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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

 

A. Pengertian Manajemen  

Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur, 

mengurus, atau mengelola. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, 

yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat 

manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata 

dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an yakni surah As-

Sajdah ayat 5: 

َماِء ِإََل األْرِض ُُثَّ يَ ْعرُُج إِلَْيِه ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقدَ  ننَ يَُدب ُِّر األْمَر ِمَن السَّ َّا ََ ُعدو ِِ ٍٍ ََ ََ  ََ اُرُُ ََْل  

Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT merupakan pengatur alam. 

Akan tetapi, sebagai khalifah di bumi ini, manusia harus mengatur dan mengelola 

bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.1 

Manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien”.2 Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses 

                                                           
1 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 1. 
2 Ismail Solihin,  Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 4.  
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penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan 

tertentu.3  

Banyak ahli memberikan pengertian tentang manajemen. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. G. R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan proses khas yang 

terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemnafaatan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya. 

2. James A. F. Stoner yang mendefinisikan manajemen sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

3. Dalam Encylopedia of the Social Sience dikatakan bahwa manajemen 

adalah proses pelaksanaan program untuk mencapai tujuan tertentu yang 

diselenggarakan dan diawasi.4 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah suatu proses yang mana dalam proses tersebut memanfaatkan sumber daya 

yang ada dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

 

 

                                                           
3 Muhaimin, dkk., Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 4. 
4 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 2-3. 
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B. Pengertian Sumber Daya Manusia  

Untuk memahami pengertian sumber daya manusia perlu dibedakan antara 

pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia secara 

makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara 

atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik 

yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Di samping 

itu sumber daya manusia secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam 

usia produktif, meskipun karena berbagai sebab dan/atau masalah masih terdapat 

yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja yang terdapat di 

masyarakatnya. 

Sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia 

atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut 

personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dll. Sedang secara lebih khusus 

sumber daya manusia dalam arti mikro di lingkungan sebuah 

organisasi/perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga sudut: 

1. Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset 

organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif). 

2. Sumber daya manusia adalah potensi yang menjadi motor penggerak 

organisasi/perusahaan. 
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3. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa, sebagai penggerak organisasi/perusahaan berbeda dengan sumber 

daya lainnya.5 

Semula istilah sumber daya ditujukan kepada sumber daya alam yang 

memberi manfaat dalam kehidupan manusia, seperti sumber daya laut, sumber 

daya hutan dan sumber daya mineral. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta meningkatnya wawasan kemanusiaan, para ahli mulai 

menyadari bahwa dalam diri manusia juga terkandung nilai-nilai yang melebihi 

nilai yang dimiliki oleh sumber daya lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan yang diberi semacam daya cipta, daya rasa dan daya karsa yang tidak 

pernah dimiliki oleh makhluk lain. Dengan ketiga daya yang dimiliki manusia 

maka potensi yang ada dalam diri manusia merupakan kekuatan tersendiri yang 

tidak mungkin diperoleh dari sumber daya lain. 

Sumber daya merupakan kemampuan untuk berbuat sesuatu, dan 

memanfaatkan kesempatan yang ada, dan kemampuan untuk bisa membebaskan 

diri dari kesulitan yang dialami. Manusia dengan dibekali daya cipta, rasa dan 

karsa akan memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kesulitan dan 

berusaha mencari keuntungan pada setiap peluang yang ada disekitarnya. Manusia 

dengan budaya yang dimiliki dapat menentukan tinggi rendahnya nilai terhadap 

suatu sumber daya sehingga perlu meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. 

Sumber daya manusia menurut Yusuf Suit-Almasdi adalah kekuatan daya 

fakir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu digali, 

                                                           
5 Hadari Nawawi, Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit yang Kompetetif, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 37-38. 
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dibina serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan 

kehidupan manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, 

bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat teknis 

maupun manajerial. Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat memengaruhi 

sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup baik individual maupun 

bersama. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang dimiliki oleh manusia 

yang dapat disumbangkan atau diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan 

barang atau jasa. 

