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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang ber-

sifat kelembagaan, yang digunakan untuk menyem-

purnakan perkembangan individu dalam mengusai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya. Pendi-

dikan dapat berlangsung secara informal dan non for-

mal disamping secara formal seperti di sekolah atau 

madrasah dan institusi lainnya.1  

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang di 

amanahkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ber-

iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta ber-

                                                 
1Muhibbin Syah, 2003. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya.H.11. 
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tanggung jawab”.2Harapan tersebut merupakan hara-

pan setiap manusia untuk menjadikan warga bangsa 

yang beradap. Dapat di pahami dimana pencanangan 

Milinium Development  Goals (era pasar bebas atau era 

globalisasi) yang semula dicanangkan tahun 2020 di 

percepat menjadi tahun 2015. Era ini merupakan era 

persaingan mutu atau kualitas, siapa yang berkualitas 

dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan 

eksistensinya.  

Oleh karena itu percepatan arus informasi dalam 

era globalisasi dewasa ini menuntut semua bidang 

kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, dan strategi-

nya agar sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. 

Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tata-

nan pada sistem makro maupun mikro.  

Dengan demikian Sistem Pendidikan Nasional 

senantisa harus di kembangkan sesuai dengan kebutu-

han dan perkembangan yang terjadi baik ditingkat 

Lokal, Nasional maupun Global. Sumber daya manusia 

sangat berperan dalam menentukan kemajuan suatu 

negara. Walaupun negara mempunyai sumber daya 

alam yang sangat melimpah ruah tapi kalau tidak di 

                                                 
2Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
Jakarta. H. 22. 
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topang atau didukung dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas, negara tersebut tidak akan bisa maju. 

Banyak para ahli menyatakan bahwa sumber daya 

manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organi-

sasi atau dalam suatu lembaga. Apapun bentuk serta 

tujuan organisasi atau lembaga, dibuat berdasarkan 

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam 

pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia 

pula. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam 

semua kegiatan organisasi atau lembaga. 

Dengan kehadiran sumber daya manusia di dalam 

organisasi menjadi lebih penting karena organisasi itu 

sendiri diciptakan oleh manusia, dan sumber daya ini-

lah yang dapat membuat organisasi itu bisa bertahan 

(survive) dan sukses. Melalui usaha-usaha dan kreativi-

tas sumber daya manusia, organisasi dapat menghasil-

kan suatu produk dan jasa yang berkualitas.  

Hal ini menggambarkan sumber daya manusia 

sebagai faktor penting bagi keberhasilan suatu organi-

sasi. Untuk itu, sumber daya manusia tersebut sangat 

perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar benar-benar 

dapat didayagunakan untuk kepentingan organisasi. 

Teknik atau prosedur yang berhubungan dengan pe-
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ngelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi ini 

adalah manajemen sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia meliputi selu-

ruh aktifitas manajer untuk menarik dan memperta-

hankan pekerja dan untuk menjamin bahwa mereka 

bekerja pada tingkat yang terbaik dan berpartisipasi 

untuk kesempurnaan tujuan organisasi. Karena itu, ten-

tunya yang paling berperan dalam manajemen sumber 

daya manusia ini adalah ketua kampus atau dalam is-

tilah manajemennya seorang manajer disertai dengan 

adanya kerjasama yang baik dengan birokrasi dan para 

tenaga pendidik serta para karyawan dalam lingku-

ngan kampus. 

Peran seorang manajer dalam pengembangan 

lembaga pendidikan sangat penting, manajer harus 

mempunyai keahlian yang mencukupi untuk dapat me-

lakukan manajemen yang baik. Manajer dituntut pula 

untuk bisa mengelola sumber daya manusia guna ter-

capainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Fir-

man Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30:3 

ُ  فِى اَسْ  ًً ًْ َجاِػ ٍْفَح..........أِِِّ ٍِ  (03اٌثمشاج :( ِض َخ

                                                 
3Alqur’anul karim surat Al-baqarah ayat 30. 
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Artinya: “Sesungguhnya Aku Allah hendak men-

jadikan khalifah (pengelola) di muka bumi” 

Manajemen sumber daya manusia ini merupakan 

suatu bentuk pengakuan akan pentingnya anggota 

organisasi (personil) sebagai sumber daya yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan organisasi, pelaksanaan 

fungsi dan kegiatan-kegiatan organisasi untuk menja-

min bahwa mereka dipergunakan secara efektif dan 

adil demi kepentingan organisasi, individu, dan ma-

syarakat. 

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan me-

madai kalau memiliki sistem Manajemen yang didu-

kung dengan sumber daya manusia, dana/biaya, dan 

Sarana Prasarana. Kampus sebagai satuan pendidikan 

juga harus memiliki tenaga (ketua, wakil I, II dan III, 

dosen, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan 

teknisi sumber belajar), sarana (buku pelajaran, buku 

sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat pe-

raga, alat praktik, bahan dan ATK, perabot), dan pra-

sarana (transportasi, tanah, bangunan, laboratorium, 

perpustakaan, lapangan olahraga), serta biaya yang 

mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pe-

ngadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, 
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termasuk buku-buku dan biaya operasional. Manaje-

men Kampus akan Efektif dan Efisien apabila didu-

kung oleh sumber daya manusia yang profesional un-

tuk mengoperasikan Kampus, kurikulum yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan karakteristik maha-

siswa yang penyusunannya sesuai dengan KKNI, ke-

mampuan dan commitment (tanggung jawab terhadap 

tugas) tenaga kependidikan yang handal, dan semua-

nya itu didukung sarana prasarana yang memadai un-

tuk mendukung kegiatan pembelajaran, dana yang 

cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, 

serta partisipasi masyarakat yang tinggi. 

Studi pendahuluan yang dilakukan penulis ter-

hadap kampus tersebut, maka penulis menemukan 

bahwasanya manajemen sumber daya manusia tenaga 

pendidik telah berhasil secara optimal. Karena, ada be-

berapa faktor pendukung yang menyatakan bahwa 

manajemen sumber daya manusia tenaga pendidik di 

kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepri tersebut 

baik. Di antaranya adalah: 

1. Dosen-dosen yang ada di STAIN Sultan Abdur-

rahman adalah honorer dan sebagian telah 

PNS. 
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2. Dosen-dosen yang ada di STAIN Sultan Ab-

durrahman telah bergelar Magester (S2) dan 

sebagian bergelar Doktor (S3). 

3. Dosen-dosen yang ada di STAIN Sultan Ab-

durrahman sebagian yang telah sertifikasi. 

4. Dosen-dosen yang ada di STAIN Sultan Ab-

durrahman sering mendapat pelatihan atau 

seminar dan pengabdian masyarakat. 

5. Dosen-dosen yang ada di STAIN Sultan Ab-

durrahman, mampu membuat silabus, GB-PP, 

RPP, kisi-kisi. 

Selain beberapa faktor yang telah di kemukakan 

tersebut, ada juga faktor penunjang dalam pendidikan 

di antaranya adalah Kelengkapan Sarana Prasarana. 

Antara lain: 

1. Tersedianya buku pelajaran yang berkaitan 

dengan mata kuliah untuk mahasiswa dan bu-

ku pedoman sebagai bahan ajar dosen 

2. Tersedianya kursi, meja, papan tulis yang ma-

sih dalam keadaan baik 

3. Alat peraga dari beberapa bidang studi 

4. Bangunan kampus, laboratorium, ruang pus-

taka, kantin kampus, pagar, jembatan dan jalan 

menuju kampus. 

5. Lapangan olahraga 
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Berdasarkan faktor-faktor manajemen sumber da-

ya manusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana dapat dikategorikan proses pembelajaran di 

STAIN Sultan Abdurrahman bisa tercapai dengan baik. 

Namun, pada kenyataannya efektifitas mengajar dosen 

di STAIN Sultan Abdur-rahman masih kurang baik. 

Berdasarkan pengamatan awal penulis di seluruh 

kampus sekolah tinggi negeri Kepri, penulis menemu-

kan gejala-gejala antara lain: 

1. Masih adanya dosen yang tidak tepat waktu 

dalam mengajar 

2. Masih adanya dosen yang kurang semangat 

dalam mengajar 

3. Masih adanya dosen mengajar yang tidak se-

suai dengan jurusannya 

4. Masih adanya dosen yang tidak berada di kam-

pus pada saat jam perkuliahan. 

5. Kurangnya motivasi dosen dalam dirinya 

6. Masih adanya dosen yang kurang disiplin 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemuka-

kan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peneli-

tian dengan judul ”Pengaruh Pelaksanaan Manajemen 

Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Keleng-
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kapan Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Mengajar 

di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau”    

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam 

latar belakang tersebut, maka peneliti dapat mengiden-

tifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:  

a. Kurangnya kedisiplinan dosen.   

b. Kurangnya dosen mempergunakan sarana pra-

sarana yang telah di sediakan. 

c. Kurangnya kompetensi pedagogik dosen da-

lam mengajar  

2. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang 

terkait dengan kajian ini seperti yang dikemukakan 

dalam identifikasi masalah tersebut, maka penulis 

memfokuskan penelitian ini pada pengaruh pelaksana-

an manajemen sumber daya manusia tenaga pendidik 

dan kelengkapan sarana prasarana terhadap efektivitas 

mengajar di STAIN Sultan Abdurrahman.  

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi ma-

salah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
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a. Apakah ada pengaruh Pelaksanaan manajemen 

sumber daya manusia tenaga pendidik terha-

dap efektifitas mengajar di STAIN Sultan Ab-

durrahman?  

b. Apakah ada pengaruh kelengkapan sarana pra-

sarana terhadap efektivitas mengajar di STAIN 

Sultan Abdurrahman?  

c. Secara bersama-sama apakah ada pengaruh pe-

laksanaan manajemen sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan kelengkapan sarana pra-

sarana terhadap efektivitas mengajar di STAIN 

Sultan Abdurrahman?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk:  

a. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan ma-

najemen sumber daya manusia tenaga pendidik 

terhadap efektifitas mengajar di STAIN Sultan 

Abdurrahman Kepri.  

b. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan sa-

rana prasarana terhadap efektivitas mengajar di 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.  
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c. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan ma-

najemen sumber daya manusia tenaga pendidik 

dan kelengkapan sarana prasarana terhadap 

efektivitas mengajar di STAIN Sultan Abdur-

rahman Kepri.  

D. Signifikansi 

1. Signifikansi penelitian ini  pengkajian masalah pe-

laksanaan manajemen sumber daya manusia te-

naga pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

dalam pengaruhnya terhadap efektivitas mengajar 

dengan kampus yang sangat memerlukan per-

hatian hal tersebut.  

2. Signifikansi hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi Pimpinan dan pihak-

pihak yang terkait tentang pelaksanaan manaje-

men sumber daya manusia tenaga pendidik dan 

kelengkapan sarana prasarana untuk meningkat-

kan efektivitas mengajar yang lebih baik di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri.  

3. Signifikansi bagi jurusan manajemen pendidikan 

islam fakultas tarbiyah dan keguruan di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri tentang pelaksanaan 

manajemen sumber daya manusia tenaga pendi-

dik dan kelengkapan sarana prasarana terhadap 

efektivitas mengajar.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Kerangka Teoretis 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia Tenaga Pen-

didik  

a. Pengertian Sumber Daya Manusia Tenaga 

Pendidik 

Manajemen secara etimologi berasal dari ba-

hasa Inggris yaitu dari kata kerja to manage yang ar-

tinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan me-

ngelola.4 

Manajemen secara bahasa berarti bagaimana 

proses mengurus, mengatur, melaksanakan dan me-

ngelola kegiatan-kegiatan dalam sebuah instansi 

atau organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Manajemen adalah sebagai proses 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 

mengawasi, dan mendayagunakan seluruh sumber 

                                                 
4John M. Echols Dan Hassan Shadily,2005,Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: 
PT. Gramedia,Cet. 26, H. 372. 
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daya organisasi dalam rangka untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Dari ta’rif tersebut memberi gambaran bahwa 

manajemen merupakan kegiatan, proses dan prose-

dur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara 

maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya ma-

sing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah 

yang menjadi fokus utama. 

Dalam konteks pendidikan mutu mencakup 

input, proses dan output pendidikan. Adapun input 

pendidikan meliputi: memiliki kebijakan, tujuan dan 

sarana mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia, 

staf yang kompeten,dan berdedikasi tinggi, memiliki 

harapan prestasi yang tinggi fokus kepada pelang-

gan khususnya siswa dan input manajemen. 

Proses pendidikan meliputi proses pembelaja-

ran yang efektivitas tinggi, kepemimpinan  yang ku-

at, lingkungan kampus yang aman dan tertib, pe-

ngelolaan tenaga kependidikan yang efektif, kampus 

memiliki budaya mutu, kampus memilki teamwork 

yang kompak,cerdas, dan dinamis, kampus memilki 

kewenangan, partisipasi yang tinggi dari masyara-

kat, perguruan tinggi memiliki keterbukaan mana-
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jemen, melakukan evaluasi dan perbaikan berke-

lanjutan dan kampus memiliki kemampuan mana-

jemen sustainbilitas (menjaga kelangsungan hidup). 

Output pendidikan yakni kampus harus memi-

liki output yang diharapkan. Output kampus adalah 

prestasi kampus yang dihasilkan oleh proses pembe-

lajaran dan manajemen kampus pada umumnya. 

Output dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, 

output berupa prestasi akademik dan output non 

akademik.5 

Dari beberapa definisi tersebut bisa dipetakan 

kepada tiga hal, yaitu; Pertama, manajemen sebagai 

ilmu pengetahuan bahwa manajemen memerlukan 

ilmu pengetahuan. Kedua, manajemen sebagai seni 

dimana manajer harus memiliki seni atau keteram-

pilan memanej.Ketiga, manajemen sebagai profesi, 

bahwa manajer yangprofesiaonal yang bisa memanej 

secara efektif dan efisien. 

Dalam konteks Islam manajemen disebut juga 

dengan (ذذتٍش –إداسج  -سٍاسح) yang berasal dari lafadz 

ااإلداسج ً٘ ِؼشفح إٌى أٌٓ ذز٘ة ِٚؼشفح اٌّشاوً ;.(دتش –أداس  –ساس )

اٌرً ذجٕثٙا ِٚؼشفح اٌمٛي ٚاٌؼٛاًِ اٌرً ذٕؼشض ٌٙا ِؼشفح وٍفٍح اٌرصشف 

                                                 
5Depdiknas, 2001 Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, , H. 24 
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ٌه ٌٚثا خشذه ٚاٌطالُ اٌثاحشج ٚتىفاءج ٚتذْٚ ظٍاع فً ِشحٍح اٌز٘اب إٌى 

 .ٕ٘ان

Artinya: manajemen adalah mengetahui kema-

na yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, 

kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagai-

mana mengemudikan kapal anda serta anggota de-

ngan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu da-

lam proses mengerjakannya.6 

Dalam konteks Islam manajemen memiliki 

unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep 

manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang 

dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai falsafah 

hidup umat Islam.Unsur-unsur tersebut diantaranya; 

Pertama (اٌرخطٍػ) atau Planning; yaitu perencanaan/ 

gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang 

dengan waktu, metode tertentu. Sebagaimana Nabi 

telah bersabda: (ٕٗإْ هللا ٌحة إرا ػًّ أحذوُ اٌؼًّ أْ ٌرم) 

Artinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai 

orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan , 

dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas. 

(HR. Thabrani). Dalam Al-Qur’an Allah berfirman: 

 (فئرافشغد فأصة ٚإٌى سته فاسغة)

                                                 
6 Menurut S.Mahmud Al-Hawary Manajemen (Al-Idarah) 
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Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari 

suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah 

hendaknya kamu berharap.7 

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka 

ia harus mempertanggungjawabkannya. Agama me-

ngajarkan umatnya untuk membuat perencanaan 

yang matang, karena setiap pekerjaan akan menim-

bulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik 

akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga 

akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang 

paling utama hanya penilaian yang datangnya dari 

Allah SWT. 

Kedua, (ٍُاٌرٕظ) atau Organization; merupakan 

wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja 

baik secara vertikal atau horizontal. Dalam surat Ali 

Imran Allah berfirman 

ٚاػرصّٛاتحثً هللا جٍّؼا ٚالذفشلٛاٚاروشٚا ٔؼّد هللا ػٍٍىُ إروٕرُ )

 (…أػذاء

Artinya: Dan berpegang teguhlah kamu semua-

nya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepa-

                                                 
7Al-Quran, Surat Al-Insyirah, Ayat: 7-8 
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damu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) ber-

musuh-musuhan…8 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa organisasi 

merupakan kumpulan orang-orang yang bisa di or-

ganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu-padu-

lah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk 

menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi 

dimaksud. Allah berfirman: 

 (…الٌىٍف هللا ٔفسا إال ٚسؼٙاٌٙاِاوسثد ٚػٍٍٙا ِااورسثد ) 

Artinya: Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia men-

dapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang di kerja-

kannya.9 

Kinerja bersama dalam organisasi disesuai de-

ngan kemampuan yang dimiliki olah masing-masing 

individu.Menyatukan langkah yang berbeda-beda 

tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga 

bisa berkompetitif dalam berkarya. Sayyidina Ali bin 

Abi Thalib membuat statemen yang terkenal yaitu; 

 (اٌحك تال ٔظاَ ٌغٍثٗ اٌثاغً تٕظاَ) 

                                                 
8Al Quran, Surat Ali Imran, Ayat: 103 
9Al Quran, Surat Al-Baqarah,Ayat: 286 
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Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi 

dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang 

diorganisasi dengan baik.  

Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan 

yang realistis untuk dijadikan rujukan umat 

Islam.Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini 

karena belum berjalanannya ranah organisasi 

dengan menggunakan manajemen yang benar secara 

maksimal. 

Ketiga, (اٌرٕسٍك) atau Coordination, upaya untuk 

mencapai hasil yang baik dengan seimbang, ter-

masuk diantara langkah-langkah bersama untuk me-

ngaplikasikan planning dengan mengharapkan tuju-

an yang diidamkan. Allah berfirman: 

ٌأٌٙااٌزٌٓ إِٔٛاادخٍٛا فى اٌسٍُ وافح ٚال ذرثؼٛا خطٛاخ اٌشٍطاْ إٔٗ )

 (ٌىُ ػذٚ ِثٍٓ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, ma-

suklah kamu kedalam Islam keseluruhannya, dan 

janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, kare-

na setan itu musuhmu yang nyata.10 

Apabila manusia ingin mendapat predikat 

iman maka secara totalitas harus melebur dengan 

                                                 
10Al Quran, Surat Al-Baqarah, Ayat; 208 
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peraturan Islam. Iman bila diumpamakan dengan 

manusia yang ideal dan Islam sebagai planning dan 

aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka 

tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya 

kordinasi yang baik dan efektif sehingga akan 

mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala 

merupakan keniscayaan, namun dengan manusia 

tenggelam dalam lautan Islam (kedamaian, kerja 

sama dan hal-hal baik lainnya) akan terlepas dari 

kendala-kendala yang siap mengancam. 

Keempat, (اٌشلاتح) atau Controling, pengamatan 

dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam 

pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pim-

pinan untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga 

kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah berfirman  

 (ٌأٌٙااٌزٌٓ إِٔٛاٌُ ذمٌْٛٛ ِاالذفؼٍْٛ)

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, 

kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak 

kamu kerjakan?.11Dalam surat At-Tahrim Allah 

berfirman: 

 (..ٌأٌٙااٌزٌٓ إِٔٛالٛاأفسىُ ٚأٍٍ٘ىُ ٔاسا) 

                                                 
11 Al Quran, Surat Ash-Shoff, Ayat; 1 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peli-

haralah dirimu dan keluargamu dari api neraka.12 

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi 

merupakan tugas utama manajer, baik organisasi ke-

luarga maupun organisasi secara universal. Bagai-

mana manajer bisa mengontrol orang lain sementara 

dirinya masih belum terkontrol. Dengan demikian 

seorang manajer orang terbaik dan harus mengontrol 

seluruh anggotanya dengan baik. Dalam ayat yang 

lain Allah menjelaskan bahwa kontrol yang utama 

ialah dari Allah SWT. 

 (…أٌُ ذش أْ هللا ٌؼٍُ ِافى اٌسّٛاخ ِٚا فى األسض)

Artinya: Tidaklah kamu perhatikan bahwa se-

sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di la-

ngit dan apa yang ada di bumi… 13 

Dalam konteks ayat ini sebenarnya sangat cu-

kup sebagai konsep kontrol yang sangat efektif 

untuk diaplikasikan. Memahami dan membumikan 

konteks ayat ini menjadi hal yang sangat urgen. Para 

pelaksana institusi akan melaksanakan tugasnya 

dengan konsisten sesuai dengan sesuatu yang di 

embannya, bahkan lebih-lebih meningkatkan spirit 

                                                 
12Al Quran, Suratat. Tahrim, Ayat; 6 
13Al Quran, Surat Al-Mujadalah, Ayat; 7 
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lagi karena mereka menganggap bahwa setiap tugas 

pertanggungjawaban yang paling utama adalah ke-

pada Sang Khaliq yang mengetahui segala yang 

diperbuat oleh makhluk-Nya. 

Kelima, (ذشغٍة) atau Motivation, menggerakkan 

kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela. 

Masalah yang berhubungan dengan motivasi Allah 

telah berfirman;  

  (ٚأٍٍٔسٍإلٔسأئالِاسؼى)

Artinya: Dan bahwasanya mausia tiada mem-

peroleh selain dari apa yang telah diusahakannya.14 

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:  

 (إْ هللا الٌغٍش ِا تمَٛ حرى ٌغٍشٚا ِا تأٔفسُٙ)

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan me-

ngobah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.15 

Dari dua ayat tersebut berimplikasi adanya mo-

tivasi untuk selalu berusaha dan merubah keadaan. 

Dengan adanya usaha dan adanya upaya merubah 

keadaan ke arah yang lebih baik akan mengantarkan 

kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata. Dalam 

sebuah kata hikmah disebutkan (جذ ٚجذ ِٓ) Artinya: 

                                                 
14Al Quran, Surat An-Najm, Ayat; 39 
15Al Quran, Suratar-Ra’du, Ayat; 11 
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Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti men-

dapatkan.Disamping itu Allah berfirman; ( ًٔٛأدػ

 Artinya; Mintalah kamu semua kepada-Ku (أسرجة ٌىُ

pasti akan Aku kabulkan padamu.Dalam ayat yang 

lain Allah SWTjuga berfirman yang ada kaitannnya 

dengan motivasi, (ٌٖؼًّ ِثماي  .فّٓ ٌؼًّ ِثماي رسج خٍشاٌش ِٓٚ

 Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan (رسج ششاٌشٖ

kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan me-

lihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerja-

kan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya pula.16 

Dari uraian tersebut merupakan bentuk anjuran 

Islam bagi umat manusia untuk memiliki motivasi 

dalam menjalani hidup.Dengan tingginya semangat 

dan motivasi sebagai modal awal dalam meraih 

kehidupan yang lebih cerah dan terarah.  

Dengan demikian bahwa planning yang men-

jadi acuan utama akan dengan mudah untuk bisa 

direalisasikan, karena dengan berdasarkan agama, 

motivasi manusia tidak sekedar hanya menyelesai-

kan tuntutan duniawi saja, tetapi juga terhadap 

pertanggung jawaban ukhrawinya. 

