merupakan salah satu kriteria kompetensi 

pedagogik guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

karena peran kompetensi pedagogik guru SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar dapat diukur melalui pelaksanaan evaluasi 

pengembangan kepada guru secara komprehensif. 

Tujuan evaluasi bukan hanya untuk peserta didik di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar akan tetapi juga bertujuan 

untuk mengevaluasi kinerja guru di SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar .Proses terlaksananya evaluasi pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan dalam mengetahui 

pemahaman peserta didik di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar terhadap materi pembelajaran, melatih kemampuan 

dan keberanian peserta didik dan mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi yang telah diberikan oleh guru. 

Mengenai evaluasi pembelajaran di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar terkait penguasaan materi pembelajaran 

maka peneliti melakukan wawancara dengan  guru di Sekolah 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, sebagai berikut: 

“Pihak manajemen di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar melakukan evaluasi terhadap pembelajaran, 
yang terkait dengan penguasaan materi pembelajaran yaitu 
dengan cara melakukan supervisi terhadap guru dan siswa 
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di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar Makasar. 
“(Mushab, S.H.I, M.H, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Guru Al 
quran,tanggal 31-7-2022). 
 
Hasil wawancara lain yang peneliti lakukan dengan Guru 

SMA Islam terpadu sebagai berikut : 

“Hal yang terpenting untuk dievaluasi atau supervisi terhadap 
guru SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar adalah 
perlunya memastikan perangkat dan bahan ajar. Karena hal 
ini sangat mempengaruhi kinerja guru dalam penguasaan 
materi pembelajaran. Kemampuan guru di SMA Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar diarahkan pada penguasaan 
RPP agar penguasaan materi pembelajaran lebih 
mempermudah peserta didik di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar menyerap pelajaran yang disampaikan oleh 
guru. (Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab 
Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-
2022). 
 
Selama ini pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar megevaluasi pembelajaran di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar sesuai sesuai hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak Kepala sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar, sebagai berikut : 

“Pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dalam 
mengevaluasi guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dengan melakukan evaluasi terhadap guru, 
serta pihak Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar sering melakukan mikrotiching bersama 
seluruh guru di SMA Islam Terpadu  Nurul Fikri 
Makassar.” (Syahrul ramadhan, S.Pd Kepala Sekolah 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar Makassar, 
Tanggal 9 agustus 2022)  
 

Hasil  wawanacara peneliti dengan Syahrul ramadhan, 

S.Pd Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 



84 

 

Makassar  menyimpulkan bahwa :Sistem evaluasi 

pembelajaran terkait penguasaan materi pembelajaran SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar berjalan dengan baik untuk 

meningkatkan kemampuan guru di SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar dan peserta didik SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar. kemampuan guru dalam memanfaatkan atau 

memaksimalkan perangkat dan bahan ajar sangat penting 

untuk dievaluasi, untuk kemudahan peserta didik dalam 

memahami pelajaran. Pendukung lainnya datang dari pihak 

Kepala Sekolah yang sering merencanakan dan melakukan 

mikrotiching dengan para guru di SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri Makassar. 

4. Melaksanakan Pengembangan profesi yang berkelanjutan. 

Berkaitan dengan pengembangan Profesi yang 

berkelanjutan maka peneliti mewawancarai Bapak Kepala 

Sekolah  SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar ,sebagai 

berikut : 

“Pihak sekolah mengikut sertakan guru di SMA Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar untuk mengikuti pelatihan 
yang sifatnya internal yang disponsori langsung oleh pihak 
Sekolah Islam Terpadu NFM atau mengikut sertakan guru di 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dalam pelatihan 
yang sifatnya eksternal .Pelatihan-pelatihan ini ditempuh dan 
didukung pihak sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 
pengembangan kompetensi SDM.Upaya lain yang lakukan 
pihak  sekolah untuk mendukung pengembangan guru di 
SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar yaitu mengikut 
sertakan guru dalam pengembangan profesi atau biasa 
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dikenal sertifikasi (Syahrul Ramadhana ,S.Pd,Kepala 
Sekolah di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar,tanggal 
9 agustus 2022). 
 
Peneliti menyimpulkan sesuai hasil wawancara dengan 

Syahrul Ramadhana ,S.Pd, Kepala Sekolah di SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar bahwa sistem pengembangan 

profesi di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar berjalan 

baik karena keaktifan pihak sekolah dalam mendukung 

pelatihan guru.Pelatihan guru dilakukan baik yang sifatnya 

internal maupun eksternal.Pelatihan dan sertifikasi profesi 

adalah hal yang sangat dibutuhkan bagu guru di SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar dalam pengembangan profesi. 

