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Lampiran 2: Hasil Wawancara 

No.  Pertanyaan Jawaban 

Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik 

1 Bagaimana perencanaan 

kebutuhan tenaga pendidik 

di Muhammadiyah? 

Dalam melakukan perencanaan kebutuhan 

tenaga pendidik maka pihak sekolah melihat 

jumlah keseluruhan siswa yang ada dan 

jumlah siswa baru yang masuk. Dari jumlah 

siswa tersebut, barulah siswa di bagi 

menjadi beberapa rombongan belajar, dan 

dari rombongan belajar tersebut barulah 

dapat ditentukan berapa kebutuhan tenaga 

pendidik yang diperlukan.  

Pada dasarnya dalam penentuan tersebut 

mengacu pada beban mengajar yang 

dimiliki oleh tenaga pendidik sendiri. 

Apabila jam mengajar yang dimiliki oleh 

tenaga pendidik masih memungkinkan 

untuk ditambah, maka penambahan tenaga 

pendidik tidak akan dilakukan. Akan tetapi, 

kalau beban mengajar yang dimiliki oleh 

tenaga pendidik tidak dapat ditambah lagi, 

maka pihak sekolah akan membuka 

rekrutmen tenaga pendidik.  
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2 Apakah kondisi keuangan 

juga menjadi pertimbangan 

dalam perekrutan tenaga 

pendidik? 

Hal itu sudah pasti, ketika kita akan 

melakukan perekrutan tenaga pendidik 

maka salah satu hal yang jadi pertimbangan 

adalah kondisi keuangan sekolah. Karena 

ketika sekolah membuka perekrutan, maka 

secara otomatis sekolah juga harus 

memikirkan dana penggajian dari tenaga 

pendidik baru hasil dari rekrutmen. 

3 Kondisi apa yang 

mengharuskan sekolah 

menambah tenaga 

pendidik? 

Pertama, jumlah siswa melebihi rasio dari 

guru yang tersedia. Kedua, adanya 

pengembangan yang dilakukan pihak 

sekolah seperti pelaksanaan bimbel ataupun 

kegiatan ekstrakulikuler yang 

mengharuskan sekolah menambah tenaga 

pendidik.  

Pengadaan tenaga pendidik 

1 Bagaimana alur perekrutan 

tenaga pendidik? 

Apabila sekolah membutuhkan tenaga 

pendidik tambahan, maka sekolah harus 

membuat surat permohonan tambahan 

tenaga pendidik yang diajukan pada 

pengurus yaitu Majelis Pelaksana Harian 

Pimpinan Muhammadiyah. Setelah surat 

permohonan tersebut diterima oleh Majelis, 
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maka selanjutnya akan ditinjau apakah 

permohonan tersebut disetujui atau tidak. 

Apabila permohonan disetujui barulah 

rekrutmen tenaga pendidik dilakukan 

2 Dalam pelaksanaannya, 

siapa yang melakukan 

seleksi terhadap calon 

tenaga pendidik? 

Secara teknis yang melakukan penyeleksian 

adalah pihak sekolah lewat panitia seleksi. 

Setelah penyeleksian dilakukan barulah 

pihak sekolah akan mengadakan pertemuan 

dengan Majelis Pelaksana Harian Pimpinan 

Muhammadiyah yang membicarakan 

tentang hasil seleksi dari calon tenaga 

pendidik yang ada, baik itu dilihat dari hasil 

tes tertulis, wawancara, mengaji, ataupun 

praktek mengajarnya. Apabila pihak 

sekolah dan Majelis Pelaksana Harian sudah 

menemukan calon terpilih, barulah calon 

tersebut direkomendasikan kepada Majelis 

Pengkaderan Muhammadiyah. Apabila 

Majelis Pengkaderan Muhammadiyah 

meneriman calon yang direkomendasikan, 

barulah calon tersebut di terima sebagai 

tenaga pendidik di lingkungan 

Muhammadiyah. 
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3 Darimana sekolah 

mendapat tenaga pendidik 

tersebut? 

Ada dua sumber tenaga pendidik yang 

biasanya ikut serta dalam perekrutan tenaga 

pendidik di Muhammadiyah. Pertama, calon 

tenaga pendidik yang memang berasal dari 

persyarikatan Muhammadiyah seperti 

kader-kader Muhammadiyah, alumni 

sekolah Muhammadiyah, ataupun dari 

Jaringan Sekolah Muhammadiyah (JSM) 

dalam bentuk pertukaran pengajar. Kedua, 

calon tenaga pendidik yang berasal dari 

masyarakat umum.   