                                                 
16Al Quran, Surat Az-Zalzalah, Ayat; 7-8 
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Keenam (اٌخالفح) atau disebut  Leader, mengatur, 

memimpin segala aktifitas kepada tujuan. Dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits banyak membahas tentang 

kepemimpinan. Diantaranya firman Allah SWT, 

dalam surat Al-An’am sebagai berikut;  

( ؼٍىُ خالئف األسض ٚسفغ تؼعىُ فٛق تؼط دسجاخ ٚ٘ٛاٌزي ج

 (ٌٍثٍٛوُ فى ِااذاوُ

Artinya; Dialah yang menetapkan kamu men-

jadi penguasa di muka bumi, dan ditinggikan-Nya 

sebagaian kamu atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, sebagai cobaan bagimu tentang semua yang 

diberikannya kepadamu.17Selain dalam Al-Qur’an, 

Al-Hadits juga banyak yang membahas tentang 

kepemimpinan, diantaranya;  

 (وٍىُ ساع ٚوٍىُ ِسؤي ػٓ سػٍرٗ)

Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin dan se-

tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban me-

ngenai orang yang kamu pimpin. (HR. Muslim). 

Dalam konsep ajaran Islam bahwa pemimpin 

tidak hanya terfokus kepada seseorang yang yang 

memimpin institusi formal dan non formal. Tuntu-

tan Islam lebih universal bahwa kepemimpinan itu 

                                                 
17Al Quran, Surat Al-An’am, Ayat; 165 
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lebih spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup 

sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun 

kelompoknya. 

Dengan demikian kepemimpinan dalam ajaran 

Islam dimulai dari setiap individu. Setiap orang 

harus bisa memimpin dirinya dari taqarrub kepada 

Allah dan menjahui larangan-Nya. Apabila manusia 

sudah bisa memimpin dirinya, maka tidak mustahil 

bila ia akan lebih mudah untuk memimpin orang 

lain. Di samping itu pertanggungjawaban pemimpin 

dalam konteks Islam tidak serta merta hanya kepada 

sesama manusia, tetapi yang paling utama adalah 

pertanggungjawaban kepada Khaliknya. 

Salah satu bidang penting dalam Administra-

si/Manajemen Pendidikan adalah berkaitan dengan 

Personil/Sumberdaya manusia yang terlibat dalam 

proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru 

maupun tenaga Kependidikan seperti tenaga Admi-

nistratif. Intensitas18dunia pendidikan berhubungan 

dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu 

perbedaan penting antara lembaga pendidikan/ 

organisasi sekolah dengan organisasi lainnya. 

                                                 
18Sergiovanni, Et.Al,1987, Manajemen Sumber Daya Manusia,Jakarta: PT. 
Karya Persada,H. 134 
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Ini menunjukan bahwa masalah sumberdaya 

manusia menjadi hal yang sangat dominan dalam 

proses pendidikan/pembelajaran, hal ini juga ber-

arti bahwa mengelola sumberdaya manusia me-

rupakan bidang yang sangat penting dalam melak-

sanakan proses pendidikan/pembelajaran di seko-

lah. Oleh karena itu sumberdaya manusia dalam 

suatu organisasi termasuk organisasi pendidikan 

memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang 

baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka 

agar dapat memberi sumbangan bagi pencapaian 

tujuan. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia 

akan berdampak pada semakin baiknya kinerja or-

ganisasi dalam menjalankan perannya di masya-

rakat. 

Meningkatkan kinerja sumber daya manusia 

memerlukan pengelolaan yang sistematis dan ter-

arah, agar proses pencapaian tujuan organisasi da-

pat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini ber-

arti bahwa manajemen sumber daya manusia meru-

pakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan 

perusahaan, besar atau kecil, apapun jenis industry-
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nya,19aspek manajemen sumber daya manusia men-

duduki posisi penting dalam suatu perusahaan/ 

organisasi karena setiap organisasi terbentuk oleh 

orang-orang, menggunakan jasa mereka, mengem-

bangkan keterampilan mereka, mendorong mereka 

untuk berkinerja tinggi, dan menjamin mereka un-

tuk terus memelihara komitmen pada organisasi 

merupakan faktor yang sangat penting dalam pen-

capaian tujuan organisasi.20 

Menurut Barney sistem sumber daya manusia 

dapat mendukung keunggulan kompetitif secara 

terus menerus melalui pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia dalam organisasi.21 Manaje-

men sumber daya manusia merupakan suatu ilmu 

dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sum-

ber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan 

suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manu-

sia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan 

                                                 
19George R. Terry, 1997,Principle Of Management, Bandung: Gelora Massa. 
H.32 
20Robbins & Coulter. 2007. Manajemen. Jakarta : Indeks H.8 
21Bambang Wahyudi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia(Msdm. Cetakan 
Ketiga. Sulita. Bandung. H.12 
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sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan 

perlu terus dikembangkan sehingga mampu mem-

berikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi 

maupun bagi pengembangan dirinya. 

Dalam era yang penuh dengan perubahan, 

lingkungan yang dihadapi oleh manajemen sumber 

daya manusiasangatlah menantang, perubahan 

muncul dengan cepat dan meliputi masalah-masa-

lah yang sangat luas.  

Berdasarkan penelitian dan sumber-sumber 

lain dapat disimpulkan bahwa tantangan yang di 

hadapi oleh manajemen sumber daya manusia ada-

lah sebagai berikut (a) perekonomian dan perkem-

bangan teknologi; (b) ketersediaan dan kualitas 

tenaga kerja; (c) kependudukan dengan masalah-

masalahnya; (d) restrukturisasi organisasi.22  

Oleh karena itu mengelola Sumberdaya manu-

sia menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi 

keberhasilan suatu organisasi, kegagalan dalam me-

ngelolanya akan berdampak pada kesulitan organi-

sasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Mana-

jemen sumber daya manusia pendidikan disebut 

                                                 
22Mathis, Robert L. Dan John H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta.H.4 
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juga manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 

Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada-

lah sumber daya manusia potensial yang turut ber-

peran dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasio-

nal.  

Berdasarkan  asumsi ini, penulis mengacu pada 

beberapa teori tentang manajemen sumber daya ma-

nusia pada organisasi swasta atau perusahaan sehi-

ngga sebelum diuraikan definisi manajemen tenaga 

pendidik dan kependidikan terlebih dahulu akan di 

paparkan definisi manajemen sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan 

serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan 

untuk meningkatkan performansi sumber daya ma-

nusia. Misal: staffing, kompensasi, dan pelatihan di 

maksudkan untuk menyediakan dukungan yang si-

nergis bagi organisasi dalam meningkatkan kemam-

puan untuk mencapai tujuan strategik dengan mene-

kan biaya atau melahirkan inovasi. 

Manajemen sumberdaya manusia adalah pena-

rikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai 

baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 
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Manajemen sumber daya manusia adalah pe-

ngelolaan dan pendayagunaan sumber daya ma-

nusia. Manajemen sumberdaya Pendidikan adalah 

proses memberdayakan personal, khususnya pen-

didik dan tenaga kependidikan untuk mencapai 

tujuan lembaga pendidikan formal secara efektif dan 

efisien. 

Manajemen sumber daya manusia Pendidikan 

adalah proses perencanan, pengorganisasian dan 

pengendalian personal pendidikan sebagai sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan lembaga pen-

didkan formal. 

Manajemen sumber daya manusia Pendidikan 

adalah kegiatan memberdayakan personil di ling-

kungan organisasi bidang pendidikan secara manu-

siawi, agar memberikan kontribusi secara optimal 

dan dengan memperoleh kepuasan kerja. 

Manajemen sumber daya manusia Pendidikan 

adalah proses mendayagunakan sumber daya manu-

sia bidang pendidikan secara manusiawi dalam arti 

diperlakukan sebagai subyek dan dipenuhi hak asa-

sinya agar mampu memfokuskan kinerjanya pada 

tujuan lembaga pendidikan formal. 
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat disim-

pulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan ke-

pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan 

mulia dari tenaga pendidik dan kependidikan itu 

masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai ak-

hirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber 

daya manusia meliputi perekrutan, seleksi, penem-

patan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendi-

dikan  dan latihan atau pengembangan dan pember-

hentian. Manajemen sumber daya manusia Pendi-

dikan seperti tersebut, memerlukan Strategi Mana-

jemen sumber daya manusia yang harus dimple-

mentasikan secara efektif dan efisien agar mampu 

mencapai tujuan pendidikan secara optimal. 

Sumber daya manusia Pendidikan harus diper-

lakukan dengan kebijaksanaan sebagai berikut:  

1) Tidak Deskriminatif atau tanpa membeda-

kan personil pendidikan berdasarkan suku, 

ras, agama, golongan, warna kulit dalam 

rekrutmen dan seleksi, penempatan, pelati-

han, promosi, kompensasi dan lain-lain. 

2) Memberi peluang yang sama pada personil 

pendidikan untuk bersaing dalam berpres-
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tasi dan mendapatkan reward berdasarkan 

prestasi kerjanya. 

Program-program Manajemen sumber daya 

manusia pendidikan dirancang dan dilaksanakan 

untuk: 

1) Membantu personil pendidikan untuk me-

ningkatkan kemampuan kerja (kinerja) guna 

meningkatkan kontribusi masing-masing da-

lam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

2) Menjamin dan mengusahakan perlakuan 

yang adil dan manusiawi pada personil pen-

didikan khususnya dalam bidang kesejah-

teraan. 

Semua pimpinan organisasi dan unit kerja pen-

didikan memiliki tanggung jawab melaksanakan 

proses Manajemen sumber daya manusia yakni: 

1) Melakukan kerjasama dan koordinasi antara 

unit personalia dengan semua unit di ling-

kungan organisasi masing-masing pada or-

ganisasi pengelola dan pelaksana   pendidi-

kan formal. 

2) Menjalankan fungsi pembinaan, pengemba-

ngan dan pengendalian Manajemen sum-
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berdaya di unit kerja masing-masing meli-

puti : 

a) Menciptakan dan mengembangkan hubu-

ngan kerja dan kerjasama (team work) 

antar personilnya. 

b) Menumbuhkan dan mengembangkan mo-

tivasi kerja/berprestasi dalam rangka me-

ningkatkan produktivitas unit kerja/or-

ganisasi termasuk sekolah. 

c) Menggali dan menyalurkan kreativitas, 

inisiatif. 

d) Menggali dan menyalurkan kreativitas, 

inisiatif dan inovasi personil pendidikan 

untuk mengembangkan organisasi/unit 

kerja pendidikan masing-masing. 

e) Menegakan, memelihara dan mengem-

bangkan disiplin kerja dan disiplin waktu 

yg positif dan dinamis, termasuk melaku-

kan manajemen konflik. 

f) Menyediakan informasi/data mengenai 

personil unit kerja masing-masing dalam 

rangka membangun SIM Sumber Daya 
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Manusia Pendidikan sebagai bagian SIM 

Organisasi. 

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 

2003 Pasal 39: Tenaga Kependidikan bertugas melak-

sanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan.23 Pendi-

dik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembe-

lajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pem-

bimbingan dan pelatihan, serta melakukan peneli-

tian dan pengabdian kepada masyarakat terutama 

bagi pendidik pada perguruan tinggi.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi manaje-

men sumber daya manusia pendidikan harus memi-

liki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peratu-

ran pemerintah maupun masyarakat lain: 

1) Pendidik harus memiliki kualifikasi mini-

mum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang 

kewenangan mengajar, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

                                                 
23Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 
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2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jen-

jang pendidikan usia dini, pendidikan da-

sar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang 

terakreditasi.  

Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki 

hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas yaitu: 

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mem-

peroleh : 

1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan so-

sial yang pantas dan memadai. 

2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan pres-

tasi kerja, 

3) Pembinaan karier sesuai dengan tuntunan 

pengembangan kualitas. 

4) Perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas dan hak atas hasil kekayaan intelek-

tual. 

5) Kesempatan untuk menggunakan sarana, 

prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

3) Pendidikan dan tenaga kependidikan berke-

wajiban: 
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1) Menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif, dina-

mis, dan dialogis. 

2) Mempunyai komitmen secara profesional 

untuk meningkatkan mutu pendidikan 

3) Memberi teladan dan menjaga nama baik 

lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang di berikan 

tenaga pendidik dan kependidikan. 

b. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah:24 

(1)Tujuan Organisasional 

Ditujukan untuk dapat mengenali kebera-

daan manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

dalam memberikan kontribusi pada pencapaian 

efektivitas organisasi.Walaupun secara formal 

suatu departemen sumber daya manusia dicipta-

kan untuk dapat membantu para manajer, namun 

demikian paramanajer tetap bertanggung jawab 

terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber 

daya manusia membantu para manajer dalam 

                                                 
24Sofyandi Herman ,Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Graha Ilmu , 
H.7 
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menangani hal-hal yangberhubungan dengan 

sumber daya manusia. 

(2)Tujuan Fungsional 

Ditujukan untuk mempertahankan kontri-

busi departemen pada tingkat yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi.Sumber daya manusia 

menjadi tidak berharga jika manajemen sumber 

daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah 

dari tingkat kebutuhan organisasi. 

(3)Tujuan Sosial 

Ditujukan untuk secara etis dan sosial meres-

pon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tanta-

ngan-tantangan masyarakat melalui tindakan 

meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. 

Kegagalan organisasi dalam menggunakan sum-

ber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat 

menyebabkan hambatan-hambatan. 

(4)Tujuan Personal 

Ditujukan untuk membantu karyawan da-

lam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan 

yang dapat mempertinggi kontribusi individual 

terhadap organisasi.Tujuan personal karyawan 

harus dipertimbangkan jika parakaryawan harus 
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dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. 

Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, ki-

nerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan 

karyawan dapat meninggalkan organisasi. 

c. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia ada-

lah: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian. 

1) Perencanaan 

Perencanaan sumber daya manusia dalam 

organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang 

berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan 

pegawai atau sumber daya manusia dari suatu 

organisasi di masa mendatang. Melalui estimasi 

jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh 

seluru bagian-bagian kepegawaian dapat menyu-

sun rencana secara lebih baik dalam hal-hal yang 

maenjadi lingkup pekerjaaannya, misalnya pena-

rikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagai-

nya.25 

Perencanaan sumber aya manusia dapat di 

definisikan sebagai suatucara untuk mencoba 

                                                 
25Justine T. Sirait, 2006, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia Dalam Organisasi. Bandung: Gramedia, H. 18 
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menetapkan keperluan-keperluan tenaga kerja 

baik secara kuantitas maupun kualitas untuk sua-

tu periode waktu yang pasti dan menentukan ba-

gaimana keperluan-keperluan ini dapat terpe-

nuhi.26 

Seorang penulis berpendapat bahwa fokus 

perhatian perencanaan sumber daya manusia 

ialah langkah-langkah tertentu yang di ambil oleh 

manajemen yang lebih menjamin bahwa bagi 

organisasi yang tersedia tenaga kerja yang tepat 

untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan 

dan pekerjaan yang tepat.27 

Seperti yang di kutip oleh Dale Yoder mem-

beri tekanan dalam menpower planning dalam hal-

hal sebagai berikut: 

a) Kwantitas dan kwalitas tenaga kearja 

b) Tenaga kerja yang cukup dan tepat 

c) Penyediaan suplai tenaga kerja yang ca-

kap 

d) Memastikan penggunaan tenaga kerja 

yang efektif  

                                                 
26John Westerman,Pauline Donoghue, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, 
Jakarta:Bumi Aksara, H.196 
27Drs. M. Manullang, Manajemen Personalia, Yogyakarta: Gajah Mada Univer-
sity Press, H. 27 
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a) Langkah langkah dalam menyusun pe-

rencanaan 

i) Merumuskan Misi dan Tujuan. 

Usaha sistematis formal untuk mengga-

riskan wujud utama dari perusahaan, sasa-

ran-sasaran, kebijakan kebijakan dan strategi 

untuk mencapai sasaran-sasaran dan wujud 

utama perusahaan yang bersangkutan. 

ii) Memahami Keadaan Saat ini. 

Perencanaan menyangkut jangkauan 

masa depan dari keputusan-keputusan yang 

dibuat sekarang, untuk mengenal sistematis 

peluang dan ancaman dimasa mendatang. 

Dengan pilihan langkah-langkah yang tepat 

akan lebih menguntungkan perusahaan. 

Meliputi jangka pendek dan sampai jangka 

panjang. 

b) Mempertimbangkan faktor pendukung 

dan penghambat tercapainya Tujuan. 

Segala kemudahan dan kemungkinan 

hambatan dalam usaha mencapai tujuan perlu 

sedini mungkin diidentifikasi, agar persiapan 

dapat dilakukan. Disatu pihak perusahaan da-



   

40  
 

pat meraih kemudahan dan manfaat optimal 

dengan kesempatan yang tersedia. 

c) Menyusun rencana Kegiatan untuk men-

capai Tujuan. 

Tujuan dapat dicapai dengan beberapa 

cara, diantaranya adalah: 

i) Menyusun berbagai alternatif kebijak-

sanaan dan tindakan-tindakan yang 

mungkin dapat dipilih. 

ii) Menilai dan membandingkan untung 

rugi setiap alternative kegiatan kebija-

kan. 

iii) Memilih dan menetapkan suatu alter-

natif yang paling cocok dan baik di 

antara alternatif-alternatif lain. 

Perencanaan Strategik (Strategik Planning/ 

Corporate Planning) merupakan bagian terpen-

ting dari manajemen strategik dan dapat diang-

gap sebagai pilar sentral manajemen strategik.28 

Menurut pendapat lain mengatakan yang 

perlu dibuat langkah-langkah dalam proses pe-

                                                 
28R. Molz. "How Leaders Use Goals."Long Range Planning.Oktober 1987. H. 
81. 
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rencanaan. Langkah-langkah perencanaan SDM 

meliputi:  

a) Mengurnpulkan dan menganalisa data 

untuk memperkirakan permintaan tenaga 

kerja, rencana bisnis dimasa mendatang, 

dan mernperkirakan jumlah permintaan 

SDM.  

b) Menetapkan sasaran SDM.  

c) Mendesain dan mengimplementasikan 

program yang akan mernbantu organisasi 

untuk mencapai tujuan SDM. 

d) Memonitor dan mengevaluasi program.  

Dari semua aktivitas yang tercakup dalam 

keempat fase di atas dibedakan dalam tiga periode 

waktu, yaitu jangka pendek (kurang dari satu 

tahun), jangka menengah (dua atau tiga tahun), 

dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun).29 

Sedangkan menurut Depdikbud (1982), 

langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pe-

nyususnan perencanaan pendidikan yaitu: 

                                                 
29F. Delmar Dan S. Shane, "Does Business Planning Facilitate The 
Development Of New Ventures" Strategic Management Journal, December 
2003, H. 1165—1185 
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a) Pengumpulan dan pengolahan data, per-

kembangan pendidikan pada masa seka-

rang sangat perlu diketahui dan dipahami 

secara jelas oleh perencana pendidikan ka-

rena gambaran keadaan itu akan dijadi-

kan dasar untuk penyusunan perencanaan 

pendidikan. Langkah pertama mengiden-

tifikasi jenis data yang diperlukan. 

b) Jenis data yang dikumpulkan  berkenaan 

dengan sistem pendidikan, baik data ku-

antitatif, data sarana dan prasarana, kea-

daan penduduk, geografi dan lapangan 

kerja. 

c) Diagnosis, data yang sudah terkumpul 

harus dianalisis dan didiagnosis. Menga-

nalisis data merupakan proses untuk me-

nghasilkan suatu informasi. Mendiagnosis 

keadaan pendidikan dapat dilakukan me-

lalui penelitian dengan jalan meninjau 

segala usaha dan hasil pendidikan, terma-

suk mengkaji rencana yang sudah disusun 

tetapi belum dilaksanakan. Dalam men-

diagnosis keadaan pendidikan di pergu-
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nakan kriteria-kriteria seperti relevansi, 

efektifitas dan efesiensi. 

d) Perumusan kebijakan, merupakan suatu 

pembatasan gerak tentang apa-apa yang 

akan dijadikan keputusan oleh orang lain. 

Suatu kebijakan di bidang pendidikan di 

rumuskan secara melembaga oleh peme-

rintah dengan melibatkan instansi-in-

stansi terkait. Biasanya kebijakan pendi-

dikan sudah dituangkan dalam repelita. 

Para perencana pendidikan tetap meme-

gang peranan penting terutama dalam 

memberikan nasehat teknis dalam peru-

musan kebijakan. 

e) Perkiraan kebutuhan masa depan, peren-

canaan pendidikan harus mampu mem-

perkirakan kebutuhan masa depan, sehi-

ngga rencana yang lengkap dapat di su-

sun. 

f) Perhitungan biaya, menghitung untuk se-

mua kebutuhan yang sudah diidentifikasi-

kan di masa datang. Perhitungan biaya 

dilakukan dengan menggunakan satuan 
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biaya atau standardisasi harga yang ber 

laku untuk setiap kelompok kebutuhan 

dengan memperhatikan fluktuasi harga. 

g) Penetapan sasaran, para perencana pendi-

dikan meneliti sasaran-sasaran pendidi-

kan untuk masa yang akan datang. Dari 

sasaran itu ditetapkanlah dana untuk ma-

sing-masing tingkatan sekolah Tinggi. 

h) Perumusan rencana, perencanaan yang 

disusun pada dasarnya ditujukan untuk, 

menyajikan serangkaian rancangan kepu-

tusan untuk disetujui dan menyediakan 

pola secara matang. 

i) Perincian rencana, rencana yang telah di 

rumuskan dilakukan dengan cara, yaitu 

penyusunan program dan identifikasi ser-

ta perumusan proyek. Penyusunan pro-

gram adalah membagi-bagikan rencana 

kedalam kelompok kegiatan. Setiap kegia-

tan dalam kelompok ini harus saling me-

nunjang, dan menuju tujuan yang sama. 

j) Implementasi rencana, fase ini sudah sam-

pai pada pelaksanaan rencana yang di 
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susun. Implementasi ini mulai dilakukan 

apabila masing-masing proyek yang di 

usulkan sudah disahkan. Oleh karena itu 

kerangka organisasi untuk berbagai pro-

yek dikembangkan berdasarkan biaya 

tahunan. Di samping itu dikembangkan 

rencana operasionalnya seperti pendele-

gasian wewenang, penugasan tanggung 

jawab, pengadaan mekanisme umpan ba-

lik dan pengawasannya. 

k) Evaluasi rencana, dapat dikatakan sebagai 

kegiatan akhir dari proses perencanaan 

sebelum revisi dilakukan. Penilaian ber-

kaitan dengan kemajuan/perkembangan 

dan penemuan penyimpangan-penyimpa-

ngan dalam pelaksanaan suatu rencana. 

Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat 

untuk melihat rangkaian kegiatan dalam 

proses perencanaan. 

l) Revisi rencana, dilakukan berdasarkan ha-

sil evaluasi rencana. Revisi bertujuan un-

tuk memperbaiki, melengkapi atau me-

nyempurnakan rencana yang akan datang 
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berdasarkan pengalaman masa lalu (ren-

cana yang sudah dilaksanakan)       

Dengan demikian dalam mananjemen 

pendidikan hendaknya memperhatikan peren-

canaan, karena perencanaan merupakan awal 

dari segala aspek yang akan dilakukan dalam 

manajemen pendidikan, selain langkah awal 

perencanaan merupakan aktifitas untuk memi-

lih berbagai alternative tindakan yang kesemua 

itu bermuara kepada suatu target yang harus 

dicapai. Asnawir menyatakan bahwa langkah-

langkah dalam perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

a) Menentukan dan merumuskan tujuan 

yang hendak dicapai; 

b) Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-

pekerjaan yang akan dilakukan; 

c) Masalah-masalah atau informasi-infor-

masi yang diperlukan; 

d) Menentukan tahap-tahap atau rangkaian 

tindakan; 

e) Merumuskan bagaimana masalah-masa-

lah tersebut akan dipecahkan dan bagai-
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mana pekerjaan pekerjaan itu harus di 

selesaikan; 

f) Menentukan siapa yang akan melakukan 

dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan 

tindakan tersebut; 

g) Menentukan cara bagaimana mengadakan 

perubahan dalam penyusunan perenca-

naan.30 

2) Pengorganisasian  

Setelah program-program di susun dan di 

tetapkan, perlu di bentuk organisasi yang akan 

melaksanakan program-program tadi. Organisasi 

adalah alat untuk mencapai tujuan oleh karena itu 

manajer personal harus membentuk satu organi-

sasi dengan merancang struktur yang menggam-

barkan hubungan antara tugas-tugas antar pega-

wai dan antar faktor-faktor fisik. 

a) Langkah-langkah dalam pengorganisasian 

Ernest Dale seperti dikutip oleh T. Hani 

Handoko mengemukakan tiga langkah dalam 

proses pengorganisasian, yaitu: 

                                                 
30 Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perencanaan 
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i)  Pemerincian seluruh pekerjaan 

yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan organisasi; 

ii) Pembagian beban pekerjaan total 

menjadi kegiatan-kegiatan yang 

logik dapat dilaksanakan oleh 

satu orang; dan  

iii) Pengadaan dan pengembangan 

suatu mekanisme untuk meng-

koordinasikan pekerjaan para 

anggota menjadi kesatuan yang 

terpadu dan harmonis. 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pengorganisasian yang biasa diikuti oleh semua 

tingkat menejemen adalah sebagai berikut:  

a) Penetapan dan Pengimbangan Aktivitas 

Yang dimaksud dengan langkah ini pada 

hakikatnya adalah merupakan pembagian, 

penggolongan,dan penyusunan aktivitas-akti-

vitas yang akan dilaksanakan, sehingga men-

jadi kelompok-kelompok yang teratur ber-

dasarkan kesamaan sifat dalam pelaksanaan. 

Misalnya, kegiatan-kegiatan yang berkenaan 
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dengan masalah produksi digolongkan menjadi 

unit produksi, yang berkenaan dengan masalah 

uang digolongkan menjadi unit keuangan, 

yang mengenai pelayanan warkat ke dalam 

unit tata usaha dan seterusnya. 

b) Penyusunan Organ atau Wadah 

Dengan berpedoman pada langkah yang 

petama, langkah ini dimaksudkan untuk mem-

buat organ atau wadah yang diperlukan untuk 

mewadahi segenap kegiatan yang telah tersu-

sun. Selanjutnya harus berpedoman pada hasil 

langkah pertama, pembentukan wadah ini hen-

daknya berpangkal juga pada sesuatu ide, yaitu 

sesuatu cita dan aspirasi seta hasrat pada sesua-

tu bentuk struktur organisasi yang dikehen-

daki. Atau dengan kata lain, pembentukan wa-

dah ini hendaknya berpangkal juga pada ideal 

tipe suatu bentuk struktur organisasi. 

c) Mengisi Organ dengan Tugas, Kekuasaan, 

Wewenang dan Tanggung Jawab. 

Yang dimaksud dengan langkah ini ada-

lah memasukkan kegiatan yang telah tersusun 

ke dalam organ yang telah dibentuk. Dalam 
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pengisian tugas, harus juga dilengkapi dengan 

wewenang dan tanggung jawab yang sepadan. 

Dalam arti pejabat yang diserahi tugas harus 

diberi wewenang pula untuk mengambil tinda-

kan-tindakan yang diperlukan, agar tugasnya 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

Penyerahan tugas dan wewenang berarti 

penyerahan tanggung jawab, maka berarti ada 

keharusan untuk melaksanakan dengan sela-

yaknya segala sesuatu yang telah diserahkan. 

Akhirnya mudahlah bagi pimpinan untuk min-

ta pertanggungjawaban sehubungan dengan 

pelaksanaan tugasnya.  

d) Menghubung-hubungkan Organ Satu de-

ngan yang Lain dengan Garis Wewenang 

dan Tanggung Jawab 

Dari hasil langkah pertama, kedua, dan 

ketiga dapat terlihat gambaran visual kotak-ko-

tak organ yang telah berisi tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab, maka selanjutnya kotak-

kotak organ itu perlu dihubung-hubungkan.Jadi 

langkah ini adalah suatu aktivitas untuk menen-

tukan hubungan kekuasaan dan tanggung ja-
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wab berdasarkan atas wewenang formal. Mani-

festasi dari hasil langkah ini adalah garis-garis 

hubungan kekuasaaan yang bersifat formal. 

e) Melengkapi Organ dengan Alat Perleng-

kapan yang Diperlukan 

Alat dan atau perlengkapan bukanlah 

harus baik, karena mempunyai nilai atau harga 

yang tinggi.Tetapi yang diperlukan adalah alat 

yang tepat dipakai, karena sesuai dengan corak 

pekerjaan. 

f) Penempatan Orang yang Tepat Pada Ma-

sing-masing Organ 

Dengan berakhirnya kelima langkah ter-

sebut, berbagai aktivitas organisasi telah tersu-

sun.Berbagai pekerjaan yang harus dilaksana-

kan antar individu, antar unit sudah dialokasi-

kan, lengkap beserta alat perlengkapan yang di 

butuhkan. Dengan langkah di atas, pula otoitas 

dan tanggungjawab untuk masing-masing in-

dividu dan komponen-komponen kerja telah 

disiapkan untuk didelegasikan. 

Maka untuk dapat digerakkan, masih di 

perlukan satu langkah lagi, yaitu penempatan 
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orang atau tenaga kerja yang diperlukan pada 

masing-masing organ. Orang-orang ini nanti 

yang akan menerima pendelegasian atau pelim-

pahan wewenang. Untuk aktivitas penempatan 

orang ini biasanya menganut asas "The right 

man in the right place".  

g) Membuat Bagan Organisasi 

Langkah yang terakhir ini dimaksudkan 

untuk melukiskan atau menggambarkan struk-

tur organisasi di atas kertas, atau membuat ba-

gan organisasi. Yaitu suatu gambar yang melu-

kiskan secara skematis dari susunan tugas, 

kekuasaan, dan tanggung jawab serta hubu-

ngan antara unit-unit dalam suatu organisasi.31 

3) Pengarahan 

Pemberian motivasi atau pemberian koman-

do agar pegawai mulai bekerja. Pada dasarnya 

fungsi ini akan menumbuhkan kemauan pegawai 

untuk mulai bekerja secara aktif.  

a) Langkah-langkah dalam pengarahan  

Seorang manajer yang baik hendaknya se-

ring memberi masukan-masukan kepada ang-

                                                 
31Dr. Hery Sawiji, M.Pd. Fungsi Manajemen, Jakarta:Surya Karya.H.23 
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gotanya karena hal tersebut dapat menunjang 

prestasi kerja anggota. Seorang anggota juga 

layaknya manusia biasa yang senang dengan 

adanya suatu perhatian dari yang lain, apabila 

perhatian tersebut dapat membantu mening-

katkan kinerja mereka. Dari definisi tersebut 

terdapat suatu cara yang tepat untuk digu-

nakan yaitu: 

b) Melakukan orientasi tentang tugas yang 

akan dilakukan 

Memberikan petunjuk umum dan khusus 

mempengaruhi anggota, dan memotivasi32 

4) Pengendalian 

Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan da-

lam proses pengendalian berupa observasi ter-

hadap kegiatan-kegiatan perencanaan di samping 

itu juga koreksi-koreksi terhadap penyimpangan 

yang terjadi selama rencana sedang di laksanakan. 

Langkah-langkah Dasar dalam Proses Peng-

endalian (kontrol). Mochler dalam Stoner James, 

A. F. menetapkan empat langkah dalam proses 

pengendalian, yaitu sebagai berikut: 

                                                 
32Http://Christyawan22.Blogspot.Com/2011/11/Pengarahan-Dalam-
Manajemen-Umum.Html 

http://christyawan22.blogspot.com/2011/11/pengarahan-dalam-manajemen-umum.html
http://christyawan22.blogspot.com/2011/11/pengarahan-dalam-manajemen-umum.html
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a) Menentukan standar dan metode yang 

digunakan untuk mengukur prestasi. 

b) Mengukur prestasi kerja. 

c) Menganalisis apakah prestasi kerja meme-

nuhi syarat. 

d) Mengambil tindakan korek 

Menurut ahli lainnya mengatakan bahwa 

Langkah-langkah Pokok dalam Proses Pengenda-

lian ada beberapa jenis, antara lain: 

a) Jenis-jenis Pengendalian (kontrol) 

Stoner James, A. F. dan Wankel, Charles  

mengelompokkan jenis-jenis metode pengen-

dalian dalam empat jenis, yaitu: 

i) Pengendalian Pra-Tindakan (pre-action 

control) 

Menurut konsep pengendalian, suatu 

tindakan bias diambil bila sumberdaya 

manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan 

tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang 

tepat. 

ii) Pengendalian Kemudi (Steering Control) 

atau Pengawasan Umpan Maju (Free-

forward Control) 
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Metode ini dibentuk untuk mendeteksi 

penyimpangan dari beberapa standar atau 

tujuan tertentu dan memungkinkan pengam-

bilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin 

melihat adanya penyimpangan dia dimungkin-

kan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegi-

atan belum selesai dilakukan.Pengendalian ini 

efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat 

dapat memperoleh informasi yang akurat. 

iii) Pengendalian Secara Skrining atau Pe-

ngendalian Ya/Tidak (Screening or Yes/No 

Control) 

Metode ini sangat luas digunakan karena 

mampu melakukan penelitian ganda, ketika 

pengmanan terhadap resiko tindakan manajer 

sangat diperhatikan.Metode ini fungsional bila 

prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati 

sebelum melakukan kegiatan. 

iv) Pengendalian Purna-Karya (Post-Action 

Control) 

Metode pengendalian digunakan untuk 

melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan 

perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengenda-
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lian ini hamper mirip dengan evaluasi yang 

waktu pelaksanaan.33 

2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

a. Pengertian Sarana dan Prasarana  

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegia-

tan yang mengatur untuk mempersiapkan segala 

peralatan atau material bagi terselenggaranya proses 

pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan pra-

sarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran pro-

ses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidi-

kan adalah semua bergerak dan tidak bergerak yang 

dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan ke-

giatan belajar mengajar baik secara langsung mau-

pun tidak langsung. 

Manajemen sarana dan prasarana merupakan 

keseluruhan proses perencanaan pengadaan, penda-

yagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana 

yang digunakan agar tujuan pendidikan di kampus 

dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan 

manajemen sarana dan prasarana meliputi: peren-

canaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, peng-

                                                 
33Http://Id.Shvoong.Com/Social-ScienceslankahLangkahpengendalian ma-
najemen 

http://id.shvoong.com/Social-ScienceslankahLangkahpengendalian%20ma-najemen
http://id.shvoong.com/Social-ScienceslankahLangkahpengendalian%20ma-najemen
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inventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan sa-

rana dan prasarana pendidikan.34 

Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibu-

tuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk 

dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi 

dalam melaksanakan proses pendidikan. Tanpa sa-

rana pendidikan, proses pendidikan akan mengala-

mi kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa meng-

gagalkan pendidikan. Suatu kejadian yang mesti 

dihindari oleh semua pihak yang terlibat dalam 

pendidikan. 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan per-

lengkapan yang secara langsung dipergunakan da-

lam proses belajar mengajar, seperti: gedung, ruang 

kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Adapun 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara 

tidak langsung menunjang jalannya proses penga-

jaran, seperti: halaman, kebun, taman kampus, dan 

jalan menuju kampus serta transportai yang diguna-

kan supaya mudah akses kekampusnya. Jika prasa-

rana itu dilaksanakan secara langsung untuk proses 

belajar mengajar seperti taman kampus untuk me-

                                                 
34Rohiat.Manajemen Sekolah: Teori Dasar Dan Praktek. Bandung: Pt Refika 
Aditama. 2008. H. 26 
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ngajarkan tugas kuliah yang beruansa alam atau 

halaman kampus menjadi lapangan olahraga, maka 

komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana 

pendidikan. Ketika prasarana difungsikan sebagai 

sarana, berarti prasarana tersebut menjadi kompo-

nen dasar. Akan tetapi, jika prasarana berdiri sendiri 

atau terpisah, berarti posisinya menjadi penunjang 

terhadap sarana. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

bertugas mengatur serta menjaga sarana dan pra-

sarana pendidikan agar dapat memberikan konstri-

busi pada proses pendidikan secara optimal dan 

berarti.35 

Prasarana pendidikan adalah semua perangkat 

kelengkapan dasar yang secara tidak langsung me-

nunjang proses pendidikan di kampus. Dalam pen-

didikan misalnnya lokasi atau tempat, transportasi, 

bangunan kampus, lapangan olahraga, ruang dan 

sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah 

semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang 

secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 

                                                 
35Mujamil Qomar. Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lem-
baga Pendidikan Islam. Penerbit Erlangga. H. 170-171 
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di kampus, seperti: ruang, buku, perpustakaan, labo-

latorium dan sebagainya. 

Adapun yang bertanggungjawab tentang sara-

na dan prasarana pendidikan adalah para pengelola 

administrasi pendidikan. Secara mikro atau sempit 

maka kepala sekolah bertanggung jawab masalah 

ini, seperti: 

1) Hubungan antara peralatan dan pengajaran 

dengan program pengajaran. 

2) Tanggung jawab ketua kampus dan kaitan-

nya dengan pengurusan dan prosedur. 

3) Beberapa pedoman administrasi peralatan. 

4) Administrasi gedung dan perlengkapan 

kampus 

Dari beberapa uraian tersebut, manajemen sa-

rana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan 

sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua 

sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan 

efisien.36Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan 

prasarana yang ada di kampus  perlu didayaguna-

kan dan dikelola untuk kepentingan proses pembela-

jaran di kampus. Pengelolaan itu dimaksudkan agar 

                                                 
36Bafadal, Ibrahim. 2004. Manajemen Perlengkapan Sekolah. Jakarta: PT Bumi-
karsa.H.34 



   

60  
 

dalam menggunakan sarana dan prasarana di kam-

pus bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelo-

laan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang 

amat penting di kampus, karena keberadaannya 

akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses 

pembelajaran di kampus. 

Dalam mengelola sarana dan prasarana di kam-

pus dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat 

dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu: 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengge-

rakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang 

dibutuhkan oleh kampus perlu direncanakan dengan 

cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang 

mendukung semua proses pembelajaran. Sarana 

pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perang-

kat, peralatan, bahan dan perabot yang secara lang-

sung digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan de-

ngan semua perangkat kelengkapan dasar yang se-

cara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses 

pembelajaran di kampus seperti; ruang, perpustaka-

an, kantin kampus, UKS, ruang BEM, Ruang UKM, 

Mushola tempat parkir, ruang laboratorium, dll. 



 

61 

b. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan 

Secara umum, tujuan manajemen sarana pra-

sarana pendidikan adalah memberi layanan secara 

profesional di bidang sarana prasarana pendidikan 

dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan 

secara efektif dan efisien. Secara rinci tujuannya ada-

lah sebagai berikut : 

1) Untuk mengupayakan pengadaan sarana 

prasarana pendidikan melalui sistem peren-

canaan dan pengadaan yang hati-hati dan 

seksama. Dengan perkataan ini, melalui ma-

najemen perlengkapan pendidikan di harap-

kan semua perlengkapan yang di dapatkan 

oleh sekolah adalah serana pendidikan yang 

berkualitas tnggi, sesuai dengan kebutuhan 

sekolah, dan dengan dana yang efisien. 

2) Untuk mengupayakan pemakaian sarana 

prasarana sekolah secara tepat dan efisien.  

3) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana 

dan prasarana kampus, sehingga keberada-

annya selalu dan kondisi siap pakai setiap di 

perlukan oleh semua personel kampus. 
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c. Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana dan Pra-

sarana Pendidikan 

Agar tujuan-tujuan manajemen perlengkapan 

bisa tercapai ada beberapa prinsip yang perlu di per-

hatikan dalam mengelola perlengkapan di sekolah, 

prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: 

1) Prinsip Pencapaian Tujuan  

Pada dasarnya manajemen perlengkapan 

kampus di lakukan dengan maksud agar semua 

fasilitas kampus dalam keadaan kondisi siap pa-

kai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan 

kampus dapat di katakan berhasil bilamana fasi-

litas kampus itu selalu siap pakai setiap saat, pada 

setiap seorang personel kampus akan mengguna-

kannya.  

2) Prinsip Efisiensi  

Dengan prinsip efisiensi semua kegiatan 

pengadaan sarana dan prasarana kampus di laku-

kan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga 

bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik 

dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip 

efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas 

kampus hendaknya dilakukan dengan sebaik-
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baiknya, sehingga dapat mengurangi pemboro-

san. Maka perlengkapan kampus hendaknya di 

lengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan 

pemeliharaannya. Petunjuk teknis tersebut di ko-

munikasikan kepada semua personil kampus 

yang di perkirakan akan menggunakannya. Selan-

jutnya, bilamana di pandang perlu, di lakukan 

pembinaan terhadap semua personel. 

3) Prinsif Administratif 

Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang berkenaan dengan 

sarana dan prarana pendidikan sebagai contoh 

adalah peraturan tentang inventarisasi dan peng-

hapusan perlengkapan milik negara. Dengan prin-

sip administratif berarti semua perilaku penge-

lolaan perlengkapan pendidikan di kampus itu 

hendaknya selalu memperhatikan undang-unda-

ng, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah 

di berlakukan oleh pemerintah. Sebagai upaya 

penerapannya, setiap penanggung jawab pengelo-

laan perlengkapan pendidikan hendaknya mema-

hami semua Peraturan Perundang-Undangan 

tersebut dan menginformasikan kepada semua 
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personel kampus yang di perkirakan akan berpar-

tisipasi dalam pengelolaan perlengkapan pendi-

dikan. 

4) Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab 

Di Indonesia tidak sedikit adanya kelem-

bagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. 

Oleh karena besar, sarana dan prasarananya sa-

ngat banyak sehingga manajemennya melibatkan 

banyak orang. Bilamana hal itu terjadi maka perlu 

adanya pengorganisasian kerja pengelolaan per-

lengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasi-

annya, semua tugas dan tanggung jawab semua 

orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan de-

ngan jelas. 

5) Prinsip Kekohesifan  

Dengan prinsip kekohesifan berarti manaje-

men perlengkapan pendidikan di sekolah hendak-

nya terealisasikan dalam bentuk proses kerja 

kampus yang sangat kompak. Oleh kerena itu, 

walaupun semua orang yang terlibat dalam pe-

ngelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas 

dan tanggung jawabmasing-masing, namun an-
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tara satu dengan yang lainnya harus selalu beker-

jasama dengan baik.37 

d. Proses-Proses Manajemen Sarana dan Prasa-

rana Pendidikan 

Sebelum telah ditegaskan bahwa manajemen 

sarana dan prasarana kampus merupakan proses 

kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan 

kampus secara efektif dan efisien. Satu hal yang per-

lu di pertegas dalam definisi tersebut adalah bahwa 

manajemen sarana prasarana kampus merupakan 

suatu proses pendayagunaan yang sasarannya ada-

lah perlengkapan pendidikan, seperti perlengkapan 

kampus, perlengkapan perpustakaan, media penga-

jaran, dan perlengkapan lainnya, manajeman perle-

ngkapan kampus itu terwujud sebagai suatu proses 

yang terdiri atas langkah-langkah tertentu secara 

sistematis. Secara sederhana manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan di kampus mencakup kegia-

tan-kegiatan pengadaan, pendistribusian, pengguna-

an dan pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapu-

san sarana dan prasarana pendidikan. 

                                                 
37Tim Pakar Manajemen Pendidikan Um. 2003. Manajemen Pendidikan: 
Analisis Substansi Dan Aplikasinya Dalam Institusi Pendidikan.Malang: Um.H.78 
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Berikut ini hanya dibahas tiga hal sangat pen-

ting, yaitu:(1) pengadaan sarana dan prasarana; (2) 

pemeliharaan sarana dan prasarana;(3) penghapusan 

sarana dan prasarana kampus. 

Akhir-akhir ini banyak sekali uraian tentang 

langkah-langkah manajemen sarana prasarana kam-

pus sebagaimana di kemukakan oleh para teoritisi 

penggelolaan perlengkapan pendidikan. Stoops dan 

Johnson pernah menggungkapkan bahwa langkah-

langkah manajemen sarana prasarana pendidikan itu 

meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, se-

leksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, inventa-

risasi dan pemeliharaan. Sementara pakar manaje-

men pendidikan lainnya menyimpulkan bahwa ma-

najemen sarana prasarana pendidikan disekolah itu 

meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, penga-

daan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, 

inventarisasi dan penghapusan.38 

Kegiatan seperti analisis dan penyusunan kebu-

tuhan, pembelian, penerimaan perlengkapan kam-

pus yang pada dasarnya dilakukan oleh pengelola 

                                                 
38Sahertian, P.A,1994. Dimensi Administrasi Pendidikan.Surabaya: Usaha Nasio-
nal. H.57 
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perlengkapan pendidikan sebagai perencanaan pe-

ngadaan perlengkapan. Oleh karena itu, semua kegi-

atan tersebut dapat dikategorikan dengan penga-

daan perlengkapan pendidikan. Begitu perlengka-

pan sekolah yang diadakan itu diterima, lalu semua-

nya disimpan untuk di distribusikan kepada unit-

unit yang akan memakainya. Sementara dipakai, 

semua perlengkapan sekolah hendaknya selalu di 

pelihara, sehingga secara keseluruhan dalam kea-

daan siap pakai. 

Selanjutnya secara periodik semua perlengka-

pan sekolah tersebut di inventarisasikan. Apabila 

dalam inventarisasinya ternyata ada sejumlah per-

lengkapan yang sudah tidak layak pakai maka perlu 

dilakukan penghapusan. Pada gilirannya nanti, se-

mua hasil inventarisasi dan penghapusan tersebut 

dijadikan analisis kebutuhan untuk pengadaan per-

lengkapan sekolah pada masa berikutnya.39 

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah biasa-

nya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan perkembangan pendidikan program sekolah, 

                                                 
39Sutisna, Oteng.1983. Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek 
Profesional.Bandung: Angkasa.H.121 
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menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, di 

hapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat di per-

tanggung jawabkan. Dengan pengadaan tersebut di 

harapkan dapat menjaga tingkat persediaan barang 

setiap tahun anggaran mendatang.  