Berdasarkan pengertian manajemen dan pengertian sumber daya manusia 

di atas, dapat dirumuskan pengertian manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui 

kegiatan perencanaan, penggerakan dan pengendalian semua nilai yang menjadi 

kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Manajemen Sumber daya manusia 

adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, 

agar semua potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal untuk 

mencapai tujuan.6   

Keberadaan Sumber Daya Manusia, baik pada aspek kualitas maupun 

kuantitas memang sangat menentukan kinerja, produktivitas, dan keberhasilan 

suatu institusi. Berbasis nilai-nilai dan prinsip lembaga, kualifikasi dan kualitas 

sumber daya manusia dituntut adanya keterpaduan antara “knowledge, skill dan 

ability” dengan komitmen moral dan integritas pribadi. 

                                                           
6 I Komang Ardana, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 5. 
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Melalui derivasi kedudukannya sebagai pengabdi Allah, manusia 

menampilkan jati dirinya sebagai makhluk yang senantiasa menjunjung tinggi 

moralitas, sumber keunggulan, dan kemuliaan diri. Atas dasar keunggulan itulah, 

maka bumi dengan segala isinya, dimanfaatkan manusia sesuai dengan amanah 

yang diberikan oleh Allah. Sumber daya manusia yang handal berbasis Islam pada 

hakikatnya harus diletakkan di atas pondasi kesadaran emosional (hamba Allah) 

dan rasional (khalifah Allah).  

Perpaduan antara keunggulan rasionalitas dan keseimbangan emosional 

pada gilirannya akan melahirkan spirit (jiwa) yang menghidupkan aktivitas yang 

mendapat pertolongan Allah Swt. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang 

handal, penguasaan aspek keilmuan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga 

pendidikan mutlak diperlukan. Tinggi rendahnya pengetahuan, kesanggupan dan 

keterampilan ditentukan oleh seberapa besar tanggung jawab yang akan diberikan. 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia suatu 

lembaga pendidikan pada umumnya berlaku secara universal. 

Manajemen sumber daya manusia dalam Islam dapat dijelaskan dengan 

melihat firman Allah Surah Yusuf ayat 47- 49: 

َُْبلِ  َُ َِنَي َدََبًا َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُرنُُ ِف  َِ ْبَع  ََ ََُْْكُلونَ قَاَل ََ ْزَرُعوَن  َّا        ِه ِإ ا َقِلي ا ِِ

ْمُتْم ََلُنَّ ِإ ا ُْْكْلَن َما َقدَّ ْبٌع ِشَداٌد َي ََ ِْْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك  ُُِْصَُونَ ُُثَّ َي َّا    قَِلي ا ِِ

ِْْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث الَّاُس َنِفيِه يَ ْعِصُرننَ    ُُثَّ َي

 47 

 48 

 49 
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Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf as merencanakan program untuk 

beberapa tahun ke depan. Bahwa perencanaan tidak menafikan keimanan, tetapi 

merupakan salah satu bentuk amal kebajikan. Perencanaan adalah tindakan yang 

legas secara syar’i. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mempunyai visi ke 

depan dan mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi masa depan.7 

Manajemen sumber daya manusia adalah teknik atau prosedur yang 

berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. 

Pengelolaan dan pendayagunaan personalia sekolah/madrasah, baik tenaga 

edukatif maupun tenaga administratif secara efektif dan efisien tergantung pada 

kemampuan kepala sekolah/madrasah baik sebagai manajer dan pemimpin pada 

lembaga pendidikan tersebut.8 Dengan demikian, manajemen sumber daya 

manusia dapat diartikan sebagai pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya 

yang ada pada individu (pegawai/karyawan).9 

Pegawai atau personalia, terutama guru merupakan ujung tombak dalam 

proses pendidikan. Secara institusional, kemajuan suatu lembaga pendidikan lebih 

ditentukan oleh pimpinan lembaga tersebut daripada oleh pihak lain. Akan tetapi, 

dalam proses pembelajaran, guru berperan paling menentukan melebih metode 

atau materi. Urgensi guru dalam proses pembelajaran ini terlukis dalam ungkapan 

berbahasa Arab yang pernah disampaikan A. Malik Fadjar, “Al-tharîqah ahammu 

min al-mâddah walakinna al-mudarris ahammu min al-tharîqah (metode lebih 

penting dari pada materi, tetapi guru lebih penting dari pada metode). 