Proses pengembangan profesi di di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar dari lanjutan wawancara sebagai berikut, 

”Pihak Sekolah dalam mendukung program pengembangan 
profesi yang berkelanjutan pada guru di SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar yaitu dengan cara mengadakan 
pelatihan atau sekolah guru. Upaya ini dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar.  Manfaat lain dari program pelatihan guru atau 
pengembangan profesi guru di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar  adalah untuk meningkatkan atau 
memperbaiki bidang yang belum dikuasai yang tujuan 
akhirnya untuk meningkatkan  kinerja guru.” (Wahyudi, S.H. 
Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 
Penanggung Jawab Pusat Bahasa Arab, tanggal 31-7-2022). 
Dari hasil wawancara peneliti diatas dengan Wahyudi, S.H. 

Guru Sekolah  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 

Penanggung Jawab Pusat Bahasa Arab menyimpulkan bahwa 

proses pengembangan profesi yang berkelanjutan pada Guru 
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Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar berjalan terus 

sesuai hasil pengamatan peneliti dengan banyaknya guru yang 

telah melanjutkan studinya. Guru muda atau baru di  di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sangat membutuhkan 

pengembangan profesi ini. 

Dukungan dari pihak sekolah yang selalu mendorong para 

guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar untuk 

mengikuti pengembangan pelatihan profesi ini .Tujuan dari 

pengembangan profesi ini agar guru di SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar memperbaiki kelemahan-kelemahan 

mereka pada bidang yang masih mereka belum kuasai agar 

menjadi guru yang lebih profesional.  

C. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru  di SMAIT Nurul Fikri Makassar 

1. Merencanakan dan menarik Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas. 

  Pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dalam 

merencanakan dan menarik SDM yang berkualitas  dapat 

diketahui sesuai hasil wawancara dengan salah seorang guru 

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut, 

”Pihak Sekolah  di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
telah merencanakan dan menarik SDM yang berkualitas 
dengan baik ditandai dengan kualitas guru yang tetap dijaga. 
Dapat juga dilihat dari SDM yang direkrut oleh pihak Sekolah 
Islam Terpadu untuk menjaga kualitas Sekolah Islam ini 
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dengan memperbanyak merekrut pengajar keagamaan dari 
Alumni Mahad Al Birr dari jurusan Al Akhwal Asyakhsiyah  
Universitas Muhammadiyah Makassar dan STIBA Sekolah 
Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar .”(Abdullah Abdul Rasyid 
S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dan 
Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri 
Makassar, tanggal 29-07-2022). 
 
Hasil  wawancara peneliti diatas dengan Abdullah Abdul 

Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri 

Makassar  diketahui bahwa perencanaan dan menarik SDM 

yang berkualitas  Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 

Makassar telah disiapkan dengan baik  sesuai hasil 

pengamatan peneliti dengan banyaknya guru yang Ahli pada 

bidangnya yang dijadikan tenaga pengajar untuk menjaga SDM 

yang berkualitas di SMAIT Nurul Fikri Makssar. 

2. Mengembangkan SDM yang Berkualitas 

 Hasil  wawancara penulis dengan guru di SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai beriku, 

”Proses pelaksanaan pengembangan SDM di SMA Islam 
Terpadu Nurul Fikri Makassar berjalan dengan baik ditandai 
dengan aktifnya guru di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dalam mengikuti kegiatan pelatihan guru.Hal lain 
yang diprogramkan  untuk pengembangan guru di di SMA 
Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar adalah dengan cara 
membentuk grup tarbiyah untuk meningkatkan dan 
menguatkan kerohaniayan guru di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar agar menjadi pendidik yang mengedepankan 
prinsip-prinsip keislaman dan akhlak yang terpuji .”(Abdullah 
Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri 
Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di 
Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022). 
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 Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan 

Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar bahwa sistem pengembangan SDM yang 

berkualiatas di SMAIT Nurul Fikri Makssar tetap dijaga dan 

ditandai dengan aktifnya guru dalam mengikuti pelatihan guru 

untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka agar lebih baik. 