Berkenaan dengan pengadaan sarana dan pra-

sarana pendidikan di kampus ada tiga hal yang per-

lu dipahami. Pertama, bahwa pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan di kampus harus melalui pe-

rencanaan yang hati-hati. Kedua, bahwa banyak cara 

dalam pengadaan sarana dan prasarana pendi-

dikan di kampus.  Ketiga, bahwa pengadaan sarana 

dan prasarana pendidikan  di kampus harus diadmi-

nistrasikan dengan tertib, sehingga semua pegelua-

ran uang yang berkenaan dengan pengadaan sarana 

dan prasarana pendidikan  di kampus itu dapat di 

pertanggungjawabkan baik kepada Pemerintah, 

Yayasan Pembina, maupun masyarakat.40 

f. Langkah-Langkah Dalam Pelaksanaan Sarana 

Prasarana 

Pengadaan sarana dan prasarana kampus seha-

rusnya di rencanakan dengan hati-hati sehingga 

                                                 
40Soepardi,Imam. 1988. Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan. Jember : Fkip 
Universitas Jember.H.37 
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semua pengadaannya  selalu sesuai dengan, atau 

memenuhi kebutuhan pengadaan sarana dan pra-

sarana kampus. 

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

memikirkan dan menetapkan program pengadaan 

fasilitas kampus, baik yang berbentuk sarana 

maupun prasarana pendidikan di masa yang akan 

datang untuk mencapai tujuan tertentu.  

Soekarno (1987) mendeskripsikan langkah-

langkah perencanaan pengadaan perlengkapan pen-

didikan di kampus sebagai berkut: 

1) Menempuh semua usulan pengadaan per-

lengkapan kampus yang diajukan oleh setiap 

unit kerja dan atau menginvestarisasi keku-

rangan perlengkapan kampus.  

2) Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan 

kampus untuk periode tertentu, misalnya 

untuk satu semester atau satu tahun ajaran.  

3) Memadukan rencana kebutuhan yang telah 

disusun dengan perlengkapan yang tersedia 

sebelumnya. 
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4) Memadukan rencana kebutuhan dengan da-

na atau anggaran kampus yang tersedia. 

Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi 

untuk pengadaan semua kebutuhan itu, ma-

ka perlu dilakukan seleksi terhadap semua 

kebutuhan perlengkapan yang telah diren-

canakan dengan melihat urgensi setiap per-

lengkapan yang dibutuhkan. Semua perleng-

kapan yang urgen segera didaftar.  

5) Memadukan rencana (daftar) kebutuhan per-

lengkapan yang urgen dengan dana atau 

anggaran yang tersedia, maka perlu dilaku-

kan seleksi lagi dengan cara membuat skala 

prioritas.  

6) Penetapan rencana pengadaan akhir. 

Bahwa perencanaan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah itu tidak mudah. 

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pen-

didikan41yang dibutuhkan di masa yang akan  

datang dan bagaimana pengadaannya secara siste-

matis, rinci, teliti berdasarkan informasi yang rea-

listik tentang kondisi kampus. 

                                                 
41Bafadal, Ibrahim. 2004. Manajemen Perlengkapan Sekolah. Jakarta: PT Bumi 
karsa.H.23 
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3. Efektivitas Mengajar Dosen 

Pengertian efektifitas secara umum menunjukan 

sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang 

terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian efektifitas menurut yang menjelaskan 

bahwa:42 “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, 

makin tinggi efektifitasnya”. 

Sedangkan pengertian efektifitas menurut john 

adalah sebagai berikut43:“Efektifitas adalah pencapaian 

target output yang diukur dengan cara membandingkan 

output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output 

realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut 

efektif”. 

Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo 

Budi Sakson adalah:“Efektifitas adalah seberapa besar 

tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang 

diharapkan dari sejumlah input “. Efektivitas berasal dari 

kata dasar efektif, kata efektif mempunyai arti efek, 

                                                 
42Hidayat.Pengaruh Pengetahuan Manajemen Terhadapefektivitas Kerja.Pt. Karya 
Abadi : Bandung.2006.H.33 
43Schemerhon John R. Jr.Efektivitas Mengajar Guru, Pt. Rosda Karya: Jakarta 
2006.H.35 
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pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.44Jadi efek-

tivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas 

dengan sasaran yang dituju. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menun-

jukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin 

banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif 

pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat 

juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat 

dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai.  

Dapat disimpulkan juga bahwa suatu media 

pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi 

kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, 

perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita 

merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas 

dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. 

Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif 

pula media pembelajaran tersebut. 

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut 

dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu 

                                                 
44Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990.H.219 
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ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuan-

titas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh mana-

jemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan 

terlebih dahulu. 

a. Dosen sebagai Pendidik 

Dosen sebagai pendidik adalah seorang yang 

berjasa besar terhadap masyarakat dan bangsa. Ting-

gi rendahnya kebudayaan masyarakat, maju atau 

mundurnya tingkat kebudayaan suatu masyarakat 

dan Negara sebagian besar bergantung pada pendi-

dikan dan pengajaran yang diberikan oleh dosen-

dosen. Makin tinggi pendidikan dosen, makin baik 

pula mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima 

anak, dan makin tinggi pula derajat masyarakat. 

Dosen harus berkeyakinan dan bangga bahwa ia 

dapat menjalankan tugas itu dan berusaha menjalan-

kan tugas kewajiban sebaiknya sehingga dengan 

demikian masyarakat menginsafi sungguh-sungguh 

betapa berat dan mulianya pekerjaan dosen. 

Pekerjaan sebagai dosen adalah pekerjaan yang 

mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan 

Negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. 

Tugas seorang dosen tidak hanya mendidik. Maka, 
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untuk melaksanakan tugas sebagai dosen tidak 

sembarang orang dapat menjalankannya. Sebagai 

dosen yang baik harus memenuhi syarat, yang di 

dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Tentang 

Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di kampus 

untuk seluruh Indonesia. Syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Berijazah, 
2) Sehat jasmani dan rohani, 
3) Takwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan 

baik,  
4) Bertanggungjawab, 
5) Berjiwa nasional. 

 
Masih ada syarat-syarat lain yang harus di-

miliki dosen jika kita menghendaki agar tugas atau 

pekerjaan dosen mendatangkan hasil yang lebih 

baik. Salah satu syarat tersebut adalah dosen harus 

berkelakuan baik, maka didalamnya terkandung 

segala sikap, watak dan sifat-sifat yang baik. Bebe-

rapa sikap dan sifat yang sangat penting bagi dosen 

adalah sebagai berikut: 

b. Adil 

Seorang dosen harus adil dalam memperlaku-

kan peserta didik harus dengan cara yang sama, 

misalnya dalam hal memberi nilai dan menghukum 
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pada mahasiswa. Percaya dan suka terhadap murid-

muridnya seorang dosen harus percaya terhadap 

anak didiknya. Ini berarti bahwa dosen harus 

mengakui bahwa mahasiswa adalah makhluk yang 

mempunyai kemauan, mempunyai kata hati sebagai 

daya jiwa untuk menyesali perbuatannya yang 

buruk dan menimbulkan kemauan untuk mencegah 

hal yang buruk. 

c. Sabar dan rela berkorban 

Kesabaran merupakan syarat yang sangat di 

perlukan apalagi pekerjaan dosen sebagai pendidik. 

Sifat sabar perlu dimiliki dosen baik dalam melaku-

kan tugas mendidik maupun dalam menanti jerih 

payahnya. 

d. Memiliki Perbawa (gezag) terhadap mahasiswa 

Gezag adalah kewibawaan. Tanpa adanya ge-

zag pada pendidik tidak mungkin pendidikan itu 

masuk kedalam sanubari mahasiswa. Tanpa kewiba-

waan, murid-murid hanya akan menuruti kehendak 

dan perintah gurunya karena takut atau paksaan; 

jadi bukan karena keinsyafan atau karena kesadaran 

dalam dirinya. 
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e. Penggembira 

Seorang dosen hendaklah memiliki sifat terta-

wa dan suka memberi kesempatan tertawa bagi 

murid-muridnya. Sifat ini banyak gunanya bagi se-

orang dosen, antara lain akan tetap memikat per-

hatian anak-anak pada waktu mengajar, mahasiswa 

tidak lekas bosan atau lelah. Sifat humor yang  pada 

tempatnya merupakan  pertolongan untuk memberi 

gambaran yang betul dari beberapa pelajaran. Yang 

penting lagi adalah humor dapat mendekatkan 

dosen denga mahasiswanya, seolah-olah tidak ada 

perbedaan umur, kekuasaan dan perseorangan. Di 

lihat dari sudut psikologi, setiap orang atau manusia 

mempunyai2 naluri(insting): 

f.  Naluri untuk berkelompok 

Naluri suka bermain-main bersama. Kedua 

naluri itu dapat kita gunakan secara bijaksana dalam 

tiap-tiap mata pelajaran, hasilnya akan baik dan 

berlipat ganda. 

g. Bersikap baik terhadap Dosen-Dosen lain 

Suasana baik diantara dosen-dosen nyata dari 

pergaulan ramah-tamah mereka didalam dan diluar 

kampus, mereka saling menolong dan kunjung me-
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ngunjungi dalam keadaan suka dan duka. Mereka 

merupakan keluarga besar, keluarga kampus. Ter-

hadap mahasiswa, dosen harus menjaga nama baik 

dan kehormatan teman sejawatnya. Bertindaklah 

bijaksana jika ada mahasiswa atau kelas yang me-

ngajukan kekurangan atau keburukan seorang dosen 

kepada dosen lain. 

h. Bersikap baik terhadap masyarakat 

Tugas  dan kewajiban dosen tidak hanya ter-

batas pada kampus saja tetapi juga dalam masya-

rakat. Kampus hendaknya menjadi cermin bagi ma-

syarakat sekitarnya, dirasai oleh masyarakat bahwa 

kampus itu adalah kepunyaannya dan memenuhi 

kebutuhan mereka. kampus akan asing bagi rakyat 

jika dosen-dosennya memencilkan diri seperti siput 

dalam rumahnya, tidak suka bergaul atau mengun-

jungi orang tua mahasiswa, memasuki perkum-

pulan-perkumpulan atau turut membantu kegiatan 

masyarakat yang penting dalam lingkungannya. 

i.  Bersikap baik terhadap masyarakat 

Dosen  harus selalu menambah pengetahuan-

nya. Mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar. 

Dosen yang pekerjaannya memberi pengetahuan-
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pengetahuan dan kecakapan-kecakapan kepada mu-

ridnya tidak mungkin akan berhasil baik jika dosen 

itu sendiri tidak selalu berusaha menambah penge-

tahuannya. Jadi sambil mengajar sebenarnya dosen 

itu belajar. 

j.   Sikap ada mata pelajaran yang diberikannya 

Mengajarkan mata pelajaran yang disukainya 

hasil anak akan lebih baik dan mendatangkan ke-

gembiraan baginya dari pada sebaliknya. Di kampus 

menengah hal ini penting bagi dosen untuk memilih 

mata pelajaran apa yang disukainya yang akan 

diajarkannya. 

k. Berpengetahuan luas 

Selain mempunyai pengetahuan yang dalam 

tentang mata pelajaran yang sudah menjadi tugas-

nya akan lebih baik lagi jika guru itu mengetahui 

pula tentang segala tugas yang penting-penting, 

yang ada hubungannya dengan tugasnya didalam 

masyarakat. Dosen merupakan tempat bertanya 

tentang segala sesuatu bagi masyarakat. Dosen itu 

mempunyai dua fungsi isitimewa yang membeda-

kannya dari pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja 

lainnya didalam masyarakat. Fungsi yang pertama 
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adalah mengadakan jembatan antara kampus dan 

dunia ini. Fungsiyang kedua yaitu mengadakan 

hubungan antara masa muda dan masa dewasa. 

4. Usaha Peningkatan Efektivitas Dosen 

Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidi-

kan yang semakin berat, maka profesionalisme dosen 

harus dikembangkan. Beberapa cara yang dapat ditem-

puh dalam pengembangan profesionalitas dosen menu-

rut Balit bang Diknas antara lain adalah: 

a. Perlunya revitalisasi pelatihan dosen yang se-

cara khusus dititik beratkan untuk memper-

baiki kinerja dosen dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan bukan untuk meningkatkan 

sertifikasi mengajar semata-mata, 

b. Perlunya mekanisme control penyelenggaraan 

pelatihan dosen untuk memaksimalkan pelak-

sanaannya; 

c. Perlunya system penilaian yang sistemik dan 

periodi untuk mengetahui efektivitas dan dam-

pak pelatihan dosen terhadap mutu pendi-

dikan; 
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d. Perlunya upaya-upaya alternative yang mampu 

meningkatkan kesempatan dan kemampuan 

para dosen dalam penguasaan materi pelajaran; 

e. Perlunya tolak ukur (benchmark) kemampuan 

professional sebagai acuan pelaksanaan pembi-

naan dan peningkatan mutu dosen; 

f.   Perlunya peta kemampuan profesional dosen 

secara nasional yang tersedia di Kemenristek 

dan Kanwil-kanwil untuk tujuan-tujuan pembi-

naan dan peningkatan mutu dosen; 

g. Perlunya untuk mengkaji ulang aturan atau 

kebijakan yang ada melalui perumusan kem-

bali aturan atau kebijakan yang lebih fleksibel 

dan mampu mendorong dosen untuk mengem-

bangkan kreativitasnya; 

h. Perlunya reorganisasi dan rekonseptualisasi  

kegiatan  Pengawasan  Pengelolaan pimpinan, 

sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana 

alternative peningkatan mutu dosen; 

i.   Perlunya upaya untuk meningkatkan kemam-

puan dosen dalam penelitian, agar lebih bisa 

memahami dan menghayati permasalahan-per-
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masalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran. 

j.   Perlu mendorong para guru untuk bersikap 

kritis dan selalu berusaha meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan wawasan; 

k. Memperketat persyaratan untuk menjadi calon 

dosen pada Lembaga Pendidikan Tenaga Ke-

pendidikan (LPTK); 

l.   Menumbuhkan apresiasi karier dosen dengan 

memberikan kesempatan yang lebih luas untuk 

meningkatkan karier; 

m. Perlunya ketentuan system credit point yang 

lebih fleksibel untuk mendukung jenjang ka-

rier dosen, yang lebih menekankan pada akti-

vitas dan kreativitas dalam  dosen melaksana-

kan proses pengajaran. Untuk lebih mendorong 

tumbuhnya profesionalisme guru selain apa 

yang telah diutarakan oleh Balit bang Diknas, 

tentunya“penghargaan yang profesional” 

terhadap profesi dosen masih sangat penting. 

Seperti yang diundangkan bahwa dosen berhak 

mendapat tunjangan profesi. Realisasi pasal ini 

tentunya akan sangat penting dalam mendo-
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rong tumbuhnya semangat profesionalisme 

pada diri dosen. 

Dengan adanya pengembangan profesionalis-

me dosen, maka peranan dosen harus lebih di ting-

katkan. Dosen tidak hanya disanjung, dihormati, 

disegani, dikagumi, diagungkan, tetapi dosen harus 

lebih mengoptimalkan rasa  tanggung jawabnya. 

Peranan dosen sangat penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Ada pepatah  Sunda  mengata-

kan, guru adalah “digugu dan ditiru” (diikuti dan 

diteladani), berarti dosen harus memiliki: 

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan. 

Seorang dosen harus mempersiapkan diri sedini 

mungkin, jangan sampai ia kerepotan ketika berha-

dapan dengan mahasiswa.  Penguasaan materi sang-

at penting, jangan sampai pengetahuan seorang 

dosen jauh lebih rendah dibandingkan mahasiswa, 

dan seorang dosen harus terampil tatkala proses 

kegiatan belajar berjalan. 

Kemampuan  professional yang  baik.  Seorang  

dosen harus  menjadikan, tanggung  jawabnya meru-

pakan pekerjaan yang digandrungi. Tidak bisa se-

orang dosen hanya mengandalkan, mengajar meru-
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pakan sebagai pelarian dan adem ayem ketika mene-

rima gaji dihabis bulan. Penuh rasa tanggung jawab 

sangat dibutuhkan, kemampuan untuk mengajar 

sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya. Ironisnya ke-

nyataan kini masih ada seorang dosen mengajar 

tidak sesuai bidangnya. Misalnya, jurusan Manaje-

men mengajar hukum, jurusan Dakwah mengajar 

kurikulum,  dan lain sebagainya. 

Idealisme dan pengabdian yang tinggi. Hakikat 

seorang dosen adalah pengabdian, dedikasi seorang 

dosen harus tinggi, serta harus mampu menjunjung 

tinggi nilai-nilai pendidikan dengan tujuan mendi-

dik, membina, mengayomi anak didiknya. 

Memiliki keteladanan untuk diikuti dan dijadi-

kan teladan. Keteladanan seorang dosen  merupakan 

perwujudan dari realisasi kegiatan belajar mengajar, 

serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap 

mahasiswa. Seorang dosen berpenampilan baik dan 

sopan akan sangat berpengaruh terhadap sikap ma-

hasiswa.  Sebaliknya  seorang  dosen yang berpena-

mpilan premanisme, akan berpengaruh buruk ter-

hadap sikap dan moral mahasiswa. Upaya mening-

katkan profesionalisme dosen menurut Gerstner 
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dkk., peranan dosen tidak hanya sebagai teacher 

(pengajar), tapi dosen harus berperan sebagai: 

Wujud nyata pemerintah dalam peningkatan 

kualitas dosen salah satunya dengan sertifikasi 

dosen. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian ser-

tifikat pendidik pada dosen. Sertifikasi dosen adalah 

sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh DIKTI 

penyelenggara sertifikasi sebagai bukti bahwa bukti 

formal pengakuan formalitas dosen yang diberikan 

kepada dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi 

ini diberikan kepada dosen yang telah memenuhi 

standard profesional. Dosen yang profesional meru-

pakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan 

praktek yang berkualitas. 

Tujuan utama dalam mengikuti sertifikasi bu-

kan untuk mendapatka tunjanga profesi  melain-

kan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan 

telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan 

dalam kompetensi dosen. Dengan menyadari hal ini, 

maka dosen tidak akan mencari cara lain guna 

memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiap-

kan diri dengan belajar yang benar untuk meng-

hadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka   
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sertifikasi akan membawa dampak positif yaitu 

meningkatkan kualitas dosen. Adapun tujuan dari 

sertifikasi adalah: 

a. Menentukan kelayakan dosen dalam melak-

sanakan tugas sebagai agen pembelajaran 

dan mewujudkan tujuan pendidikan nasio-

nal. 

b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendi-

dikan. 

c. Meningkatkan martabat dosen. 

d. Meningkatkan profesionalitas dosen. 

Adapun manfaat sertifikasi dosen, dapat dirinci 

sebagai berikut: 

a. Melindungi profesi dosen dari praktik-

praktik yang  tidak kompetensi yang  dapat 

merusak citra dosen. 

b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik 

pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak 

profesional. 

c. Meningkatkan kesejahteraan dosen. 

Setelah melalui sertifikasi dosen akan menjadi 

tenaga yang profesional. Dalam melaksanakan tugas 

sebagai tenaga profesional, dosen berkewajiban: 
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a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta 

menilai dan mengevaluasi hasil penilaian. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kuali-

fikasi akademik dan kompeten serta berke-

lanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 

c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif 

atas dasar pertimbangan jenis kelamin, aga-

ma, suku, ras dan kondisi fisik atau latar 

belakang keluarga dan status sosial eko-

nomi peserta didik dalam belajar. 

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-

undangan, hukum, kode etik guru serta 

nilai- nilai agama dan etika. 

e. Memelihara dan memupuk kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas 

Mengajar Dosen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pembelajaran, antara lain:45 

                                                 
42Sumantri, Mulyani & Permana Johar, 1998/1999. Strategi Belajar Mengajar. 
Jakarta: Proyek Pgsd Ditjen Dikti Depdikbud.H.68 
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a. Faktor raw input (yakni faktor mahasiswa itu 

sendiri), dimana tiap anak memiliki kondisi 

yang berbeda-beda dalam : 

1) Kondisi fisiologis 

2) Kondisi psikologis 

b. Faktor environmental input (yakni faktor ling-

kungan), baik itu lingkungan alami maupun 

lingkungan sosial. 

c. Faktor instrumental input, yang didalamnya an-

tara lain terdiri dari : 

1) Kurikulum 

2) Program/ bahan pengajaran 

3) Sarana dan fasilitas 

4) Dosen (tenaga pengajar): 

Faktor pertama disebut sebagai “faktor dari dalam“, 

sedangkan faktor kedua dan ketiga sebagai “faktor dari 

luar“. Adapun uraian mengenai faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a. Faktor dari luar (Eksternal) 

1) Faktor Environmental Input (Lingkungan) 

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat 

berupa lingkungan fisik/alam dan lingkungan 
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sosial. Lingkungan fisik/alami termasuk didalam-

nya adalah seperti keadaaan suhu, kelembaban, 

kepengapan udara, dsb. Belajar pada keadaan 

udara yang segar, akan lebih baik hasilnya 

daripada belajar dalam keadaan udara yang panas 

dan pengap.  

Lingkungan sosial, baik yang berwujud 

manusia maupun hal-hal lainnya juga dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Seseorang 

yang sedang belajar memecahkan soal yang rumit 

dan membutuhkan konsentrasi tinggi, akan terga-

nggu jika ada orang lain keluar-masuk, bercakap-

cakap didekatnya dengan suara keras,dsb.  

Lingkungan sosial yang lain, seperti suara 

mesin pabrik, hiruk-pikuk lalu lintas, ramainya 

pasar, dsb juga berpengaruh terhadap proses dan 

hasil belajar. Karena itulah, disarankan agar 

lingkungan kampus berada di tempat yang jauh 

dari keramaian pabrik, lalu-lintas dan pasar.   

2) Faktor-faktor Instrumental    

Faktor-faktor instrumental adalah faktor 

yang keberadaan dan penggunaannya dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Fak-
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tor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah 

dicanangkan. 

Faktor-faktor instrumental dapat berwujud 

faktor-faktor keras (hardware), seperti gedung per-

lengkapan belajar, alat-alat praktikum, perpus-

takaan, dsb dan juga faktor-faktor lunak (software), 

seperti kurikulum, bahan/ program yang harus 

dipelajari, pedoman belajar, dsb.  

b. Faktor dari dalam (Internal) 

Diantara faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar adalah faktor individu mahasiswa, 

baik kondisi fisiologis maupun psikologis maha-

siswa.  

1) Kondisi Fisiologis Mahasiswa  

Secara umum, kondisi fisiologis ini seperti 

kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan capai, 

tidak dalam keadaan cacat jasmani, dsb akan 

sangat membantu dalam proses dan hasil belajar. 

Disamping kondisi yang umum tersebut, yang 

tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi 

proses dan hasil belajar mahasiswa adalah kondisi 
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pancaindera, terutama indera penglihatan dan 

pendengaran.  

Karena pentingnya penglihatan dan pende-

ngaran inilah, maka dalam lingkungan pendidi-

kan formal, orang melakukan berbagai penelitian 

untuk menemukan bentuk dan cara mengguna-

kan alat peraga yang dapat dilihat sekaligus 

didengar (audio-visual aids). Dosen yang baik, 

tentu akan memperhatikan bagaimana keadaan 

pancaindera, khususnya penglihatan dan pende-

ngaran peserta didiknya.    