                                                           
7 Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan 

Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), Cet. Ke-II, h. 95-99. 
8 Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju 

Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 62. 
9 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h.5. 
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Peranan guru yang sangat penting tersebut bisa menjadi potensi besar 

dalam memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan atau sebaliknya bisa juga 

mengahncurkannya. Sikap guru ini sangat tergantung pada kualitas manajemen 

sumber daya manusianya.10  

دا امرالئ غي  الله فاتتررالساعٍ اادحدي( اذاَن  

Dalam hadits Nabi tersebut diatas bahwa yang dimaksud kata “ahli”adalah 

sebuah kata yang mengacu pada makna yang sama dengan kata profesionalisme, 

yakni orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Oleh karena dalam 

menempatkan personel sebuah organisasi, maka pertimbangan utama dalam 

mengelola lembaga pendidikan adalah kemampuan, potensi, dan profesionalisme 

atau ahli (menurut istilah hadits Nabi). 11 Maka dalam hal ini proses manajemen 

sumber daya manusia di sebuah lembaga pendidikan harus dikelola secara 

profesional. Selanjutnya berikut deskripsi mengenai proses manajemen sumber 

daya manusia berdasarkan fokus dalam penelitian ini. 

 

C. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang 

qualifaid untuk jabatan/pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi/perusahaan. 

Stoner mendefinisikan rekrutmen sebagai berikut, “The recuitment is the 

development of a pool of job candidates in accordance with a human resource 

plan”. Artinya, rekrutmen adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan 

                                                           
10 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 129. 
11 Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju 

Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 19. 
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yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan 

atau pekerjaan tertentu.12  

Dalam pandangan Islam, Islam sangat mendorong umatnya untuk melihat 

calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan 

kemampuan teknis yang dimilikinya. Amanah merupakan faktor penting untuk 

menentukan kepatuhan dan kelayakan calon pegawai. Calon pegawai harus dipilih 

berdasarkan kepatuhan dan kelayakan, persoalan ini pernah diingatkan Rasulullah 

Muhammad saw dalam sabdanya, “Barangsiapa memperkerjakan orang karena 

ada unsur nepotisme, padahal di sana terdapat orang yang lebih baik dari pada 

orang tersebut, maka ia telah menghianati amanah yang diberikan Allah Swt, 

Rasul-Nya, dan kaum muslimin.”13 

Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting, krusial dan 

membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya 

manusia yang akan digunakan organisasi/perusahaan sangat bergantung pada 

prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan.14  

Berikut beberapa langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam 

pelaksanaan rekrutmen, meliputi: 

1. Mengidentifikasi jabatan yang lowong; 

Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di sebuah 

organisasi/perusahaan, karyawan tersebut dipindahkan atau dipromosikan ke 

                                                           
12 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 93-94. 
13 Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan 

Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), Cet. Ke-II, h. 101-102. 
14 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 110. 
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posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK atau karena 

pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut 

dan mencocokannya dengan perencanaan Sumber Daya Manusia yang sudah 

tersusun (jika ada) maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan 

berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan mengisi jabatan tersebut. 

2. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan; 

Untuk memperoleh uraian jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan 

(job spesification) sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. 

Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam 

penerapannya tidak ditemui banyak kekaburan yang mengganggu proses 

selanjutnya. 

3. Menentukan calon yang tepat; 

Jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah 

menentukan ‘tempat’ kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk 

mencari kandidat yakni dari dalam atau dari luar organisasi/perusahaan. Jika 

diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah 

direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat 

ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar 

organisasi/perusahaan maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode 

rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. 

4. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat; 

Metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh organisasi/perusahaan dalam 

melakukan rekrutmen seperti iklan, Depnakertrans, perusahaan pencari tenaga 
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kerja, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Organisasi/perusahaan juga dapat 

memilih lebih dari satu merode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat 

itu. Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang 

masuk ke dalam organisasi/perusahaan. 