3. Menilai Kinerja SDM 

Kemudian hasil wawancara selanjutnya dengan guru kontrak 

di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut: 

“Jika menyangkut mengenai penilaian pegawai atau guru 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar, telah diawali 
dengan penerimaan pegawai atau guru yang sangat ketat 
untuk memberikan penilaian yang terbaik sebagai hasil 
wawancara dari Penanggung Jawab yang diamanahkan 
oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
kepada para calon karyawan atau guru yang akan mengisi 
sumber Daya Manusia yang sesuai kebutuhan di SMA 
Islam Terpadu  Nurul Fikri Makassar. Pihak menajemen di 
Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar mengevaluasi 
seluruh Sumber Daya Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar dengan melakukan pendataan jumlah guru, 
pendataan jumlah kelas dan tanggung jawab atau amanah 
yang diemban oleh guru sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul 
Fikri Makassar untuk memastikan kebutuhan Sumber Daya 
Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
dimasa yang akan datang. Hal ini yang sudah dilakukan 
oleh penaggung jawab Departemen Pengembagan Sumber 
Daya Manusia jika mendapatkan informasi kebutuhan guru 
di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassaruntuk menjamin 
kebutuhan guru Sumber Daya Manusia agar bisa tercipta 
hasil penilaian  Sumber Daya Manusia yang seimbang. 
(Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator 
Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022). 
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 Hasil  wawancara peneliti diatas dengan Abdullah Abdul 

Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri 

Makassar  diketahui bahwa Pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul 

Fikri telah melakukan evaluasi terhadap SDMnya untuk 

mengetahui dan menilai kinerja guru. 

4. Memberikan Motivasi SDM 

Berkaitan dengan motivasi terhadap SDM  maka peneliti 

mewawancarai Bapak Kepala Sekolah  SMA Islam Terpadu 

Nurul Fikri Makassar ,sebagai berikut : 

“Pihak sekolah  di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
memberikan motivasi bukan saja hanya lewat Rapat 
mikrotiching bersama para guru dan kepala sekolah akan 
tetapi pihak sekolah juga memberikan reward kepada guru 
yang berprestasi karena semakin tekun seorang guru dalam 
bekerja maka semakin baik pula penghasilannya  “(Syahrul 
Ramadhana ,S.Pd,Kepala Sekolah di SMA Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar,tanggal 9 agustus 2022). 
   

  Hasil  wawanacara peneliti dengan Syahrul ramadhan, S.Pd 

Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

Makassar  menjelaskan bahwa : kepemimpinan seorang kepala 

sekolah sangat penting dalam sekolah dalam memotivasi guru-

guru agar bekerja dengan baik pada setiap pertemuan guru dan 

kepala sekolah khususnya di SMAIT Nurul Fikri Makssar 

5.  Memelihara SDM yang Berkualitas 

 Pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar dalam 

memelihara  SDM yang berkualitas  dapat diketahui sesuai 
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hasil wawancara dengan salah seorang guru Sekolah Islam 

Terpadu Nurul Fikri Makassar sebagai berikut, 

”Pihak Sekolah  di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 
tetap memelihara  SDM yang berkualitas dan memberikan 
fasilitas yang layak dan mempertahankan guru yang memiliki 
kinerja yang baik dengan cara mengangkat mereka menjadi 
guru tetap dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik  
.”(Abdullah Abdul Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu 
Nurul Fikri Makassar dan Penanggung Jawab Koordinator 
Tahfiz di Nurul Fikri Makassar, tanggal 29-07-2022). 
 
Hasil  wawancara peneliti diatas dengan Abdullah Abdul 

Rasyid S.H.I, Guru Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar 

dan Penanggung Jawab Koordinator Tahfiz di Nurul Fikri 

Makassar  mengungkapkan bahwa Pihak Sekolah Islam 

Terpadu memelihara SDM yang berkualitas dengan cara 

menjadikan mereka guru tetap dan mendapatkan gaji yang 

lebih baik agar mereka tetap bekerja nyaman . 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai Manajemen 

Sumber Daya Manusia di SMA Islam terpadu Nurul Fikri Makassar 

berjalan dengan baik diawali dengan perencanaan yang 

berdasarkan satandar kompetensi  dan proses rekrutmen Sumber 

Daya Manusia di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri dilaporkan 

langsung kebutuhannya ke Departemen Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (DPSDM).Pelatihan Sumber Daya Manusia di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri untuk pengembangan kinerja Sumber 

Daya Manusia.Sistem Promosi dan Mutasi juga berjalan di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri ditandai dengan pergatian Kepala 

Sekolah sedangkan proses pemberhentian pegawai terjadi jika ada 

pelanggaran-pelanggran yang tidak bisa ditelorir oleh pihak 

Sekolah.Semakin tekun seorang guru dalam bekerja maka semakin 

baik pula gaji atau pendapatannya sesuai acuan penilaian SDM 

yang baik. 