4 Bagaimana proses 

perekrutan berjalan? 

Pihak sekolah akan melihat lamaran yang 

sudah masuk, biasanya pihak sekolah tidak 

membuka pengumuman perekrutan, hal ini 

dikarenakan banyak calon tenaga pendidik 

yang memasukan lamaran walaupun 

sekolah belum membuka pengumuman 

resmi. Dari lamaran yang sudah masuk 

tersebut, akan dilakukan penyeleksian 

administrasi, melihat latar belakang calon 

tenaga pendidik, dan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tes tertulis, wawancara, 

mengaji, dan praktek mengajar. 
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5 Apa kriteria yang 

dipersyaratkan untuk jadi 

tenaga pendidik di 

Muhammadiyah? 

Memiliki kualifikasi akademik yang sesuai 

dengan tugas mengajar, bisa mengaji, 

mengenal kondisi lingkungan sekolah 

Muhammadiyah, memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang dipersyaratkan 

sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang. 

6 Setelah proses 

penyeleksian berjalan, 

siapa yang berhak 

menentukan calon tenaga 

pendidik diterima atau 

tidak di sekolah 

Muhammadiyah? 

Yang berhak menentukan diterima atau 

tidaknya seorang tenaga pendidik adalah 

Majelis Pengkaderan Muhammadiyah. 

Sekolah dan Majelis Pelaksana Harian akan 

mengajukan atau memberikan referensi 

calon tenaga pendidik yang lulus seleksi, 

selanjutnya Majelis Pengkaderan 

Muhammadiyah yang menentukan. Setelah 

diputuskan diterima, calon tenaga pendidik 

akan mengajar dengan status percobaan 

selama satu tahun, kalau selama satu tahun 

tersebut tenaga pendidik dirasa memiliki 

kelayakan barulah ia diangkat menjadi 

tenaga tetap di lingkungan Muhammadiyah. 

Penempatan dan penugasan tenaga pendidik 

1 Bagaimana proses Untuk pembagian tugas kita akan melihat 
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penempatan dan penugasan 

tenaga pendidik? 

kemampuan, kompetensi, masa kerja, dan 

loyalitas yang dimiliki oleh tenaga 

pendidik. Sedangkan bagi tenaga pendidik 

yang memiliki kemampuan dan kompetensi 

serta memiliki kharisma dimata para siswa 

ataupun orang tua murid, maka tenaga 

pendidik tersebut memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan promosi atau tugas 

tambahan untuk mengajar di jenjang 

lembaga lain yang ada di lingkungan 

Muhammadiyah. Yang paling utama, 

jangan sampai terjadi masalah serius dengan 

kondisi iklim kerja tempat tenaga pendidik 

ditempatkan. 

2 Apa saja yang dijadikan 

pertimbangan untuk 

penempatan dan pemberian 

tugas tenaga pendidik? 

Kompetensi, kemampuan, wawasan yang 

dimiliki, loyaliatas, masa kerja, keaktifan 

dalam mengikuti pengajian rutin. 

3 Apa kriteria yang 

dipersyaratkan untuk 

tenaga pendidik yang dapat 

mengajar di dua lembaga 

berbeda? 

Memiliki kamampuan, menguasai 

kurikulum ataupun materi yang akan 

diajarkan dengan baik, memiliki loyalitas 

yang dibuktikan dengan masa kerja, 

memiliki kharisma di mata siswa dan orang 
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tua. 

Pengembangan tenaga pendidik 

1 Adakah program 

pengembangan yang 

diperuntukan untuk tenaga 

pendidik? 

Untuk saat sekarang pengembangan yang 

dilakukan untuk tenaga pendidik bersifat 

pelatihan-pelatihan, studi banding, dan 

pengadaan kelomopok diskusi guru. Selain 

itu pihak sekolah juga memberikan 

dorongan untuk guru agar dapat 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Kedepannya, kalau 

memang memungkingkan kami akan 

merencanakan pemberian bantuan kepada 

guru yang sedang melanjutkan studi. 

Penilaian kinerja tenaga pendidik 

1 Bagaimana metode 

penilaian kinerja guru? 