Metode perekrutan calon karyawan baru terdiri dari: (a) Metode Tertutup; 

yaitu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. 

Akibatnya lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit, sehingga kesempatan 

untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit. (b) Metode Terbuka; 

adalah perekrutan tersebut di informasikan secara luas melalui metode seperti 

memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik, agar tersebar 

luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang 

akan masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas  

menjadi lebih besar.15 

 

D. Seleksi Sumber Daya Manusia 

Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting 

dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian 

karena apakah dalam organisasi terdapat sekelompok pegawai yang memenuhi 

tuntutan organisasional atau tidak sangat tergantung pada cermat tidaknya proses 

seleksi itu dilakukan.16 

                                                           
15 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 110-112. 
16 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

h. 131. 
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Meskipun menilai seseorang merupakan suatu pekerjaan yang sulit, namun 

keberhasilan seleksi sumber daya manusia akan sangat membantu keberhasilan 

organisasi/perusahaan. Berikut adalah prosedur yang bisa digunakan dalam proses 

seleksi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Seleksi Administrasi 

Surat lamaran yang masuk ke bagian personalia atau ke panitia penerimaan 

tenaga kerja diteliti atau diperiksa kelengkapannya sesuai dengan 

persyaratan yang telah diumumkan. 

Persyaratan kelengkapan surat lamaran yang diantaranya perlu diteliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Surat lamaran; 

b. Fotokopi Ijazah yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang; 

c. Curriculum Vitae; 

d. Akademik transkip; 

e. Pas foto sesuai dengan permintaan; dan 

f. Surat menyurat yang harus dilengkapi sesuai permintaan dan lainnya 

yang dianggap perlu. 

2. Wawancara pendahuluan 

Pada tahap ini biasanya calon tenaga kerja sudah dinilai penampilan dan 

kemampuan berbicara. Apabila para pelamar dianggap memenuhi syarat 

maka dilanjutkan seleksi tahap berikutnya dan diberikan formulir lamaran 

untuk diisi data pribadi secara lengkap. 
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3. Formulir lamaran pekerjaan 

Pengisian formulir lamaran dimaksudkan untuk memperoleh data pribadi 

calon tenaga kerja secara lengkap dan seragam. 

Suatu formulir lamaran pekerjaan dirancang untuk dapat menyajikan 

beberapa jenis informasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Data pribadi; 

b. Status pelamar; 

c. Pendidikan dan keterampilan; 

d. Riwayat pengalaman; 

e. Tanda tangan, dan 

f. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

4. Pemeriksaan referensi 

Referensi merupakan cara untuk membandingkan hasil tes, wawancara, dan 

keberadaan tenaga kerja tersebut di organisasi/perusahaan asal.  

a. Tanggal masuk tenaga kerja di lembaga tersebut; 

b. Jenis pekerjaan dan jabatan yang pernah dipegang; 

c. Daftar absensi dan daftar penilaian pekerjaan; 

d. Posisi tenaga kerja pada saat keluar dari lembaga; 

e. Alasan mengadakan pemutusan hubungan kerja; dan 

f. Kompensasi yang diterima selama bekerja. 

5. Tes Psikologi 
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Tes ini diadakan dengan maksud untuk mengetahui keadaan diri calon 

tenaga kerja terhadap kemungkinan dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 

6. Wawancara Lanjutan 

Pertemuan pribadi antara calon tenaga kerja dengan panitia atau bagian 

seleksi. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan penjelasan lebih 

lanjut dan rinci tentang data pribadi yang telah ada dalam surat lamaran atau 

formulir lamaran dan referensi lainnya. 

7. Pemeriksaan Kesehatan 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk melihat dengan jelas kondisi fisik 

calon tenaga kerja yang biasanya dilakukan oleh tim dokter atau konsultan 

organisasi/perusahaan. 