2) Kondisi Psikologis Mahasiswa 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa faktor 

psikologis, yang dianggap utama dalam mem-

pengaruhi proses dan hasil belajar :  

a) Minat 

Minat sangat mempengaruhi dalam pro-

ses dan hasil belajar. Kalau seseorang tidak 

berminat untuk mempelajari sesuatu, ia tidak 

dapat diharapkan akan berhasil dengan baik 

dalam mempelajari hal tersebut. Begitu pula 

sebaliknya, jika seseorang mempelajari sesuatu 

dengan minat, maka hasil yang diharapkan 



 

91 

akan lebih baik. Maka, tugas guru adalah untuk 

dapat menarik minat belajar mahasiswa, de-

ngan menggunakan berbagai cara dan usaha 

mereka.  

b) Kecerdasan 

Telah menjadi pengertian relatif umum, 

bahwa kecerdasan memegang peran besar da-

lam menentukan berhasil-tidaknya seseorang 

mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu 

program pendidikan. Orang yang lebih cerdas, 

pada umumnya akan lebih mampu belajar 

daripada orang yang kurang cerdas. Kecerda-

san seseorang biasanya dapat diukur dengan 

menggunakan alat tertentu. Hasil dari pengu-

kuran kecerdasan, biasanya dinyatakan dengan 

angka yang menunjukkan perbandingan kecer-

dasan yang terkenal dengan sebutan Intelligence 

Quetient (IQ). 

c) Bakat 

Di samping Intellegensi, bakat merupakan 

faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses 

dan hasil belajar mahasiswa. Secara definitif, 

berbakat adalah yang mampu mencapai pres-
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tasi yang tinggi, karena mempunyai kemam-

puan-kemampuan yang tinggi. Anak tersebut 

adalah anak yang membutuhkan program pen-

didikan berdiferensiasi dan pelayanan diluar 

jangkauan program sekolah biasa, untuk mere-

alisasikan sumbangannya terhadap masyarakat 

maupun terhadap dirinya.   

d) Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan yang ada 

didalam individu, tetapi munculnya motivasi 

yang kuat atau lemah, dapat ditimbulkan oleh 

rangsangan dari luar. Oleh karena itu, dapat 

dibedakan menjadi dua motif, yaitu : 

i) Motif Intrinsik 

ii) Motif Ekstrinsik 

Motif Intrinsik adalah motif yang ditimbul 

kan dari dalam diri orang yang bersangkutan, 

tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Se-

dangkan motif ekstrinsik adalah motif yang 

timbul akibat rangsangan dari luar. Pada um-

umnya, motif intrinsik lebih efektif dalam men-

dorong seseorang untuk lebih giat belajar 

daripada motif ekstrinsik.  
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e) Kemampuan-kemampuan Kognitif 

Walaupun diakui bahwa tujuan pendidi-

kan yang berarti juga tujuan belajar itu meliputi 

tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, 

dan aspek psikomotorik. Namun tidak dapat 

diingkari, bahwa sampai sekarang pengukuran 

kognitif masih diutamakan untuk menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. Sedangkan as-

pek afektif dan aspek psikomotorik lebih ber-

sifat pelengkap dalam menentukan derajat ke-

berhasilan belajar anak disekolah. Oleh karena 

itu, kemampuan kognitif akan tetap merupakan 

faktor penting dalam belajar mahasiswa/pe-

serta didik.  

B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, maka 

berikut ini dikemukakan penelitian yang ada kaitannya 

dengan variabel-variabel yang akan diteliti berupa 

tesis, yakni: 

Resti Yulastri (2015 Tesis) dalam penelitiannya 

berjudul “Hubungan Persepsi Tentang Kepemimpinan 

Karismatik Kepala Madrasah, Iklim Organisasi, Dan 

Motivasi Intrinsik  Dengan Komitmen Afektif Guru Di 



   

94  
 

Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Tambang Kabu-

paten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

Komitmen Efektivitas guru, berpengaruh simulitan 

secara signifikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan meto-

de deskriptif dan inferensial, dengan mengklasifikasi-

kan variabel penelitian ke dalam dua kelompok yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Fakta-fakta ini 

dikaji untuk melihat sumbangan variabel-variabel 

terhadap variabel terikat. Hal ini hanya dapat dilak-

sanakan jika variabel-variabel bebas berkorelasi positif 

terhadap variabel terikat. Penelitian ini jiga bersifat 

inferensial yang akan dapat meramalkan/kecendru-

ngan yang akan terjadi. Berdasarkan uraian di atas 

maka kajian penelitian ini terarah pada studi korelasi 

dan regresi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 

B. Teknik Penetapan Responden 

Teknik penetapan responden dalam penelitian ini 

di peroleh dengan mengumpulkan seluruh dari objek 

penelitian yang disebut populasi yaitu Populasi dalam 

penelitian ini adalah ketua kampus dan dosen yang 

sudah PNS dan Honorer. Jumlah seluruh dosen di 

Kampus STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau. 

berjumlah 45 orang. Dalam pengambilan sampel, pene-
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litian ini menggunakan total sampling. Maka keselu-

ruhan populasi menjadi sampel penelitian. Adapun 

tekniknya dalam pengumpulan data tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Angket  

Adapun angketnya yaitu tentang Pengaruh pelak-

sanaan manajemen sumber daya manusia tenaga pen-

didik dan kelengkapan sarana prasarana terhadap efek-

tivitas mengajar di Kampus STAIN Sultan Abdur-

rahman Kepulauan Riau yang diberikan kepada semua 

jumlah dosen yang ada di kampus tersebut.  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah angket (questionnaire) dengan 

jenis instrumennya angket dan skala (scala). Teknik 

penskoran masing-masing indikator variabel bebas 

(indenpendent variable) (X1, dan X2) menggunakan pen-

dekatan yangdikembangkan oleh Likert, yakni Sum-

matet Rating Scale.  

Untuk keperluan tersebut dibuat pernyataan-

pernyataan positif (mendukung atau favorabel) maupun 

negatif (tidak mendukung/ unfavorable) tentang kriteria 

dan pernyataan pelaksanaan manajemen sumber daya 

manusia tenaga pendidik, dan kelengkapan sarana 



 

97 

prasarana, (variabel bebas X1, dan X2,) serta efektivitas 

mengajar dosen (Y). Masing-masing pernyataan diikuti 

oleh 5 opsi, yakni: Selalu, Sering, Kadang-kadang, Ja-

rang Sekali dan Tidak Pernah. Dalam merespon butir 

pernyatan tersebut, subyek atau responden diminta 

untuk memilih salah satu opsi yang sesuai dengan 

keadaan masing-masing. Selanjutnya, penskoran terha-

dap respon subjek pada masing-masing butir disesuai-

kan dengan sifat pernyataan (positif atau negatif). Se-

bagai pedoman, untuk pernyataan positif adalah se-

bagai berikut: 

a. Jawaban dengan kategori Selalu diberi skor 5. 
b. Jawaban dengan kategori Sering diberi skor 4. 
c. Jawaban dengan kategori Kadang-kadang 

diberi skor 3. 
d. Jawaban dengan kategori Jarang Sekali diberi 

skor 2. 
e. Jawaban dengan kategori Tidak Pernah diberi 

skor 1. 
 

Sebagai pedoman, untuk pernyataan negatif ada-

lah sebagai berikut: 

a. Jawaban dengan kategori Selalu diberi skor 1. 
b. Jawaban dengan kategori Sering diberi skor 2. 
c.  Jawaban dengan kategori Kadang-kadang 

diberi skor 3. 
d. Jawaban dengan kategori Jarang Sekali diberi 

skor 4. 
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e. Jawaban dengan kategori Tidak Pernah diberi 
sekor 5. 
 

Angket terdiri atas variabel Pengaruh pelaksa-

naan manajemen sumber daya manusia tenaga pendi-

dik dan kelengkapan sarana prasarana terhadap efek-

tivitas mengajar dosen di Kampus STAIN Sultan 

Abdurahman Kepulauan Riau. Data yang telah terkum-

pul dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik 

statistik. Masing-masing variabel terlebih dulu dipapar-

kan dengan statistik deskriptif yaitu statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gam-

baran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel 

atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum.  

2. Dokumentasi. 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 

data-data tentang lokasi penelitian dan jumlah di 

Kampus STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau. 

Kisi-kisi instrument Pengaruh pelaksanaan manajemen 

sumber daya manusia tenaga pendidik dan keleng-

kapan sarana prasarana terhadap efektivitas mengajar 

dosen di Kampus STAIN Sultan Abdurahman Kepu-
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lauan Riau. Kisi-kisi penyusunan instrumennya dapat 

dilihat pada tabel III.1. Penyusunan angket dalam 

penelitian ini didasarkan pada indikator-indikator.  

a. Pengaruh pelaksanaan manajemen sumber 

daya manusia tenaga pendidik. Berikut ini kisi-

kisi angket penelitian. 

Tabel III.1. 
Kisi-Kisi Instrumen Pengaruh Pelaksanaan Mana-

jemen Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik (X1) 
No Variabel Sub-variabel Indikator (+) (-) 

1 Pelaksanaan 
Manajemen 
Sumber Daya 
Manusia 
Pendidik 

Langkah 
Perencanaan 

Merumuskan Visi dan Misi   

Membuat rencana kerja sekolah   

Memahami keadaan sekolah   

Mempertimbangkan faktor pen-
dukung dan penghambat 

  

  Langkah Pen-
gorganisasian 

Mengidentifikasi jenis tugas dan 
tanggungjawab.   

  

Merumuskan aturan-aturan dan 
hasil kerja 

  

Merincikan semua pekerjaan ya-
ng harus dilaksanakan 

  

Mengembangkan mekanisme da-
lam pekerjaan 

  

Langkah 
Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan sekolah    

Mengkoordinir kegiatan sekolah   

Pemotivasian dalam kegiatan se-
kolah 

  

Langkah 
Pengawasan 

Menentukan standar dalam me-
ngukur prestasi kerja 

  

Mengukur prestasi kerja   

Menganalisi prestasi kerja   

Evaluasi dan pengembangan 
kampus 

  

JUMLAH  

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 
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b. Kelengkapan sarana prasarana 

Kisi-kisi penyusunan instrumennya dapat di 

lihat pada tabel III.2. Penyusunan angket dalam 

penelitian ini didasarkan pada indikator-indikator 

Kelengkapan sarana prasarana. Berikut ini kisi-kisi 

angket penelitian.  

Tabel III.2.  
Kelengkapan sarana prasarana (X2) 

No Variabel Sub-variabel Indikator (+) (-) 

1 Kelengkapan 
sarana dan 
prasarana 

Lahan Luas lahan   

2 Bangunan Terhindar dari potensi baha-ya 
yang mengancam keseha-tan dan 
keselamatan jiwa. 

  

3 
 

Kelengkapan 
prasarana 

Terhindar dari gangguan pence-
maran 

  

Ventilasi dan pencahayaan.   

Memenuhi ketentuan rasio mini-
mum luas lantai terhadap siswa, 
dari standar sarana dan prasa-
rana. 

  

Kekuatan, fasilitas, anti ba-haya   

Sanitasi, pengelolaan pencemaran   

Ventilasi dan pencahayaan.   

Daya listrik   

Izin bangunan dan penggu-naan   

Jenis dan waktu pemelihara-an   

Pengembangan   

4 Ruang kelas Terdiri dari minimal 14 ruang/ 
kelengkapan sarpras 

  

5 
 

Ruang perpus-
takaan 

Tempat baca, luasan, lebar, dan 
pencahayaan ruang perpustakaan 

  

Dilengkapi sarana sebagaima-na 
standar sarana dan pra-sarana. 

  

Luas dan jumlah/jenis   

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 
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c. Efektivitas mengajar guru  

Kisi-kisi penyusunan instrumennya dapat di 

lihat pada tabel III.3. Penyusunan angket dalam pe-

nelitian ini didasarkan pada indikator-indikator 

efektivitas mengajar  dosen. Berikut ini kisi-kisi ang-

ket penelitian:  

Tabel III.3 
Kisi-kisi Instrumen Variabel Efektivitas Mengajar 

Dosen (Y) 
No Sub Variabel Indikator (+) (-) Jumlah Item 

1 Kemampuan 
pribadi  

Dosen mampu mematuhi tata tertib 
sekolah 

   

Dosen mampu  menghadapi persoalan 
dalam kegiatan proses pembelajaran  

   

2 Kemampuan 
sosial  

Dosen mampu menjalin hubungan 
sosial dengan masyarakat  

   

Dosen mampu memotivasi diri sendiri 
dan memotivasi teman sejawat  

   

Dosen mampu bersifat adil kepada 
mahasiswa  

   

3 Kemampuan 
profesional  

Dosen mampu menguasai materi     

Dosen mampu memahami karakteristik 
mahasiswa  

   

Dosen mampu memotivasi siswa     

Guru mampu menggunakan media 
pembelajaran   

   

Dosen mampu menerapkan metode 
yang interaktif  

   

Dosen mampu melakukan evaluasi 
kepada mahasiswa  

   

 Jumlah      

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 

C. Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna mem-
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peroleh suatu kesimpulan. Adapun metode analisis 

data yang digunakan adalah: 

1. Uji Coba Instrumen 

Sebelum kegiatan pengumpulan data yang sebe-

narnya dilakukan, terlebih dahulu angket yang akan 

digunakan diujicobakan terhadap responden yang telah 

ditetapkan. Kegiatan uji coba instrumen dilakukan 

terhadap Pengaruh pelaksanaan manajemen sumber 

daya manusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana terhadap efektivitas mengajar dosen.  

Uji coba dimaksudkan untuk mengetahui kekura-

ngan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang 

mungkin terjadi baik dalam hal redaksi, alternatif jawa-

ban yang tersedia maupun maksud dalam pernyataan 

angket. 

a. Pengujian Validitas Instrumen 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pe-

ngukuran yang kuat. Suatu istrument pengukuran 

dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya 

diukur.  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui it-

em-item yang ada didalam kuesioner mampu me-
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ngukur pengaruh yang didapatkan dalam penelitian 

ini. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

variabel, dapat dilakukan pengujian dengan teknik 

realibility analysis dengan nilai korelasi diatas 0,30. 

b. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi instrumen, apakah instrumen yang digu-

nakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika in-

strumen tersebut diulang. Teknik yang digunakan 

dalam pengujian reliabilitas ini adalah menggunakan 

metode Cronbach’sAlpha. Dasar pengambilan keputu-

san untuk pengujian reliabilitas adalah sebagai be-

rikut:46 

1) “Jika nilai  Cronbach’sAlpha> 0,60, maka kue-

sioner yang diuji dinyatakan reliabel. 

2) “Jika nilai  Cronbach’sAlpha < 0,60, maka kue-

sioner yang diuji dinyatakan tidak reliabel. 

d. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis deng-

an menggunakan pengujian parsial dan pengujian 

simultan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari: 

                                                 
46Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006, h. 178 
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apa-

kah residual data dari model regresi linear memiliki 

distribusi normal atau tidak.Model regresi yang normal 

adalah yang residual datanya berdistribusi normal.Jika 

residual data tidak terdistribusi normal maka kesim-

pulannya statistik menjadi tidak valid. Cara untuk me-

ngetahui apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan uji statistik One-Sample Kolmogorov 

Smirnov Test. Pada uji statistik One-Sample Kolmogorov 

Smirnov Test jika di dapat nilai signifikansi > 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.47 

3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana ada hu-

bungan linear secara sempurna atau mendekati sem-

purna antara variabel independen dalam model regresi. 

Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari 

masalah multikolinearitas.  

Konsekuensi adanya multi-kolinearitas48adalah 

koefisien korelasi tidek tertentu dan kesalahan menjadi 

sangat besar atau tidak terhingga. Variabel yang me-

nyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

                                                 
47Sugiyono, Op-Cit, h. 75 
48Umar,Op-Cit, 139 
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tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang 

lebih besar dari nilai 10.49 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada data 

observasi satu pengamatan kepengamatan lainnya da-

lam model regresi linear. Model regresi yang baik ada-

lah yang tidak terjadi korelasi. Cara yang dapat digu-

nakan untuk mendeteksi ada tidaknya problem auto-

korelasi pada model regresi yaitu dengan melakukan 

uji statistik Durbin Watson (DW). Untuk uji Durbin 

Watson kita akan membandingkan hasil DW statistik 

dengan DW tabel. Jika DW statistic >DW tabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem auto-

korelasi.50 

5. Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

apakah beberapa varian populasi adalah sama atau ti-

dak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis 

independent sample t test dan ANOVA. Asumsi yang 

mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah 

bahwa varian dari populasi adalah sama. Data dapat 

                                                 
49Umar, Op-Cit, 139 
50Ibid, h. 143 
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dikatakan homogen jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau 

lebih kelompok data adalah sama. 

6. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel 

dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara analisis 

regresi linear berganda dimana variabel dependennya 

adalah efektivitas mengajar guru (Y) sedangkan varia-

bel independennya ialah pelaksanaan manajemen 

sumber daya manusia tenaga pendidik (X1),  (X2) De-

ngan persamaan kelengkapan sarana prasarana.  

Y’   = a + b1X1 + b2X2 + e.  
Keterangan:  
Y’  = Variabel Terikat 
X1X2  = Variabel Bebas 
a   = Konstanta 
b1b2  = Koefisien Regresi  
e   = Galat (Error)  
 
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan de-

ngan bantuan SPSS versi. 16.0 melalui teknik analisis 

dari Pearson. Untuk memperoleh kesimpulan dari ana-

lisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian 

hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau si-
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multan dan secara parsial yang akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengu-

kur variabel-varibel independen dalam menerang-

kan variasi variabel dependen. Nilai koefisien deter-

minasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R 

mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan 

korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Namun jika hasil R mendekati 0 

berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

b. Pengujian Parsial (Uji Statistik t) 

Pengujian ini dilakukan untuk megetahui apa-

kah masing-masing variabel independen mempenga-

ruhi variabel dependen secara signifikan. Cara mela-

kukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung 

dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. Pengu-

jian ini menggunakan kriteria Ho: β=3 artinya tidak 

ada pengaruh signifikan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Ho: β≠3 artinya ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih kecil 
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dari t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Seba-

liknya, jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. 

c. Pengujian Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasuk-

kan dalam model mempunyai pengaruh secara ber-

sama-sama terhadap variabel dependen.51 Uji f dapat 

dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada 

output hasil regresi dengan level significant 5%. Jika 

nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis 

ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya 

secara simultan variabel-variabel bebas tidak mem-

punyai pengaruh signifikan terhadap variabel teri-

kat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hi-

potesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara simul-

tan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 

                                                 
51Duwi Priyatno, 2012, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS, 
Yogyakarta: Andi, h. 81 
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BAB IV 

HASIL 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kampus STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepri 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diprakarsai 

oleh Badan Pengelola yang dibentuk Gubernur Kepul-

auan Riau dengan SK. No. 193 Tahun 2009 sebagai 

langkah awal terbentuknya Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) di Provinsi Kepulauan Riau dan 

berdiri berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam No. Dj.I/454/2010 tanggal 20 Juli 2010. 

Penegerian STAIN sultan Abdurrahman Kepulau-

an Riau berdasarkan PMA No. 9 Tahun 017 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan 

Abdurrahman Kepulauan Riau dan PMA No. 10 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan 

Riau.  

Kampus ini berdiri untuk mendukung program 

pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manu-

sia bidang pendidikan tinggi agama serta melanjutkan 
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kemasyhuran tradisi akademik dan Tamaddun Melayu 

Kesultanan Riau-Lingga. 

Visi 

Menjadi Pusat Pendidkan Tinggi Islam yang Ung-

gul Dalam Menumbuh kembangkan dan Menginteg-

rasikan Pengakajian Keislaman, Keilmuan dan Khaza-

nah Kemelayuan melaui Pendidikan dan Pengajaran,  

Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat di Indone-

sia tahun 2035. 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul 
dalam menumbuh kembangkan dan mengin-
tegrasikan pengkajian Keislaman, Keilmuan 
dan Khazanah Kemelayuan melalui pendidikan 
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada Masyarakat  di Indonesia. 