 Guru di di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri sudah mampu 

menyusun rencana pembelajaran dengan baik serta mengelola 

kelas yang baik sesuai kondisi siswa di SMA Islam Terpadu Nurul 

Fikri demi memajukan kinerja dan mutu pendidikan di SMA Islam 

Terpadu Nurul Fikri.Evaluasi pembelajaran terkait penguasaan 

materi pembelajaran bukan hanya untuk mengevaluasi peserta 
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didik akan tetapi juga bertujuan untuk mengevaluasi guru di SMA 

Islam Terpadu Nurul Fikri. Pihak Sekolah sangat mendukung guru 

dalam mengikuti program pelatihan internal dan eksternal untuk 

pengembangan profesi guru  di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri 

yang berkelanjutan 

 Sistem manajemen Sumber Daya Manusia dalam 

meningkatkan kinerja guru di sekolah ini dengan menghadirkan 

SDM yang berkualitas diwali dengan merencanakan dan menarik 

Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dari lulusan kampus yang 

baik kualitas kinerjanya .Sehingga kualitas kinerja gurunya dapat 

dinilai dengan baik apalagi ada motivasi dan dukungan dari pihak 

sekolah untuk memelihara SDM  yang berkualiats agar kualitas 

kinerja guru SMAIT Nurul Fikri Makassar tetap terpelihara.  

B. SARAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberi sumbangan berupa pemikiran yang digunakan sebagai 

usaha untuk meningkatkan kemampuan dan mutu 

pendidikan.Adapun saran penulis sebagai berikut : 

1. SMA Islam Terpadu Nurul Fikri bisa menjaga konsistensi 

Sumber Daya Manusianya dengan cara mengupayakan 

standar gaji sesuai standar BUMR.Serta lebih sering 

memberikan reward kepada guru yang memiki kinerja yang 

baik. 
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2. SMA Islam Terpadu Nurul Fikri bisa bersaing kualitas gurunya 

atau bahkan lebih baik jika ada upaya studi banding ke Sekolah 

Islam Terpadu lainnya untuk menambah pengetahuan dan 

sebagai perbandingan. 

3. SMA Islam Terpadu Nurul Fikri terus berupaya mengevaluasi 

pembelajaran dan melakukan supervisi terhadap guru serta 

mengikuti hasil dari mikrotiching guru bersama Kepala Sekolah.  
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Wawancara  
 

Nama   : 

Jabatan  : 

Status Guru : 

Lama bekerja : 

Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah SIT Nurul Fikri sudah melakukan proses 

rekrutmen pegawai dengan baik? 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM sudah mendapatkan gaji yang 

layak? 

3. Apa upaya yang dilakukan SMAIT Nurul Fikri untuk memastikan 

ketersediaan kebutuhan SDM di masayang akan datang? 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM di SMAIT Nurul Fikri sudah 

professional dan seimbang? 

5. Apa kendala terbesar manajemen terkait SDM di SMAIT Nurul Fikri 

dan bagaimana mengatasinya? 

6. Apa upaya manajemen untuk meningkatkan mutu SDM di SMAIT 

Nurul Fikri? 

7. Bagaimana manajeman mengevaluasi SDM di SMAIT Nurul Fikri? 

Kinerja Guru 
1. Menurut Bapak /Ibu seberapa penting kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran guru di Nurul Fikri? 

2. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting penysunan RPP bagi guru? 

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh kinerja guru dengan gaj di 

SMAIT Nurul Fikri? 

4. Menurut Bapak/Ibu apa indikator guruyang memiliki kinerja yang 

baik/profesional? 

5. Bagaimana kelengkapan administrasi mengajar Bapak/Ibu selama ini? 

(Indikatornya : tempat waktu, sesuai format, fasilitas) di SMAIT Nurul 

Fikri. 

6. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini mengelola kelas, apa gambaran 

pengelolaan kelas yang baik? 
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7. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini mengevaluasi pembelajaran 

pembelajaran di SMAIT Nurul Fikri, apa tindak lanjutnya? 

8. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk melakukan pengembangan 

profesi di SMAIT Nurul Fikri? 

9. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendukung pengembangan 

profesi guru di SMAIT Nurul Fikri? 

10. Upaya apa yang selama ini dari pihak sekolah yang Bapak/Ibu ketahui 

upaya yang ditempuh dalam meningkatkan kerja guru di SMAIT Nurul 

Fikri? 

11. Upaya apa yang selama ini Bapak/Ibu tempuh dalam kaitannya 

manajemen SDM dalam meningkatkan kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri? 

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja guru di SMAIT Nurul Fikri saat ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

LAMPIRAN 1. SURAT IZIN PENELITIAN 



102 

 

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI WAWANCARA 
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