8. Persetujuan atasan langsung 

Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggungjawab 

atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan 

persetujuan mereka harus diperhatikan untuk keputusan penerimaan final.17 

 

E. Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

Setelah kita mendapatkan sumber daya manusia melalui proses rekrutmen 

dan seleksi yang ketat, maka proses lainnya yang sangat penting yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi/perusahaan adalah program pengembangan dan 

pelatihan sumber daya manusia. Program tersebut dilaksanakan agar sumber daya 

                                                           
17 I Komang Ardana, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 74-78. 
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manusia yang ada mampu berkontribusi positif terhadap perkembangan 

organisasi/perusahaan di masa kini dan masa depan.18 Tujuan pokok program 

pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, sikap, dan tanggung jawab sehingga lebih efektif dan efisien dalam 

mencapai sasaran program dan tujuan organisasi.19 Sedangkan pelatihan adalah 

setiap usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja pekerja pada suatu 

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan 

yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Secara ideal, pelatihan harus didesain 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, yang pada waktu yang bersamaan 

juga mewujudkan tujuan-tujuan secara perorangan.20 

Pengembangan karyawan dianggap semakin penting manfaatnya, karena 

tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi. Setiap 

personel dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas, dan kuantitas 

pekerjaannya baik sehingga berpengaruh dan membawa dampak yang baik bagi 

organisasi tersebut. Pengembangan ini dilakukan baik bertujuan non karier 

maupun karier bagi para karyawan baru atau lama melalui latihan dan pendidikan. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.21 

                                                           
18 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 133. 
19 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 135. 
20 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h.142. 
21 I Komang Ardana, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 91. 



26 
 

 
 

Terdapat paling kurang tiga tahap utama dalam pengembangan dan 

pelatihan, yaitu: 

1. Penentuan Kebutuhan  

Tahap pertama yang dilakukan ialah menentukan kebutuhan pelatihan bagi 

karyawan. Pada tahap ini terdapat tiga macam kebutuhan, yaitu: 

a. General treatment need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua 

pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memerhatikan data 

mengenai kinerja pegawai. 

b. Observable performance discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan 

pelatihan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai 

permasalahan, wawancara, daftar pertayaan, dan evaluasi kinerja, dan 

dengan cara meminta para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil 

kerjaannya sendiri. 

c. Future human resources needs, Jenis keperluan pelatihan ini tidak 

berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi lebih berkaitan dengan 

keperluan sumber daya manusia waktu yang akan datang.22 

Sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan, yaitu: (a) Perencanaan 

karier pegawai yang terlah disusun sebelumnya; (b) Daftar penilaian pelaksanaan 

pekerjaan; (c) Berbagai laporan keluhan; dan (d) Data mutasi pegawai; 

Semua informasi ini memberikan petunjuk tentang adanya berbagai ragam 

permasalahan yang diperkirakan dapat dipecahkan melalui penyelenggaraan 

pengembangan dan pelatihan.23 

                                                           
22 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 148-149 
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2. Desain program pelatihan 

Jika pelatihan merupakan salah satu cara terbaik dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, maka para manajer harus memutuskan program pelatihan yang 

tepat dan bagaimana yang harus dilaksanakan. Terdapat dua jenis sasaran 

pelatihan, yaitu: 

a. Berkaitan dengan pertambahan pengetahuan, atau perubahan sikap. 

b. Mencakup syarat-syarat khusus yang berkisar pada metode/teknik, 

syarat-syarat penilaian, perhitungan, perbaikan dan sebagainya. 

3. Evaluasi program 

Untuk mengetahui dampak dari pelatihan itu secara keseluruhan terhadap 

kinerja seseorang atau kelompok tertentu, umumnya terdapat dua pilihan model 

penilaian pelatihan, yaitu: 

a. Uncontrolled model, model ini biasanya tidak memakai kelompok 

pembanding dalam melakukan penilaian dampak pelatihan terhadap hasil 

dan/atau performansi kerjanya. 

b. Controlled model, model yang dalam melakukan penilaian efektivitas 

program menggunakan sistem membanding yaitu membandingkan hasil 

dari orang dan/atau kelompok yang mengikuti pelatihan terhadap hasil 24 

 

 

                                                                                                                                                               
23 I Komang Ardana, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 96. 
24 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 149-150. 