2. Membentuk generasi islami yang berakhlak 
mulia, cerdas dan kompetitif. 

3. Menjadi sendi pengembangan dan pengabdian 
masyarakat secara integral di Kepulauan Riau. 
 

Table 4.1 
 Daftar Sarana dan Prasarana STAIN SAR Kepri 

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA 

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU 

PER 30 SEPTEMBER TAHUN 2018 

No Nama Barang Kode Barang Tahun 
Jumlah 
Barang 

Kondisi 

Baik 
Rusak  

Ringan Berat 

1 Lemari Besi/Metal  3.05.01.04.001 2010 1 1     

      2012 4 4     

      2015 2 2     

      2018 2 2     
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2 Lemari Kayu 3.05.01.04.002 2011 1 1     

      2012 5 5     

      2015 2 2     

3 Rak Besi 3.05.01.04.003 2016 2 2     

4 Rak Kayu 3.05.01.04.004 2011 5 5     

      2015 3 3     

5 Filing Cabinet Besi 3.05.01.04.005 2010 2 2     

      2012 4 4     

      2013 1 1     

      2015 7 7     

6 White Board 3.05.01.05.010 2010 4   4   

      2013 2 2     

      2018 8 8     

7 Projector/ Infokus 3.05.01.05.048 2012 1 1     

      2016 3 3     

      2018 5 5     

8 Meja Kerja Kayu 3.05.02.01.002 2010 10 10     

      2011 2 2     

      2012 10 10     

      2013 1 1     

      2015 58 58     

    3.05.02.01.002 2018 20 20     

9 Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003 2010 50 50     

      2011 12 12     

      2012 120 120     

      2015 393 393     

      2018 48 48     

10 Kursi Kayu 3.05.02.01.004 2013 4 4     

11 Sice 3.05.02.01.005 2015 4 4     

      2016 1 1     

12 Meja Rapat 3.05.02.01.008 2013 1 1     

      2015 1 1     

13 Meja Komputer 3.05.02.01.009 2013 10 10     

      2018 3 3     

14 Meja Resepsionis 3.05.02.01.014 2013 2 2     

15 Meja Makan Besi 3.05.02.01.018 2012 1 1     

16 Meja Makan Kayu 3.05.02.01.019 2015 1 1     

17 
Kursi Fiber Glas/ 
Plastik 3.05.02.01.020 2012 10 10     

      2015 116 116     

      2018 25 24 1   

18 A.C Split 3.05.02.04.004 2013 2 2     

      2015 4 4     

      2018 14 14     

19 Kipas Angin 3.05.02.04.006 2013 6 6     

      2016 1 1     

20 Amplifier 3.05.02.06.005 2012 1 1     

21 Tiang Bendera 3.05.02.06.030 2013 3 3     

      2015 4 4     

22 Mimbar/Podium 3.05.02.06.037 2016 1 1     
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23 Panggung 3.05.02.06.066 2013 1   1   

24 Tangki Air 3.05.02.06.081 2015 6 6     

      2016 2 2     

25 Layar Film/Projector 3.06.01.02.107 2013 3 3     

26 Boneka Anatomi 3.07.02.03.004 2016 6 6     

27 P.C Unit 3.10.01.02.001 2015 2 2     

      2018 11 11     

28 Lap Top 3.10.01.02.002 2012 12 12     

      2018 2 2     

29 
Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 3.10.02.03.003 2012 1 1     

      2013 1 1     

      2015 1     1 

      2018 4 4     

30 Brandkas 3.05.01.04.007 2018 2 2     

31 Handy Cam 3.05.02.06.046 2018 1 1     

32 Camera Digital 3.06.01.02.128 2018 1 1     

33 Mesin Absensi 3.05.01.05.017 2018 1 1     

34 Tenda 3.15.03.02.005 2018 1 1     

35 
Bangunan Gedung 
Pendidikan Permanen 4.01.01.10.001 2015 1 1     

36 
Bangunan Lainnya 
(Plang STAIN)  4.10.01.30.999 2018 1 1     

37 Buku Lainnya  6.01.01.01.999 2015 294 294     

Sumber: Data STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, 2018 

Tabel 4.2 
Daftar Nama Dosen dan Staf Kampus STAIN SAR Kepri 

NO NAMA JK TMPT  LAHIR T. LAHIR PD JURUSAN JABATAN 

1 M. Zamhari, S.HI, M.HI L Batam 5/22/1981 S2 Fiqh 
Dosen Tetap 

Non PNS 

2 M. Tedy Rahardi, SE, M.HI L P. Sambu 8/28/1969 S2 Ekonomi Mikro 
Dosen Tetap 

Non PNS 

3 Mukarromah, M.Pd P Sampang 4/3/1967 S2 Tafsir Tarbawi 
Dosen Tetap 

Non PNS 

4 Drs. H. Runtoni, M.Pd L Cirebon 11/12/1967 s2 Bahasa Arab 
Dosen Tetap 

Non PNS 

5 H. Fahmi Fikri, S.Ag, M.Si L Midai 3/2/1971 S2 Manajemen SDM 
Dosen Tetap 

Non PNS 

6 Saepuddin, M.Ag L Tibu Tangkok 9/15/1974 S2 Sej. Peradaban Islam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

7 DR. Pauzi, M.Si L Dabo Singkep 1/12/1972 S3 Ilmu Kalam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

8 DR. H. Khaeruddin Said, MM L Utan Sumbawa 7/28/1962 S3 Kapita Selekta Pend. 
Dosen Tetap 

Non PNS 

9 Sudanto, MM L Palembang 4/15/1962 S2 Hukum Bisnis 
Dosen Tetap 

Non PNS 

10 Fauzi, S.Sos., MA L Khairinan 11/9/1976 S2 Filsafat Islam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

11 Muhammad Lazim, Lc, MA L Kendal 4/6/1978 S2 Tafsir Ahkam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

12 Eka Rihan K, S.Pd, M.Pd P Pekanbaru 1/8/1985 S2 Bahasa Indonesia 
Dosen Tetap 

Non PNS 

13 Muhammad Ilham, S.HI, M.S.I L Sungai Alam 1/3/1989 S2 Ilmu Ekonomi Islam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

14 Dian Rahmawati, STh.I, M.A P Lubuk Basung 7/3/1986 S2 Ilmu Tafsir 
Dosen Tetap 

Non PNS 
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15 Ahmad Jalili, Lc, M.Sy L Tanjung Agas 8/16/1985 S2 Qawaid Fiqhiyah 
Dosen Tetap 

Non PNS 

16 
Muhammad Zaini, S.Kom, 
M.Kom.I 

L Tanjung Batu 9/20/1985 S2 Ilmu Komunikasi 
Dosen Tetap 

Non PNS 

17 Satrio, S.PdI, MA L Muara Labuh 11/13/1986 S2 Bahasa Arab 
Dosen Tetap 

Non PNS 

18 Zulfan Efendi, S.Ag, M.Pd.I L Pulau Payung 1/21/1968 S2 Tarikh Tasyri' 
Dosen Tetap 

Non PNS 

19 Ediyansyah, M.Pd.I L Balikpapan 1/2/1974 S2 
Media dan Tek. 
Pengajaran 

Dosen Tetap 
Non PNS 

20 Juni Aziwantoro, SE, MM L Tanjung Batu 6/18/1978 S2 Akuntansi 
Dosen Tetap 

Non PNS 

21 Joko Wibowo, S.Ag, M.Pd.I L Tanjungpinang 6/5/1975 S2 Sosiologi Agama 
Dosen Tetap 

Non PNS 

22 Hariyun Sagita, M.Pd.I L Karang Caya 9/5/1987 s2 
Strategi 
Pembelajaran 

Dosen Tetap 
Non PNS 

23 
Muhamad Hafidl Zawawi, S.Ag, 
MMPd 

L Sungai Ungar 2/12/1975 S2 
Man. Strategi 
Pembelajaran 

Dosen Tetap 
Non PNS 

24 Erlina Gusnita, M.Pd P Penyengat 11/27/1984 S2 Ilmu Manajemen 
Dosen Tetap 

Non PNS 

25 Raja Hesti Hafriza, SE, MM P Penyengat 1/27/1989 S2 
Manajemen 
Keuangan 

Dosen Tetap 
Non PNS 

26 Firdaus, S.H.I,  M.H L Tanjung Pinang 7/1/1990 S2 
Produk Ekonomi 
Syariah 

Dosen Tetap 
Non PNS 

27 Doni Septian, S.Sos., M.IP L Semembang 1/23/2017 S2 Ilmu Pemerintahan 
Dosen Tetap 

Non PNS 

28 Siti Maheran, Lc., LL.M P Bengkalis 4/27/1982 S2 Fiqih Komparatif 
Dosen Tetap 

Non PNS 

29 Ferri Yonantha, M.Pd L Ferri Yonantha 6/9/1991 S2 
Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Dosen Tetap 
Non PNS 

30 
Sulistiyowati Gandariyah 
Afkari, M.Ed 

P Kuala Lemang 6/23/1983 S2 Pendidikan Islam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

31 M. Azmi, M.E L 
Sungai 
Guntung 

3/6/1993 S2 Hukum Islam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

32 Nurmanisma Hasibuan, M.Pd.I P Sikijang 12/27/1969 S2 
Man. Pendidikan 
Islam 

Dosen Tetap 
Non PNS 

33 
Ahmad Chuzairi, SE, M.Si L 

Dabit 
Sidomulyo 

1/7/1991 S2 Akuntansi 
Dosen Tetap 

Non PNS 

34 
Hanafi Yunus, Lc, M.H.I L 

Kijang 11/9/1979 S2 Hukum Islam 
Dosen Tetap 

Non PNS 

35 
Yozi Rahmadeni, S.sos, M.Si P 

Tanjungpinang 3/28/1991 S2 Sosiologi 
Dosen Tetap 

Non PNS 

36 
Drs.H. Subadi, M.Si 

L Grobogan 
14/09/1971 

S2 Administrasi Publik 
Dosen Luar 

Biasa 

37 
Drs. Nazaruddin, MH 

L Letung 
10/5/1965 

S2 Hukum 
Dosen Luar 

Biasa 

38 
H. Muhammad Lukman, M.H.I 

L Tanjungpinang 
6/10/1974 

S2 Hukum Islam 
Dosen Luar 

Biasa 

39 
Dr. H. Zulkhaidir, M.H.I 

L Lingga 
4/10/1977 

S3 Hukum 
Dosen Luar 

Biasa 

40 
Dr. H. Erizal, MH 

L Sikijang 
27/12/1969 

S3 
sekolah Tinggi I lmu 
Hukum 

Dosen Luar 
Biasa 

41 
H. Abu Sufyan, M.Pd 

L Parit Pacitan 
31/10/1970 

S2 Pendidikan 
Dosen Luar 

Biasa 

42 
H. Imam Subekti, M.Pd.I 

L Rempang 
15/4/1971 

S2 Pendidikan Islam 
Dosen Luar 

Biasa 

43 
M. Zein, MH 

L Kampar, 
21/08/1965 

S2 
sekolah Tinggi I lmu 
Hukum 

Dosen Luar 
Biasa 

44 
Dr. H. Selamat Riauwanto 
Soerip, MM 

L Tanjungpinang 
28/09/1961 

S3 
Universitas Islam 
Yogyakarta 

Dosen Luar 
Biasa 

45 
Drs. H. Thamrin dahlan, M.S.i 

L Kepri 
10/6/1966 

S2 UT Jakarta 
Dosen Luar 

Biasa 

46 
Drs. Almahfuz, M. Si 

L Dabo Singkep 
9/11/1963 

S2 Administrasi Publik 
Dosen Luar 

Biasa 

47 
Dr. Said Maskur, M.Ag 

L 
Sungai 
Guntung 25/09/1977 

S3 IAIN Suska Riau 
Dosen Luar 

Biasa 

48 
Drs. Mastur Taher, M.Pd 

L Daik Lingga 
7/4/1966 

S2 
Univeritas Kunjuran 
Malang 

Dosen Luar 
Biasa 
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49 
Dr. H. Yatim Mustafa, M.Pd 

L Tanjang Batu 
28/12/1958 

S3 
Universitas Negeri 
Jakarta 

Dosen Luar 
Biasa 

50 
Dr. H. Syafri Salisman, MM 

L Banda Aceh 
10/6/1957 

S3 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Surabaya 

Dosen Luar 
Biasa 

51 
Sofiandi, BA, M.H.I 

L Dabo Singkep 
5/9/1975 

S2 
Universitas Ibnu 
Khaldun Bogor 

Dosen Luar 
Biasa 

52 
Zulkifli M Nuh, M.Ed 

L Sai Guntung 
9/7/1963 

S2 Matematika 
Dosen Luar 

Biasa 

53 
Drs. Dardiri Husni 

L Wana Sari 
22/6/1968 

S2 
Islamic Studies Kons 
Islam Asia Tenggara 

Dosen Luar 
Biasa 

54 
Dr. H. Ami Kamiludin, Lc. MA 

L Tasikmalaya 
11/6/1976 

S2 
Ilmu Al-Qur'an dan 
Tafsir 

Dosen Luar 
Biasa 

55 
Sumardi Noto Utomo, SH, M.Si 

L Kendal 
10/10/1963 

S2 Ilmu Hukum 
Dosen Luar 

Biasa 

56 
Muhammad Rasyied, SH, MH 

L 
Kepulauan 
Riau 23/4/1967 

S2 Manajemen 
Dosen Luar 

Biasa 

57 
Syarifah Normawati, M.Pd 

P Indra Giri Hilir 
2/5/1972 

S2 UTHM Malaysia 
Dosen Luar 

Biasa 

58 
Sudirman Anwar, M.Pd 

L Tembilahan 
22/7/1983 

S2 UIN SUSKA Riau 
Dosen Luar 

Biasa 

59 
Drs. H. Arusman Yusuf, M.HI 

L Airtiris 
9/8/1959 

S2 Hukum Islam 
Dosen Luar 

Biasa 

60 BUDIMAN L Tanjungpinang 12/9/1979 D3 Akuntansi Pramubakti 

61 SAFRIZAL L tanjungpinang 2/24/1976 D1 Komputer Akuntasi Pramubakti 

62 RAPI'AH, S.Pd.I P Tanjung Batu 8/20/1978 S1 
Manajemen 
Pendidikan Islam 

Pramubakti 

63 WISDAR HANUM,S.Pd.I L Sawang 8/12/1990 S1 
Manajemen 
Pendidikan Islam 

Pramubakti 

64 FAUZIAH, S.Sos P Tanjungpinang 10/1/1986 S1 Ilmu Pemerintahan Pramubakti 

65 UNYIL, S.Pd L Sejuba  12/12/1984 S1 
Pendidikan Bahasa 
dan sastra Indonesia 

Pramubakti 

66 TASLIM L Pacitan 12/5/1983 SMP - Pramubakti 

67 MAKRUP L Mensanak 9/24/1994 MAN IPS Pramubakti 

68 BAMBANG L Wonogiri 11/21/1966 SD - Pramubakti 

69 ARINA MANASIKANA, SE P Senanggai 5/19/1991 S1 Akuntansi Pramubakti 

70 SARTIKA P Sawang 6/9/1995 SMA IPA Pramubakti 

71 SITI AISYAH, S.Pd P Batu limau 9/2/1991 S1 Bahasa Indonesia Pramubakti 

72 NANA SOFIANA, S.Pi P Pariaman 8/1/1984 S1 
Manajemen Sumber 
daya Perikanan 

Pramubakti 

73 SARIFAH P Tanjung Baru 11/27/1994 SMA IPS Pramubakti 

74 ULFA ALFISYAH P Tanjungpinang 9/4/1995 SMA IPS Pramubakti 

75 DEWI RACHMAWATY P Kijang 12/28/1995 SMA IPS Pramubakti 

76 ZUPRIZAL, S.Pi L Midai 1/18/1991 S1 Perikanan Pramubakti 

77 
INDRA RAHMANA PUTRA, 
S.Pd 

L Taluk Kuantan 1/11/1987 S1 Bahasa Inggris Pramubakti 

78 AYU LESTARI NINGSIH, S.Pi P Kijang 5/20/1992 S1 Ilmu Kelautan Pramubakti 

79 SITI ENDANG PURWATI, S.E I P Kendal 7/6/1996 S1 
Ekonomi dan 
Perbankan Islam 

Pramubakti 

80 M. COENDRAD, S.Sos.I L Tanjungpinang 8/20/1982 S1 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 

Pramubakti 

81 SANTI PUJI ASTUTI, S.Pd P Tanjungpinang 3/9/1994 S1 Pendidikan islam Pramubakti 

82 NOR HAFIFAH, S.Pd.I P Sungai Ungar 7/17/1991 S1 
Pendidikan Agama 
Islam 

Pramubakti 

83 NIK MUHAMMAD ARIF L Sungai Pakning 7/17/1995 SMA IPS Pramubakti 

84 ARY CANSERA UKANRI L Tanjungpinang 6/26/1994 S1 Syariah Pramubakti 

85 EKO RIADY L Medan 1/2/1990 S1 syariah Pramubakti 

86 AL LUKMAN L Purbalingga 5/22/1991 SMKN 
Elektronika 
Informasi 

Pramubakti 



 

115 

87 DIAN PUTRI YANI P Batam 3/21/1995 MAN Agama Pramubakti 

88 YULIANA SAFITRI P Batam 6/5/1998 SMA IPS Pramubakti 

89 KANDAR, S.Pd L Karas 7/20/1989 S1 
Bahasa dan sastra 
Indonesia 

Pramubakti 

90 NURHAYATI P Tanjungpinang 7/1/1976 SD - Pramubakti 

91 OKY APARO L Ranai 10/10/1988 SMA IPA Pramubakti 

92 JUFMAIZAL L Padang 6/11/1971 SMA IPS Pramubakti 

93 
RANGGA RIFANY 
OCKTOREZA 

L Jakarta 10/5/1985 SMK Sekretaris Pramubakti 

94 RAHMAD L 
Sungai 
Guntung 

5/11/1985 SMA IPS Pramubakti 

Sumber: Data STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, 2018 

TABEL 4.3 
Daftar Dosen Pns 

NO NAMA NIP L/P TEMPAT LAHIR TGL LAHIR 

1 Fadhila Yonata, M.Pd 230022217/199206082018011001 L Payakumbuh 6/8/1992 

2 Sella Kurnia Sari, M.Sc 230022216/199111222018012002 P Tanjungpinang 11/12/1991 

3 Sri Zulfida, M.A 230022215/198407292018012001 P Lima Puluh Kota 29/07/198 

4 Abd Rahman, M.Sos 230022218/198310292018011001 L Gresik 10/29/1983 

Sumber: Data STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, 2018 

TABEL 4.4 
Daftar Nama Pejabat STAIN Sultan Abdurrahman Kepri 

NO NAMA NIP L/P TMPT LAHIR TL. LAHIR PANGKAT 

1 Dr. Muhammad Faisal, M.Ag 150377372/197503242006041005 L Pekanbaru 3/24/1975 Penata Tk 1 

2 ARIS BINTANIA, M.AG  19750723200003 1 001 L     Pembina 

2 H. IMAM SUBEKTI, M.Pd.I 150321256/197104152002121001 L Rempang 15-Apr-71 Penata Tk 1 

3 MARTANTO, S.Sos, M.Si 150408829/198509292008011004 L Tanjungpinang 9/29/1985 Penata  

4 Rika Wahyuni, S.Kom., M.AB 150351859/198106122005012006 P Padang 12 juni 1981 
Penata 

Muda Tk 1 

5 DVI AFRIANSYAH S.Pd.I 150351706/198004282005011004 L Kuala Enok 28-Apr-80 
Penata 

Muda Tk 1 

Sumber: Data STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, 2018 

B. Temuan Khusus  

1. Penyajian Data  

Gambaran umum responden pada penelitian ini 

dirangkum dalam profil responden yang terdiri dari 

jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Untuk 
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mengetahui jumlah dan hasil persentase dari profil 

responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  

TABEL 4.5 
Profil Responden 

Profil Responden Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki  
Perempuan  

 
31 
11 

 
75% 
25% 

Jumlah  42 100% 

Pendidikan Terakhir 

S2 
S3 

 
39 
3 

 
98% 
2% 

Jumlah 42 100% 

  Sumber: Data STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, 2018 

Berdasarakan tabel 4.5 diketahui bahwa respon-

den dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki 

yaitu berjumlah 31 orang atau sebesar 75% dan respon-

den yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 11 

orang atau sebesar 25%. Ditinjau dari pendidikan terak-

hir responden, responden yang tamatan S3 berjumlah 3 

orang atau 2%, yang tamatan S2 berjumlah 3 atau 

98%.Tingkat pengumpulan kuesioner yang telah di 

sebarkan kepada responden dapat dilihat pada tabel 4.6 

TABEL 4.6. Tingkat Pengumpulan Kuesioner 
Keterangan  Total  

Total kuesioner yang disebarkan  100% 

Total kuesioner yang terkumpul kembali 100% 

Total kuesioner yang dapat diolah 100% 

Persentase Pengembalian Kuesioner (100/100 
x100%) 

100% 

  Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel 4.6 dijelaskan bahwa penelitian 

yang dilakukan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 

kuesioner.Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 

100 kuesioner atau 100 %.Jadi, total kuesioner yang 

dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang 

disebarkan adalah 100 kuesioner atau 100%. 

TABEL 4.7 
Data Tentang Manajemen Sumber Daya 

Manusia  Tenaga Pendidik 
No Alternatif Jawaban Resp Frekuensi Persentase% 

1 SS 22 645 47% 

2 S 15 555 40% 

3 KD 4 176 12,8% 

4 JS 1 4 0,2% 

5 TP - - - 

Jumlah 42 1380 100% 

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.7 dijelaskan bahwa alternatif 

jawaban pada variabel manajemen sumber daya 

manusia tenaga pendidik untuk jawaban sangat setuju 

(SS) dengan responden 22 orang, frekuensi jawaban 645 

dan di persentasekan menjadi 47%. Untuk jawaban  

setuju (S) dengan responden 15 orang, frekuensi 

jawaban 555 dan di persentasekan menjadi 40%. Untuk 

jawaban kadang-kadang (KD) dengan responden 4 

orang, frekuensi jawaban 176 dan di persentasekan 

menjadi 12,8%. Untuk jawaban jarang sekali (JS) 

dengan responden 1 orang, frekuensi jawaban 4 dan di 
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persentasekan menjadi 0,2%. Sedangkan untuk jawaban 

tidak pernah (TP) dengan responden nihil, frekuensi 

jawaban juga nihil dan di persentasekan menjadi nihil.  

TABEL 4.8 
Data Tentang Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

No Alternatif Jawaban Resp Frekuensi Persentase% 

1 SS 28 839 60,8% 

2 S 9 400 29% 

3 KS 4 139 10% 

4 TS 1 2 0,2 

5 STS - -  

Jumlah 42 1380 100% 

   Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 dijelaskan bahwa alternatif 

jawaban pada variabel Kelengkapan sarana prasarana 

untuk jawaban sangat setuju (SS) dengan responden 28 

orang, frekuensi jawaban 839 dan di persentasekan 

menjadi 60,8%. Untuk jawaban  setuju (S) dengan res-

ponden 9 orang, frekuensi jawaban 400 dan di persen-

tasekan menjadi 29%. Untuk jawaban kadang-kadang 

(KD) dengan responden 4 orang, frekuensi jawaban 139 

dan di persentasekan menjadi 10%. Untuk jawaban 

jarang sekali (JS) dengan responden 1 orang, frekuensi 

jawaban 2 dan di persentasekan menjadi 0,2%. Seda-

ngkan untuk jawaban tidak pernah (TP) dengan res-

ponden nihil, frekuensi jawaban juga nihil dan di 

persentasekan menjadi nihil.  
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TABEL 4.9 
Data Tentang Efektivitas Mengajar Dosen 

No Alternatif Jawaban Resp Frekuensi Persentase% 

1 SS 20 1010 48,8% 

2 S 17 750 36% 

3 KS 4 300 14% 

4 TS 1 10 1,2% 

5 STS - - - 

Jumlah 42 2070 100% 

  Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 dijelaskan bahwa alternatif 

jawaban pada variabel efektifitas mengajar guru untuk 

jawaban sangat setuju (SS) dengan responden 20 orang, 

frekuensi jawaban 1010 dan di persentasekan menjadi 

48,8%. Untuk jawaban  setuju (S) dengan res-ponden 17 

orang, frekuensi jawaban 750 dan di per-sentasekan 

menjadi 36%. Untuk jawaban kurang setuju (KS) de-

ngan responden 4 orang, frekuensi jawaban 300 dan di 

persentasekan menjadi 1.2%. Untuk jawaban tidak 

setuju (TS) dengan responden 1 orang, frekuensi jawa-

ban 10 dan di persentasekan menjadi 1,2%. Sedangkan 

untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) dengan 

responden nihil, frekuensi jawaban juga nihil dan di 

persentasekan menjadi nihil.  

Deskripsi data lengkap rangkuman skor, pelaksa-

naan manajemen sumber daya manusia tenaga pen-
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didik, kelengkapan sarana prasarana, terhadap efektivi-

tas guru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL 4.10 
Deskripsi Data Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
Pendidik, Kelengkapan Sarana Prasarana Terhadap 

Efektivitas Mengajar Dosen 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Dev 

PENGELOLAAN SDM 
TENAGA PENDIDIK 

42 67 99 86.17 9.054 

KELENGKAPAN 
SARANA PRASARANA 

42 70 100 89.22 8.638 

EFEKTIVITAS DOSEN 42 94 149 125.28 14.224 

Valid N (listwise) 42     

Sumber: SPSS 

Keterangan Tabel 4.10 adalah  N menunjukkan 

jumlah data yang diproses yaitu 69 sampel data. Mini-

mum menunjukkan data terkecil dari sekelompok vari-

abel. Maximum menunjukkan nilai data yang terbesar. 

Mean menunjukkan rata-rata dari masing-masing vari-

abel semua responden. Standard deviasi menunjukkan 

dispersi rata-rata dari sampel. Untuk itu tabel 4.10 

dilihat bahwa variabel pengelolaan sumber daya manu-

sia tenaga pendidik (X1) dengan sampel (N) sebanyak 

42 memiliki nilai minimum sebesar 67, nilai maximum 

sebesar 99, rata-rata sebesar 86,17, dan standar deviasi-

nya sebesar 9,054. Selanjutnya variabel kelengkapan 

sarana prasarana (X2) dengan sampel (N) sebanyak 42 
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memiliki nilai minimum sebesar 70, nilai maximum 

sebesar 100, rata-rata sebesar 89,22, dan standar devi-

asinya sebesar 8,636. Dan yang terakhir variabel efek-

tivitas guru (Y) dengan sampel (N) sebanyak 42 memi-

liki nilai minimum sebesar 94, nilai maximum sebesar 

149, rata-rata sebesar 125,28, dan standar deviasinya 

sebesar 14,224. 