Penilaian kinerja tenaga pendidik dapat 

dilakukan dengan menilai kelengkapan 

administrasi mengajar, cara mengajar, 

penguasaan materi dan metode mengajar, 

komitmen dengan persyarikatan 

Muhammadiyah, keaktifan dalam mengikuti 

kegiatan ke-Muhammadiyahan, perilaku 

kerja dalam bersosialisai di sekolah baik 

dengan tenaga pendidik lainnya ataupun 
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dengan siswa dan orang tua siswa. 

2 Siapa yang berhak 

melakukan penilaian? 

Kepala sekolah dan team penilai yang sudah 

mendapat surat keputusan dari Majelis 

Pelaksana Harian Muhammadiyah. Selain 

itu pihak Majelis juga akan langsung 

melakukan supervisi dan memantau kinerja 

dari tenaga pendidik yang ada. 

 

3 Apa tindak lanjut dari hasil 

penilaian? 

Hasil penilaian sangatlah penting bagi 

tenaga pendidik, karena merupakan salah 

satu hal yang dipertimbangkan dalam 

kenaikan gaji berkala. Bagi tenaga pendidik 

yang mendapatkan penilaian yang kurang 

bagus, akan mendapatkan teguran dan 

peringatan. 

Promosi dan Mutasi tenaga pendidik 

1 Apa bentuk promosi yang 

ditawarkan kepada tenaga 

pendidik? 

Promosi yang ditawarkan oleh pihak 

sekolah berbentuk kenaikan gaji berkala 

pada tiap tahunnya, meskipun kenaikan gaji 

pada tiap tahunnya tidak selalu sama. 

Bahkan pernah ada tahun-tahun yang 

kenaikan gajinya hanya 1 % dari gaji pokok 

yang ada. 



148 
 

Selain kenaikan gaji para tenaga pendidik 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

biasanya akan mendapatkan tambahan 

dalam bentuk uang dari kegiatan tersebut.  

Kompensasi tenaga pendidik 

1 Apa kompensasi yang 

didapat tenaga pendidik 

yang mengajar di dua 

lembaga? 

Kompensasi yang di dapat adalah tunjangan 

tambahan. 

 

 

 

2 Apakah kompensasi 

tersebut meningkatkan 

kinerja tenaga pendidik? 

Pihak sekolah sangat memperhatikan 

kesejahtraan tenaga pendidik, oleh karena 

itu para tenaga pendidik yang ada di 

Muhammadiyah selalu bekerja sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Apabila ada tenaga pendidik yang 

kinerjanya bermasalah, maka akan kita 

panggil dan kita dengarakan apa 

permasalahan yang sedang dihadapinya, 

apabila alasan yang diberikan wajar maka 

sekolah akan membantu dengan 

memberikan solusi terhadap permaslahan 

tersebut. Akan tetapi jika alasan yang 
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diberikan tidak wajar, maka sekolah akan 

memberi teguran, apabila teguran tidak 

diindahkan selanjutnya akan diberikan surat 

peringatan. 

3 Apa tanggapan tenaga 

pendidik yang hanya 

mengajar di salah satu 

lembaga terhadap 

kompensasi yang diberikan 

kepada tenaga pendidikan 

yang mengajar di dua 

lembaga? 

Kami selalu memperhatikan tenaga 

pendidik yang ada di bawah naungan 

Muhammadiyah. Tidak ada pembedaan 

antara tenaga pendidik yang satu dengan 

yang lain. Pemberian kompensasi selalu 

disesuaikan dengan kinerja tenaga pendidik 

dan standar upah yang berlaku di 

Muhammadiyah. Selain itu kami juga selalu 

menyampaiakan dalam setiap kesempatan 

bahwa profesi mengajar bukan hanya jalan 

untuk mencari harta keduniawian saja, akan 

tetapi mengajar juga bisa menjadi ibadah 

untuk dunia akhirat. 

Pemutusan hubungan kerja tenaga pendidik 

1 Apa yang menyebabkan 

seorang tenaga pendidik 

mengalami pemutusan 

hubungan kerja? 