2.  Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna mem-

peroleh suatu kesimpulan. Adapun metode analisis 

data yang digunakan adalah: 

a. Pengujian Validitas Instrumen 

Validiatas data yang ditentukan oleh proses 

pengukuran yang kuat. Suatu istrument pengukuran 

dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya 

diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

item-item yang ada didalam kuesioner mampu me-

ngukur pangubah yang didapatkan dalam penelitian 

ini. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

variabel, dapat dilakukan pengujian dengan teknik 

realibility analysis dengan nilai korelasi diatas 0,30. 
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TABEL 4.11 
Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Manajemen Sumber 

Daya Manusia Tenaga Pendidik (X1) 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

p1 81.72 95.144 .538 . .949 

p2 81.77 98.151 .319 . .953 

p3 81.65 94.024 .666 . .947 

p4 81.65 93.230 .729 . .946 

p5 81.72 95.144 .538 . .949 

p6 81.65 94.024 .666 . .947 

p7 81.65 93.230 .729 . .946 

p8 81.72 95.144 .538 . .949 

p9 81.80 92.076 .815 . .945 

p10 81.65 94.024 .666 . .947 

p11 81.65 93.230 .729 . .946 

p12 81.80 94.899 .525 . .950 

p13 81.80 92.076 .815 . .945 

p14 81.80 92.076 .815 . .945 

p15 81.80 92.076 .815 . .945 

p16 81.80 94.899 .525 . .950 

p17 81.80 92.076 .815 . .945 

p18 81.80 92.076 .815 . .945 

p19 81.80 92.076 .815 . .945 

p20 81.80 92.076 .815 . .945 

Sumber: Data Olahan Penulis melalui SPSS, Tahun 2018 

Dari tabel 4.11 dilihat bahwa hasil uji validitas 

P1 sebesar 0.538, P2 sebesar 0.319, P3 sebesar 0.666, 

P4 sebesar 0.729, P5 0.538, P6 sebesar 0.666, P7 

sebesar 0.729, P8 sebesar 0.538, P9 sebesar 0.815, P10 

sebesar 0.666, P11 sebesar 0.729, P12 sebesar 0.525, 

P13 sebesar 0.815, P14 sebesar 0.815, P15 sebesar 

0.815, P16 sebesar 0.525, P17 sebesar 0.815, P18 
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sebesar 0.815, P19 sebesar 0.815, P20 sebesar 0.815. 

Hasil uji validitas tersebut menunjukkan nilai 

terendah yaitu 0,319 artinya seluruh item tersebut 

dinyatakan valid jika dilihat dari output pengujian 

validitas ini dan memenuhi syarat untuk valid 

karena memiliki korelasi >0,30.  

TABEL 4.12.  
Hasil Uji Validitas Kelengkapan Sarana Prasarana 

(X2) 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

p1 84.72 66.967 .648 . .912 

p2 84.54 68.488 .574 . .914 

p3 84.81 67.773 .477 . .916 

p4 84.72 67.997 .551 . .914 

p5 85.06 65.673 .660 . .912 

p6 84.61 70.271 .378 . .918 

p7 85.06 65.673 .660 . .912 

p8 84.54 68.488 .574 . .914 

p9 84.96 66.425 .699 . .911 

p10 84.72 66.967 .648 . .912 

p11 85.06 68.791 .320 . .922 

p12 84.54 69.605 .481 . .916 

p13 84.72 66.967 .648 . .912 

p14 84.54 68.488 .574 . .914 

p15 84.72 67.997 .551 . .914 

p16 85.06 65.673 .660 . .912 

p17 84.54 68.488 .574 . .914 

p18 84.96 66.425 .699 . .911 

p19 84.72 66.967 .648 . .912 

p20 84.54 68.488 .574 . .914 

Sumber: Data Olahan Penulis melalui SPSS, Tahun 2018 
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Dari tabel 4.12 dilihat bahwa hasil uji 

validitas P1 sebesar 0.648, P2 sebesar 0.574, P3 

sebesar 0.477, P4 sebesar 0.551, P5 sebesar 0.660, 

P6 sebesar 0.378, P7 sebesar 0.660, P8 sebesar 

0.574, P9 sebesar 0.699, P10 sebesar 0.648, P11 

sebesar 0.320, P12 sebesar 0.481, P13 sebesar 

0.648, P14 sebesar 0.574, P15 sebesar 0.551, P16 

sebesar 0.660, P17 sebesar 0.574, P18 sebesar 

0.699, P19 sebesar 0.648, P20 sebesar 0.574. Hasil 

uji validitas tersebut menunjukkan nilai teren-

dah yaitu 0,320 artinya seluruh item tersebut 

dinyatakan valid jika dilihat dari output pe-

ngujian validitas ini dan memenuhi syarat untuk 

valid karena memiliki korelasi >0,30. 

TABEL 4.13 
Hasil Uji Validitas Efektivitas Mengajardosen (Y) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

p1 121.00 189.676 .670 . .951 

p2 121.07 186.215 .678 . .951 

p3 120.71 188.238 .792 . .950 

p4 121.26 187.872 .651 . .951 

p5 121.10 189.651 .695 . .951 

p6 120.91 190.110 .621 . .951 

p7 120.74 193.990 .433 . .953 

p8 121.10 189.651 .695 . .951 

p9 121.00 189.676 .670 . .951 

p10 121.29 190.650 .503 . .952 

p11 120.71 188.238 .792 . .950 
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p12 121.26 187.872 .651 . .951 

p13 121.10 189.651 .695 . .951 

p14 120.91 190.110 .621 . .951 

p15 120.74 193.990 .433 . .953 

p16 121.54 184.870 .739 . .950 

p17 121.29 190.650 .503 . .952 

p18 120.71 188.238 .792 . .950 

p19 121.26 187.872 .651 . .951 

p20 121.17 194.352 .334 . .954 

p21 120.91 186.875 .578 . .952 

p22 121.26 187.872 .651 . .951 

p23 121.54 184.870 .739 . .950 

p24 121.26 187.872 .651 . .951 

p25 121.42 195.041 .412 . .953 

p26 121.29 190.650 .503 . .952 

p27 121.16 189.430 .692 . .951 

p28 121.29 190.650 .503 . .952 

p29 120.71 188.238 .792 . .950 

p30 121.26 187.872 .651 . .951 

Sumber: Data Olahan Penulis melalui SPSS, Tahun 2018 

Dari tabel 4.13 dilihat bahwa hasil uji validitas 

K1 sebesar 0.670, K2 sebesar 0.678, K3 sebesar 0.792, 

K4 sebesar 0.651, K5 0.695, K6 sebesar 0.621, K7 

sebesar 0.433, K8 sebesar 0.695, K9 sebesar 0.670, K10 

sebesar 0.503, K11 sebesar 0.792, K12 sebesar 0.651, 

K13 sebesar 0.695, K14 sebesar 0.621, K15 sebesar 

0.433, K16 sebesar 0.739, K17 sebesar 0.503, K18 

sebesar 0.792, K19 sebesar 0.651, K20 sebesar 0.334, 

K21 sebesar 0.578, K22 sebesar 0.651, K23 sebesar 

0.739, K24 sebesar 0.551, K25 sebesar 0.412, K26 

sebesar 0.503, K27 sebesar 0.692, K28 sebesar 0.503, 
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K29 sebesar 0.792, K30 sebesar 0.651. Hasil uji vali-

ditas tersebut menunjukkan nilai terendah yaitu 

0,334 artinya seluruh item tersebut dinyatakan valid 

jika dilihat dari output pengujian validitas ini dan 

memenuhi syarat untuk valid karena memiliki kore-

lasi >0,30. 

Setelah peneliti mencari kevalidan instrumen 

dengan menggunakan SPSS, maka peneliti mengam-

bil kesimpulan bahwa seluruh item instrumen 

tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan 

sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

b. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi instrumen, apakah instrumen yang di 

gunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

instrumen tersebut diulang. Teknik yang digunakan 

dalam pengujian reliabilitas ini adalah menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha. Dasar pengambilan kepu-

tusan untuk pengujian reliabilitas adalah sebagai 

berikut:52 

1) “Jika nilai  Cronbach’sAlpha> 0,60, maka kue-

sioner yang diuji dinyatakan reliabel. 

                                                 
52

Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 178 
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2) “Jika nilai  Cronbach’sAlpha < 0,60, maka kue-

sioner yang diuji dinyatakan tidak reliabel. 

TABEL 4.14 
Rekapitulasi Hasil Uji Realibilitas 

Variabel  Koefisien Alpha Keterangan 

Pelaksanaan Manejemen SDM Tenaga 
Pendidik 

0,945 Reliabel 

Kelengkapan Sarana Prasarana 0,912 Reliabel 

Efektivitas Mengajar Dosen 0,951 Reliabel 

Sumber: Data Olahan Penulis melalui SPSS, Tahun 2018 

Berdasarkan 4.14 dilihat bahwa koefisien reali-

bilitas instrumen pelaksanaaan manajemen sumber 

daya manusia tenaga pendidik menunjukkan nilai 

Cronbach Alpha sebesar 0.945, koefisien realibilitas 

kelengkapan sarana prasarana sebesar 0.912, koe-

fisien efektivitas mengajar guru sebesar 0.951. 

6. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan melihat nilai Kol-

mogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.15 

TABEL 4.15 
Rangkuman Analisis Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PENGELOLAAN 
SDM TENAGA 

PENDIDIK 

KELENGKAPAN 
SARANA 

PRASARANA 
EFEKTIVITAS 

GURU 

N 42 42 42 

Normal Parametersa Mean 86.17 89.22 125.28 

Std. 
Deviation 

9.054 8.638 14.224 

Most Extreme Differences Absolute .125 .121 .108 
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Positive .081 .106 .105 

Negative -.125 -.121 -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.040 1.001 .898 

Asymp. Sig. (2-tailed) .230 .269 .396 

a. Test distribution is Normal. 

   

Dalam model regresi penelitian ini dilakukan 

dari data yang tertera pada tabel 4.15 diketahui 

bahwa nilai K-S pada X1adalah 1,040, nilai signi-

fikansi 0.230. dan untuk variabel X2 nilai K-Ssebesar 

1,001, nilai signifikansi 0.269 dan yang terakhir 

variabel Y nilai K-S sebesar 0.898, nilai signifikansi 

0.396. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi data efektivitas guru (Y), Sumber 

daya manusia tenaga pendidik (X1), dan keleng-

kapan sarana prasarana (X2)  berdistribusi normal 

dan dapat digunakan sebagai data penelitian. 

b. Uji Multikoloniearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multiko-

lineritas diadakan dengan cara menggunakan nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas antar variabel independen. 

Uji multikolonearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan linear yang sempurna 

dan tidak terdapat kemiripan variabel bebas. Ada-
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pun hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat pada 

tabel 4.16 sebagai berikut: 

TABEL 4.16 
Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 74.653 19.120  3.905 .000   

PENGELOLAAN SDM 
TENAGA PENDIDIK 

-.421 .144 -.268 -2.921 .005 .993 1.007 

KELENGKAPAN 
SARANA PRASARANA 

.974 .151 .592 6.447 .000 .993 1.007 

a. Dependent Variable:EFEKTIVITAS DOSEN 
 

Dari tabel IV.22 menunjukkan bahwa variabel 

pengelolaan sumber daya manusia tenaga pendidik 

dan kelengkapan sarana prasarana memiliki nilai 

tolerance 0, 993. Nilai ini di atas 0,01 dan tidak 

adanya variabel bebas yang mempunyai nilai tole-

rance kurang dari 0,01 hal ini menunjukkan bahwa 

tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil 

perhitungan VIF (Variance Inflation Factor) juga me-

nunjukkan hal yang sama, dimana tidak satu pun 

variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar 

dari10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
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terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Oleh 

karena itu, bahwa model regresi layak dipakai. 

c. Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilaku-

kan dengan melihat besaran nilai Durbin Watson 

(DW).Angka Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 

4.17. 

TABEL 4.17 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .669a .448 .431 10.725 2.031 

A. Predictors: (Constant), Kelengkapan Sarana Prasarana, Pengelolaan Sdm Tenaga 
Pendidik 

B. Dependent Variable: Efektivitas Dosen 
 

 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai DW 

adalah sebesar 2,031. Jika dibandingkan dengan DW 

tabel, jumlah variabel yang digunakan ada 3 (k=3) 

dengan sampel n=42 diperoleh DW tabel sebesar 

1.525. Karena nilai DW statistik lebih dari DW tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa data terdapat 

problem autokorelasi. 

d. Uji Homogenitas 

Data dapat dikatakan homogen jika nilai signi-

fikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 
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varian dari dua atau lebih kelompok data adalah 

sama. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 

4.18. 

TABEL 4.18 
Rangkuman Pengujian Analisis Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PENGELOLAAN SDM TENAGA 
PENDIDIK 

22.962 17 43 .000 

KELENGKAPAN SARANA 
PRASARANA 

8.020 17 43 .000 

EFEKTIVITAS DOSEN 16.020 17 43 .000 

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2018 

Dari hasil uji homogenitas dilihat pada tabel 

IV.24 diketahui bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia tenaga pendidik signifikansi sebesar 0,000, 

kelengkapan sarana prasarana 0,000, dan efektivitas 

guru sebesar 0,000. Signifikansi masing-masing 

kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ke-

tiga kelompok data adalah sama. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa populasi masing-masing 

variabel penelitian homogen. 

1) Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

uji regresi sederhana, uji korelasi parsial dan uji 

korelasi ganda untuk mengetahui sejauh mana 
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korelasi antar variabel. Selanjutnya untuk 

mengetahui berapa besar kontribusi dari masing-

masing variabel bebas (independen) terhadap 

variabel terikat (dependen), maka akan dilakukan 

uji regresi linier sederhana dan regresi linier 

berganda. 

a) Uji  Regresi Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan 

sumberdaya manusia tenaga pendidik dan ke-

lengkapan sarana prasarana terhadap efekti-

vitas guru dapat dilihat pada tabel 4.19  be-

rikut: 

TABEL 4.19 
Hasil Uji Regresi Sederhana 

Correlations 

  PENGELOLAN 
SDM TENAGA 

PENDIDIK 

KELENGKAP
AN SARANA 
PRASARANA 

EFEKTIVITAS 
DOSEN 

PENGELOLAAN SDM 
TENAGA PENDIDIK 

Pearson 
Correlation 

1 -.083 .317** 

Sig. (2-tailed)  .497 .008 

N 42 42 42 

KELENGKAPAN 
SARANA 
PRASARANA 

Pearson 
Correlation 

-.083 1 -.614** 

Sig. (2-tailed) .497  .000 

N 42 42 42 

EFEKTIVITAS GURU Pearson 
Correlation 

.317** .614** 1 

Sig. (2-tailed) .008 .000  

N 42 42 42 
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Correlations 

  PENGELOLAN 
SDM TENAGA 

PENDIDIK 

KELENGKAP
AN SARANA 
PRASARANA 

EFEKTIVITAS 
DOSEN 

PENGELOLAAN SDM 
TENAGA PENDIDIK 

Pearson 
Correlation 

1 -.083 .317** 

Sig. (2-tailed)  .497 .008 

N 42 42 42 

KELENGKAPAN 
SARANA 
PRASARANA 

Pearson 
Correlation 

-.083 1 -.614** 

Sig. (2-tailed) .497  .000 

N 42 42 42 

EFEKTIVITAS GURU Pearson 
Correlation 

.317** .614** 1 

Sig. (2-tailed) .008 .000  

N 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

i) Hipotesis Pertama 

Hipotesis: Terdapat pengaruh yang sig-

nifikan pengelolaan sumber daya manusia 

tenaga pendidik terhadap efektivitas Do-

sen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. 

Berdasarkan tabel 4.19 tergambarkan be-

sarnya koefisien korelasi pengelolaan sumber 

daya manusia tenaga pendidik terhadap efek-

tivitas dosen = 0,317, dengan p < 0,05, N = 69 

dan teknik analisis yang digunakan adalah 

Pearson Correlation. Hal ini berarti terdapat ko-

relasi yang signifikan dan mengandung pe-
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ngertian apabila pengelolaan sumber daya 

manusia pendidik kondusif maka semakin 

tinggi efektivitas Dosen, sebaliknya apabila 

pengelolaan sumber daya manusia tenaga 

pendidik tidak kondusif maka efektivitas dosen 

semakin rendah.Hal ini berarti menunjukkan 

bahwa hipotesis diterima. 

ii) Hipotesis Kedua 

Hipotesis: Terdapat pengaruh yang signi-

fikan kelengkapan sarana prasarana terhadap 

efektivitas Dosen di STAIN Sultan Abdurrah-

man Kepri. 

Berdasarkan tabel 4.19 menggambarkan 

besarnya koefisien korelasi kelengkapan sarana 

prasarana dengan efektivitas Dosen= 0,614 

dengan p < 0,05, N = 69 dan teknik analisis 

yang digunakan adalah Pearson Correlation.  Hal 

ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

dan mengandung pengertian apabila kelengka-

pan sarana prasarana dengan efektivitas dosen 

baik maka semakin tinggi pula efektivitas do-

sen, sebaliknya apabila kelengkapan sarana 

prasarana dengan efektivitas dosen tidak baik 
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maka efektivitas dosen semakin rendah.Berarti 

hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 

iii) Hipotesis Ketiga 

Hipotesis: Terdapat pengaruh yang signi-

fikan pengelolaan sumber daya manusia tenaga 

pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

terhadap efektivitas Dosen di STAIN Sultan 

Abdurrahman Kepri. 

Dilihat dari koefisien pengelolaan manaje-

men sumber daya manusia tenaga pendidik 

dan kelengkapan sarana prasarana adalah 0,448 

atau (ry.x1x2 =0,448). Sedangkan pengaruh seca-

ra bersama-sama antara variabel X1 dan X2 

terhadap Y= R2x 100% atau 0,448 x 100% = 

44,8%, sedangkan sisanya 55,2% ditentukan 

oleh variabel lain.  

Dengan demikian sesuai dengan hasil 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh pengelolaan sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan kelengkapan sarana pra-

sarana secara simultan terhadap efektivitas 

Dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. 
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b) Uji Regresi Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan 

sumber daya manusia tenaga pendidik dan 

kelengkapan sarana prasarana terhadap efektifi-

tas dosen dapat dilihat pada tabel 4.20. 

TABEL 4.20 
Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffic

ients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 74.653 19.120  3.905 .000   

PENGELOLA
AN SDM 
TENAGA 
PENDIDIK 

-.421 .144 -.268 -2.921 .005 .993 1.007 

KELENGKAP
AN SARANA 
PRASARANA 

.974 .151 .592 6.447 .000 .993 1.007 

a. Dependent Variable: 
EFEKTIVITAS dosen 

      

Dari koefisien regresi pada tabel tersebut, 

maka dapat diketahui persamaan regresi linear 

berganda dalam analisis sebagai berikut:  

Y' = a + b1 X1 + b2 X2+ e 

Y' = 74,653+ 0.421 + 0.974 + e 

Persamaan regresi tersebut dapat diarti-

kan sebagai berikut:  
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Nilai konstanta (a) adalah sebesar 74,653. 

Hal ini menunjukkan apabila variabel inde-

penden diasumsikan nol (0), maka variabel de-

penden adalah sebesar 74,653 dianggap kon-

stan. 

Nilai koefisien regresi variabel pengelo-

laan sumber daya manusia tenaga pendidik 

(X1) sebesar 0.421. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan pengelolaan sumber daya 

manusia tenaga pendidik sebesar 1% maka 

akan meningkatkan efektivitas dosen sebesar 

0.421 dengan asumsi variabel lain nilainya 

tetap.  

Nilai koefisien regresi variabel pelaksa-

naan sarana prasarana (X2) sebesar 0.974 Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

kelengkapan sarana prasana sebesar 1% maka 

akan meningkatkan efektifitas dosen sebesar 

0.974 dengan asumsi variabel lain nilainya 

tetap.  

Dari persamaan regresi tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa variabel pengelolaan 

sumber daya manusia pendidik dan kelengka-
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pan sarana prasarana bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pengelolaan su-

mber daya manusia tenaga pendidik dan ke-

lengkapan sarana prasarana berkorelasi secara 

signifikan terhadap efektifitas dosen. Kesalahan 

pengganggu (e) merupakan variabel acak dan 

mempunyai distribusi probabilitas yang mewa-

kili semua faktor yang mempunyai pengaruh 

terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam 

persamaan. 

c) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) dalam reg-

resi linier berganda digunakan untuk menge-

tahui persentase sumbangan variabel indepen-

den (X) secara serentak terhadap variabel de-

penden (Y). Persentase tersebut menunjukkan 

seberapa besar variabel independen dapat men-

jelaskan variabel dependen.  

Semakin besar koefisien determinasinya, 

maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya. Berikut 

adalah tabel hasil perhitungan koefisien deter-

minasi (R2): 
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TABEL 4.21 
Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .669a .448 .431 10.725 

b. Predictors: (Constant), KELENGKAPAN SARANA PRASARANA, 
PENGELOLAAN SDM TENAGA PENDIDIK 

 

Berdasarkan tabel 4.21, diperoleh nilai R2 

(R Square) sebesar 0.448 atau sebesar 44,8%. Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen (pengelolaan 

sumber daya manusia tenaga pendidik dan 

kelengkapan sarana prasarana) terhadap varia-

bel dependen (efektifitas dosen) sebesar 44,8%. 

Atau variasi variabel independen dalam 

model (pengelolaan sumber daya manusia te-

naga pendidik dan kelengkapan sarana pra-

sarana) mampu menjelaskan sebesar 44,8% 

variabel dependen (efektivitas dosen). Sisanya 

sebesar 55,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam pe-

nelitian ini.  
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d) Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji 

statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk mengeta-

hui apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai penga-

ruh secara simultan terhadap variabel depen-

den. Kriteria keputusannya adalah sebagai be-

rikut: 

i) Apabila Fhitung> Ftabel atau memiliki 
tingkat signifikansi < 0.05 maka H0 di 
tolak dan Ha diterima. 

ii) Apabila Fhitung< Ftabel atau memiliki 
tingkat signifikansi > 0.05 maka H0 di 
terima atau Ha ditolak.  
 
Ftabel  = { α ; (df1) = k-1, (df2) = n – k }  
 = 5% ; df1 = (3-1), df2 = 69-3 
 = 0,05 ; df1 = 2, df2 = 66 
 = 2.548 
 

TABEL 4.22 
Hasil Uji Statistik F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6166.123 2 3083.061 26.803 .000a 

Residual 7591.645 66 115.025   

Total 13757.768 68    

A. Predictors: (Constant), Kelengkapan Sarana Prasarana, Pengelolaan Sdm Tenaga Pendidik 

B. Dependent Variable: Efektivitas dosen 
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Dari analisis Tabel 4.21 didapatkan Fhitung 

sebesar 26.803 dengan tingkat signifikansi 

0.000, dan diperoleh Ftabel sebesar 2.548. Hal ini 

menunjukkan bahwa  Fhitung  jauh lebih besar 

dari Ftabel yaitu 26.803>2.548 dengan signi-

fikansi 0.000< 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan sumber daya manusia te-

naga pendidik (X1) dan kelengkapan sarana 

prasarana (X2) bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap efektifitas dosen(Y). 