Ada beberapa hal yang dapat menjadi 

penyebab pemutusan hubungan kerja, 

pertama: tenaga pendidik mengundurkan 

diri  dengan alasana tertentu. Kedua, tenaga 

pendidik tidak mengindahkan surat 
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peringatan yang diberikan sebanyak tiga 

kali. Akan tetapi sampai sekarang, 

Alhamdulillah tidak ada tenaga pendidik 

yang keluar dengan cara yang tidak hormat.   
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Lampiran 3: Rapat Dinas SD Muhammadiyah Tenggarong Tahun Ajaran 

2016/2017 
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Lampiran 4: Daftar Hadir KKG 
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Lampiran 5: Berita Acara Penerimaan Tenaga Pendidik 

 

 

  



156 
 

Lampiran 6: Daftar Hadir Calon Tenaga Pendidik 
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Lampiran 7: Daftar Hadir Penguji Calon Tenaga Pendidik 
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Lampiran 8: Notulen Penerimaan Tenaga Pendidik 
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Lampiran 9: Foto-foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musyawarah PDM dan pelatihan kader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan seleksi tes tenaga pendidik 
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Pelaksanaan tes wawancara calon tenaga pendidik 

 

Pelatihan tenaga pendidik Muhammadiyah 
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Lampiran 10: Daftar Terjemah 

No BAB Hlm Q.S Terjemah 

1 I 4 At-Taubah/9: 122 Dan tidak sepatutnya bagi orang-

orang mukmin itu pergi semuanya 

(ke medan perang). Mengapa 

sebagian dari setiap golongan 

diantara mereka tidak pergi untuk 

memperdalam pengetahuan 

agama mereka dan untuk 

memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah 

kembali, agar mereka dapat 

menjaga dirinya.1 

2 I 4 Al-Mujadilah/58: 11 Wahai orang-orang yang 

beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, "berilah kelapangan 

dalam majlis,” Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu,” Maka 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (CV. Pustaka Agung Harapan, 

2006), h. 277. 
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berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah 

Maha teliti apa yang kamu 

kerjakan.2 

3 II 24 Al-Baqarah/2: 282 wahai orang-orang yang 

beriman! Apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis 

diantara kamu menuliskannya 

dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan 

hendaklah orang yang berhutang 

itu mendiktekan, dan hendaklah 

                                                             
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (CV. Pustaka Agung Harapan, 

2006), h. 793. 
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dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya, dan jangalah ia 

mengurangi sedikitpun 

daripadanya. Jika yang 

berhutang itu orang yang kurang 

akalnya atau lemah 

(keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri,maka 

hendaklah walinya yang 

mendiktekan dengan benar. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang 

saksi laki-laki diantara kamu. 

Jika tidak ada (saksi) dua orang 

laki-laki, maka (boleh) seorang 

laki-laki dan dua orang 

perempuan diantara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada), agar jika yang 

seorang lupa maka yang seorang 

lagi mengingatkannya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Dan janganlah 

kamu bosan menuliskannya, untuk 
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batas waktunya baik (utang itu) 

kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah, lebih dapat menguatkan 

kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu kepada ketidakraguan, 

kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu 

jalankan diantara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu jika 

kamu tidak menuliskannya. Dan 

ambillah saksi apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah 

penulis dipersulit dan begitu juga 

saksi. Jika kamu lakukan  (yang 

demikian), maka sungguh, hal itu 

suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertakwa kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran 

kepadamu, dan Allah maha 

mengetahui segala sesuatu.3 

4 II 67 Al-Baqarah/2: 233 Para ibu hendaklah menyusukan 

                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an…Ibid., h. 59-60. 
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anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi makan 

dan Pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan Karena anaknya 

dan seorang ayah Karena 

anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak 

ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu 
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kepada Allah dan Ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa 

yang kamu kerjakan.4 

5 II 40 Al-hasyr/59: 18 Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.5 

6 IV 117 At-Taubah/9: 115 Dan Allah sekali-kali tidak akan 

menyesatkan suatu kaum, sesudah 

Allah memberi petunjuk kepada 

mereka sehingga dijelaskan-Nya 

kepada mereka apa yang harus 

mereka jauhi. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.6 

7 IV 117 Thahaa/20: 43-44 Pergilah kamu berdua kepada 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Ibid., h. 53. 
5 Departemen Agama RI, Ibid., h. 799. 
6 Departemen Agama RI, Ibid., h. 275. 
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Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah 

melampaui batas; Maka 

berbicaralah kamu berdua 

kepadanya dengan kata-kata yang 

lemah lembut, Mudah-mudahan 

ia ingat atau takut.7 

8 IV 122 Al-Baqarah/2: 172 Hai orang-orang yang beriman, 

makanlah di antara kamu rezki 

yang baik-baik yang kami berikan 

kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

7 Departemen Agama RI, Ibid., h. 434-435. 
8 Departemen Agama RI, Ibid., h. 32. 
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Lampiran 11: Surat Keterangan dari SD Muhammadiyah
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Lampiran 11: Surat Keterangan dari SMP Muhammadiyah 
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