Dengan demikian H3 diterima. 

e) Pengujian Variabel Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial dilaku-

kan dengan  uji-t statistik 1 sisi terhadap mas-

ing-masing variabel independen. Pengujian ini 

dilakukan  untuk mengetahui ada atau tidak-

nya pengaruh dari variabel bebas terhadap 

efektivitas dosen. Dari pengujian regresi dida-

pat nilai t-statistik dari masing-masing variabel 

untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-

tabel. Cara yang dilakukan untuk menentukan t-

tabel adalah: 

t-tabel = α df (n-k) 
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dimana : α = tingkat signifikansi 

df  = derajat bebas 

 n   = jumlah data 

 k = jumlah variabel indepen-

dent termasuk konstanta. 

Dengan demikian maka dapat ditentukan 

nilai t-tabel dalam penelitian ini dengan meng-

gunakan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat 

bebas (42-3) sebesar 39, maka nilai t-tabel di 

dapat sebesar 1.671. 

Bila t-stat> t-tabel : Variabel independen ber-

pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Bila t-stat< t-tabel : Variabel indepen-

den tidak berpengaruh secara signifikan terha-

dap variabel dependen. 

TABEL 4.23 
Nilai T-Statistik Tiap Variabel 

Variabel t statistic t  tabel Probabilitas Keterangan 

X1 3.905 1.671 .000 Berpengaruh Positif 

X2 2.921 1.671 .005 Berpengaruh Positif 

Y 6.447 1.671 .000 Berpengaruh Positif 

 

X1 = Pengelolaan Sumber Daya Manusia Te-

naga Pendidik 

X2 = Kelengkapan Sarana Prasarana 

Y   = Efektivitas Dosen 
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f) Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan penelitian dikembangkan 

berdasarkan temuan-temuan dari hasil pengo-

lahan data. Berdasarkan analisis deskriptif me-

nunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia tenaga pendidik dan kelengkapan sa-

rana prasarana terhadap efektivitas mengajar 

dosen pada umumnya berada pada kategori 

sedang.  

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ter-

dapat korelasi pengelolaan sumber daya manu-

sia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana terhadap efektivitas mengajar dosen 

baik secara terpisah (parsial) maupun secara 

bersama-sama (simultan). 

Hal ini diperkuat dari hasil temuan pene-

litian menunjukkan bahwa ketiga hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian diterima. Beri-

kut akan diuraikan secara menyeluruh (holistic) 

sehingga muncul makna yang sebenarnya dari 

temuan tersebut. Adapun temuan-temuan yang 

diperoleh dalam tulisan ini adalah: 
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Pertama, terdapat kontribusi pengelolaan 

sumber daya manusia tenaga pendidik terha-

dap efektivitas mengajar Dosen di STAIN Sul-

tan Abdurrahman Kepri. Kekuatan pengaruh 

pengelolaan sumber daya manusia tenaga pen-

didik terhadap efektivitas mengajar Dosen di 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri adalah ber-

korelasi sebesar 0,421 yang berkontribusi cukup 

tinggi.Untuk itu diharapkan kepada Dosen di 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk me-

ningkatkan efektivitas mengajar dosen dalam 

menjalankan tugas dengan penuh pengabdian 

dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan 

pelayanan kepada peserta didik, masyarakat 

dan terus meningkatkan kompetensi agar dapat 

menciptakan generasi yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan Uji-t diperoleh hasil bahwa 

nilai t-statistik sebesar 3.905 dengan tingkat sig-

nifikansi  0.000. Karena t-statistik> t-tabel yaitu 

3.905>1.671 dan tingkat signifikansi lebih kecil 

dari 0.05.Nilai t-statistik bertanda positif, maka 

secara parsial variabel Pengelolaan sumber 
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daya manusia tenaga pendidik berpengaruh 

positif terhadap efektivitas mengajar dosen. 

Dengan demikian H1 diterima. Dengan demi-

kian, Semakin  baik pengelolaan sumber daya 

manusia tenaga pendidik bagi dosen semakin 

baik pula efektivitas mengajar dosen.  

Kedua, terdapat kontribusi kelengkapan 

sarana prasarana terhadap efektivitas mengajar 

Dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. 

Kekuatan pengaruh kelengkapan sarana pra-

sarana terhadap efektivitas mengajar Dosen di 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri adalah ber-

korelasi sebesar 0,974 yang berkontribusi ting-

gi. Untuk itu  para Dosen di STAIN Sultan 

Abdurrahman Kepri diharapkan memperta-

hankan keefektivannya dalam menjalankan 

tugasnya, karena seorang guru yang memiliki 

efektivitas yang tinggi terhadap organisasi akan 

memperlihatkan performansi kerja yang tinggi 

pula. Untuk itu sekolah harus menjaga sarana 

dan prasarana yang telah di sediakan agar 

keefektivitan dalam mengajar dosen berjalan 

dengan baik, yang membuat para dosen ber-
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semangat dalam bekerja secara langsung atau 

tidak langsung. 

Berdasarkan Uji-t diperoleh hasil bahwa 

nilai t-statistik sebesar 2.921 dengan tingkat signi-

fikansi 0.005.Karena t-statistik> t-tabel yaitu 2.921-

>1.671 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 

0.05, maka secara parsial variabel kelengkapan 

sarana prasarana berpengaruh pada efektivitas 

mengajar dosen. Dengan demikian H2 di teri-

ma. Dengan demikian, semakin tinggi keleng-

kapan sarana prasarana maka semakin tinggi 

pula pengaruh pada efektivitas mengajar do-

sen. 

Ketiga, terdapat kontribusi pengelolaan 

sumber daya manusia tenaga pendidik dan ke-

lengkapan sarana prasarana secara bersama-sa-

ma terhadap efektivitas mengajar dosen Dosen 

di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Korelasi 

dari ketiga variabel tersebut adalah sebesar 74, 

653.Hal ini menunjukkan korelasi yang cukup 

tinggi atau kuat dan perlu dipertahankan atau 

ditingkatkan lagi. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan efektivitas mengajar dosen ada-
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lah menciptakan ketenangan dan kenyamanan 

dosen dalam mengajar di kampus. Kontribusi 

pengelolaan sumber daya manusia tenaga pen-

didik dan kelengkapan sarana prasarana di 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri secara ber-

sama-sama terhadap efektivitas mengajar Do-

sen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri ada-

lah sebesar 44,8%, ini merupakan kontribusi 

cukup besar. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan 

bahwa adanya pengelolaan sumber daya ma-

nusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana secara bersama-sama terhadap efek-

tivitas mengajar Dosen di STAIN Sultan Abdur-

rahman Kepri baik secara korelasi sederhana 

maupun korelasi berganda menunjukkan pe-

ngaruh positif atau signifikan dengan nilai ko-

relasi 0,448begitu pula dengan uji regresi seder-

hana dan regresi berganda. 

Kay A. Norlander-Case mengemukakan 

bahwa pendidik profesional harus berfikiran 

terbuka apalagi telah memilih menjadi pendi-

dik dan benar-benar percaya bahwa mereka 
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tidak akan mengembangkan anak-anak agar 

menjadi warga negara dalam demokrasi tanpa 

lebih dahulu mendidik pendidik agar mengi-

kuti tradisi bertanya dan memahami orang lain. 

Memiliki kapasitas untuk membimbing, mema-

hami tanggung jawab dan nilai-nilai demokrasi 

serta berkomitmen menetapkan prinsip-prinsip 

moral yang menjadi landasan profesi menga-

jar.53Tanggung jawab keguruan adalah tang-

gung jawab yang tidak hanya dialamatkan ke-

pada manusia, akan tetapi juga dipertanggung 

jawabkan dihadapan Allah SWT.  

Jadi, pertanggungjawaban terhadap pro-

fesi dalam panda-ngan Islam tidak hanya ber-

sifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi 

juga bersifat vertikal-moral, yakni taggung 

jawab terhadap Allah SWT. Karena seorang 

dosen harus melahirkan prinsip-prinsip menga-

jar seperti ikhlas, demokratis, dan lembut ter-

hadap anak didik.54 Oleh karena itu, dengan 

memiliki kinerja, guru akan melahirkan prinsip 

                                                 
53A. Norlander Case, Kay, 2009,  Guru Profesional: Penyiapan dan Pem-
bimbing, Jakarta: PT Indeks, h.221 
54Kadar M. Yusuf, 2013, Tafsir Tarbawi (Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang 
Pendidikan), Jakarta: Amzah, h. 64 
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keikhlasan dan tanggung jawab bagi pendidik 

untuk kampus. 

Guru harus peka terhadap perubahan ke-

adaan dan tanggap terhadap berbagai infor-

masi dan perkembangan teknologi. Hal ini se-

bagaimana diungkapkan Moh.Uzer Usman ba-

hwa pendidik harus peka dan tanggap terha-

dap perubahan-perubahan, pembaharuan serta 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang sejalan dengan tuntutan kebutu-

han masyarakat dan perkembangan zaman.55 

Disinilah tugas guru untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas pendidikannnya sehing-

ga apa yang diberikan kepada peserta didik 

tidak terlalu ketinggalan dengan perkemba-

ngan dan kemajuan zaman.  

Oleh karena itu, para Dosen di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri harus lebih meni-

ngkatkan dan mempertahankan daya kreatifi-

tas dan inovasinya dalam bidang pendidikan 

terutama yang berkaitan dengan tugas me-

ngajar. 

                                                 
55

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. 

Rosdakarya, 2010, h. 3 
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g) Keterbatasan Penelitian 

Menyadari keterbatasan sebagai manusia 

yang tidak pernah luput dari khilaf, maka 

dalam penelitian ini juga terdapat beberapa 

keterba-tasan dan kelemahan yang tidak dapat 

dihindari. Adapun keterbatasan dalam peneliti-

an ini adalah:  

Pertama, pendekatan penelitian positivisme 

yang menggunakan metode kuantitatif men-

dapat kesulitan dalam mengukur hal-hal yang 

bersifat kualitatif. Misalnya dari seluruh aspek 

peningkatan efektivitas mengajar guru belum 

didekati dengan pendekatan kuantitatif sehing-

ga memungkinkan ada beberapa faktor yang 

tidak terukur dalam penelitian dengan metode 

kuantitatif.  

Kedua, penggunaan metode regresi dan 

prosedur penelitian kuantitatif untuk menemu-

kan data yang akurat tentang pengelolaan sum-

ber daya manusia tenaga pendidik, kelengka-

pan sarana prasarana terhadap efektivitas me-

ngajar Dosen di STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepri merupakan salah satu kelemahan yang 
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dirasakan. Hal ini disebabkan persoalan penge-

lolaan sumber daya manusia tenaga pendidik, 

kelengkapan sarana prasarana dan efektivitas 

mengajar Dosen di STAIN Sultan Abdurrah-

man Kepri merupakan unsur psikologis sese-

orang.  

Ketiga, responden dalam memberikan ja-

waban berdasarkan beberapa alternative yang 

telah disediakan, hal ini dapat berdampak pada 

responden lebih memberitoleransi terhadap 

hal-hal yang mungkin bisa berdampak kurang 

baik terhadap kampus satuan kerjanya. Dengan 

demikian responden bersikap permisif terha-

dap gejala yang kurang sesuai. Keempat, instru-

men kuesioner yang diberikan berupa kuesio-

ner tertutup, sehingga respondendalam mem-

berikan pendapat terbatas terhadap yang dike-

hendakinya. Padahal bila diberikan jawaban 

secara terbuka, kemungkinan responden akan 

mengungkapkan fakta-fakta secara rinci ber-

dasarkan apa yang diketahui dan dialami. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah selesai menganalisis data tentang penga-

ruh pelaksanaan manajemen sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

terhadap efektivitas mengajar dosen di STAIN Sultan 

Abdurrahman Kepri  maka peneliti akan mengemuka-

kan beberapa kesimpulan yang ada relevansinya de-

ngan penelitian ini, yaitu: 

1. Terdapat Pengaruh pelaksanaan manajemen 

sumber daya manusia tenaga pendidik secara 

parsial terhadap efektivitas mengajar dosen di 

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bertanda po-

sitif.  Dengan demikian H1 diterima. Ini artinya 

semakin  tinggi pelaksanaan manajemen sumber 

daya manusia tenaga pendidik semakin tinggi 

pula efektivitas mengajar dosen. Sebaliknya 

semakin rendah pelaksanaan manajemen sumber 

daya manusia tenaga pendidik maka semakin ren-

dah pula efektivitas mengajar dosen di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri.  
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2. Terdapat pengaruh anatara Kelengkapan sarana 

prasarana  secara parsial terhadap efektivitas me-

ngajar dosen di STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepri. Dengan demikian H2 di terima, hal ini 

menunjukan semakin tinggi kelengkapan sarana 

prasarana maka akan meningkatkan efektivitas 

mengaja dosen untuk kampus. Sebaliknya sema-

kin rendah kelengkapan sarana prasarana guru 

maka semakin rendah pula efektivitas mengajar 

dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. 

3. Terdapat Pengaruh Pelaksanaan manajemen sum-

ber daya manusia tenaga pendidik dan keleng-

kapan sarana prasarana secara bersama-sama 

terhadap efektivitas mengajar dosen di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri. Hal ini ditunjukkan 

oleh tingkat pengaruh antara variabel bebas ter-

hadap variabel terikat berada pada kategori cu-

kup atau cukup tinggi. Pelaksanaan manajemen 

sumber daya manusia tenaga pendidik dan ke-

lengkapan sarana prasarana secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap efektivitas mengajar dosen 

di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Semakin 

tinggi  pengaruh Pelaksanaan manajemen sumber 
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daya manusia tenaga pendidik dan kelengkapan 

sarana prasarana maka semakin tinggi pula efekti-

vitas mengajar dosen di STAIN Sultan Abdurrah-

man Kepri. Sebaliknya semakin rendah pengaruh 

Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan kelengkapan sarana prasara-

na maka semakin rendah pula efektivitas menga-

jar dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. 

B. Implikasi 

Pada hakikatnya masalah kinerja guru sangat 

menentukan maju mundurnya suatu lembaga pendidi-

kan, tanpa kinerja yang tinggi tidak mungkin dapat 

menghasilkan output dengan kuantitas yang banyak 

dan kualitas yang baik. Peningkatan efektivitas menga-

jar dosen  mempunyai implikasi yang positif bagi diri 

sendiri atau bagi lembaga pendidikan suatu kesatuan 

institusi pendidikan. 

Usaha peningkatan efektivitas mengajar dosen 

melalui Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

merupakan usaha pembinaan dan pengembangan yang 

bersifat mendorong baik mental maupun materi ke 

arah tujuan yang lebih baik. Usaha peningkatan efek-
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tivitas mengajar dosen melalui peningkatan Pelaksa-

naan manajemen sumber daya manusia tenaga pendi-

dik dan kelengkapan sarana prasarana yang baik sa-

ngat bermanfaat baik bagi lembaga pendidikan mau-

pun bagi dosen yang mengajar di STAIN Sultan 

Abdurrahman Kepri. 

Efektivitas mengajar dosen akan menjadi optimal, 

apabila diintegrasikan dengan komponen persekola-

han, baik itu kepala ketua, dosen-dosen, staf maupun 

mahasiswa. Kinerja dosen akan bermakna apabila 

diiringi dengan niat yang bersih dan ikhlas, serta selalu 

menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, 

dan berupaya untuk dapat memperbaiki kekurangan-

nya sebagai upaya untuk meningkatkan ke arah yang 

lebih baik. efektivitas yang dilakukan hari ini akan le-

bih baik dari kinerja kemarin, dan tentunya yang akan 

datang lebih baik dari kinerja hari ini. 

Dari hasil analisis dan kesimpulan terbukti bahwa 

Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia tenaga 

pendidik dan kelengkapan sarana prasarana di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri mempunyai hubungan 

yang kuat dengan efektivitas mengaja  seorang guru. 

Kekuatan hubungan ini mengimplikasikan bahwa di 
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dalam meningkatkan  efektivitas mengajar dosen, as-

pek pengaruh Pelaksanaan manajemen sumber daya 

manusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana  perlu diperhatikan.  

Sebagai implikasi teori-tisnya maka Pelaksanaan 

manajemen sumber daya ma-nusia tenaga pendidik  

yang dirasakan oleh para dosen menjadi bagian tak 

terpisahkan dari efektivitas mengajar dosen. Terbentuk-

nya Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

yang positif oleh guru dapat menjadi faktor penunjang 

bagi peningkatan efektivitas mengajar dosen dalam 

bekerja.  

Sebab Pelaksanaan manajemen sumber daya ma-

nusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana pra-

sarana dengan baik dalam bekerja membuat dosen 

berpikir dengan tenang dan terkosentrasi hanya pada 

tugas yang sedang dilaksanakan. Jika kedisiplinan kerja 

teratur, para dosen mempunyai tanggung jawab, rasa 

aman dan hidup layak, rasa diikutsertakan, perlakuan 

yang wajar dan jujur, rasa mampu, pengakuan dan 

penghargaan, ikut ambil bagian dalam pembentukan 

kebijakan, kesempatan untuk mempertahankan diri, 



 

157 

merupakan bagian Pelaksanaan manajemen sumber 

daya manusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana  yang bisa menumbuhkan efektivitas menga-

jar dosen semakin baik. Sebaliknya, Pelaksanaan mana-

jemen sumber daya manusia tenaga pendidik dan ke-

lengkapan sarana prasarana yang kurang teratur, tidak 

adanya rasa tanggungjawab, aman pada diri dosen, 

rasa tidak diikut sertakan, perlakuan yang tidak wajar 

dan tidak jujur, guru dianggap tidak mampu, guru 

tidak diakui dan dihargai, maka semua keadaan ini 

akan mengakibatkan efektivitas mengajar dosen akan 

semakin jelek.  

Pengaruh pelaksanaan manajemen sumber daya 

manusia tenaga pendidik dan kelengkapan sarana 

prasarana di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri de-

ngan efektivitas mengajar dosen itu sendiri memiliki 

hubungan timbal balik. Pada satu sisi peningkatan 

efektivitas mengajar dosen di suatu kampus akan sum-

ber daya manusia tenaga pendidik yang jauh lebih baik, 

sedangkan sumber daya manusia tenaga pendidik yang 

positif akan menciptakan disiplin kerja yang teratur 

kepada dosen untuk lebih meningkatkan efektivitas 

mengajarnya. 
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C. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pema-

haman terhadap permasalahan diatas, maka perkenan-

kanlah peneliti mengemukakan saran yang dapat me-

mecahkan permasalahan tersebut : 

1. Kepada ketua di STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepri diharapkan agar kompetensi dosen lebih 

ditingkatkan lagi dengan cara memberikan pela-

tihan dan penghargaan bagi dosen, menganalisis 

dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 

kampus sebagai titik tolak untuk menentukan ska-

la prioritas dalam upaya meningkatkan efektivitas 

mengajar dosen yang lebih optimal, serta sarana 

prasarana kampus harus dirasionalisasikan deng-

an kebutuhan yang ada, kebersihan, kenyamanan 

dan keamanan kampus harus ditingkatkan. 

2. Kepada dosen di STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepri agar meningkatkan kemampuan dalam me-

laksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendi-

dik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran serta menerapkan kemam-

puan tersebut agar proses pembelajaran yang di 

laksanakan berjalan secara optimal dan men-capai 
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tujuan pembelajaran secara maksimal, keseriusan 

dalam menjalankan tanggung jawab mendidik 

akan mampu menyelesaikan tantangan pendidi-

kan di masa selanjutnya, hendaknya terus mela-

kukan inovasi baru dalam meningkatkan kiner-

janya, pengabdian dan dedikasinya dalam melak-

sanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Kepada peneliti lain, agar mengadakan penelitian 

lanjutan yang sejenis dengan populasi dan caku-

pan yang lebih besar yang berkenaan dengan  pe-

laksanaan manajemen sumber daya manusia tena-

ga pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

terhadap efektivitas mengajar dosen di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepri. Sehingga terus di 

ungkapkan lebih lanjut agar memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan terutama yang berkaitan 

dengan masalah efektivitas mengajar guru dan 

menambah variabel independen yang mempenga-

ruhi efektivitas mengajar dosen, karena efektivitas 

mengajar dosen tidak hanya dipengaruhi oleh pe-

laksanaan manajemen sumber daya manusia tena-

ga pendidik dan kelengkapan sarana prasarana 

saja, akan tetapi ada indikator lain yang mem-
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pengaruhi efektivitas mengajar dosen itu sendiri, 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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GLOSARIUM 
 

Kelembagaan: perihal (yang bersifat) lembaga 
Era Globalisasi: zaman proses masuknya ke ruang 
lingkup dunia 
Sentral: 1 a di tengah-tengah sekali: 
Organisasi: 1 kesatuan (susunan dan sebagainya) yang 
terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) da-
lam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan ter-
tentu; 2 kelompok kerja sama antara orang-orang yang 
diadakan untuk mencapai tujuan bersama; 
Kreativitas: 1 kemampuan untuk mencipta; daya cipta; 
2 perihal berkreasi; kekreatifan. 
Sumber Daya Manusia: induvidu produktif yang 
bekerja sebagai penggerak suatu organisasi 
Manajemen : 1 penggunaan sumber daya secara efektif 
untuk mencapai sasaran; 2 pimpinan yang bertanggung 
jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi 
Birokrasi: 1 sistem pemerintahan yang dijalankan oleh 
pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hi-
rarki dan jenjang jabatan; 2 cara bekerja atau susunan 
pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan 
(adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan 
sebagainya; 
Sarana : 1 segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 
alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media: 2 
syarat, upaya, dan sebagainya. 
Prasarana : segala sesuatu yang merupakan penunjang 
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pemba-
ngunan, proyek, dan sebagainya) 
Kinerja: 1 sesuatu yang dicapai; 2 prestasi yang diper-
lihatkan; 3 kemampuan kerja (tentang peralatan); 
Mengorganisir: mengelola, megatur, mengolah 
Ketelatenan: kesungguhan, ketelitian, rapid an sunguh-
sungguh 
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Berkompetetif: kewenangan (kekuasaan) untuk me-
nentukan (memutuskan sesuatu) 
Kelembagaan : perihal (yang bersifat) lembaga 
Era Globalisasi: zaman proses masuknya ke ruang 
lingkup dunia 
Sentral: 1 a di tengah-tengah sekali: 
Organisasi: 1 kesatuan (susunan dan sebagainya) yang 
terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) da-
lam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan terten-
tu; 2 kelompok kerja sama antara orang-orang yang 
diadakan untuk mencapai tujuan bersama; 
Kreativitas  1 kemampuan untuk mencipta; daya cipta; 
2 perihal berkreasi; kekreatifan. 
Sumber Daya Manusia: induvidu produktif yang be-
kerja sebagai penggerak suatu organisasi 
Manajemen  1 penggunaan sumber daya secara efektif 
untuk mencapai sasaran; 2 pimpinan yang bertanggung 
jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi 
Birokrasi  1 sistem pemerintahan yang dijalankan oleh 
pegawai pemerintah karena telah berpegang pada 
hierarki dan jenjang jabatan; 2 cara bekerja atau susu-
nan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata 
aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya 
dan sebagainya; 
Sarana  1 segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 
alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media: 2 
syarat, upaya, dan sebagainya. 
Prasarana: segala sesuatu yang merupakan penunjang 
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pemba-
ngunan, proyek, dan sebagainya) 
Kinerja: 1 sesuatu yang dicapai; 2 prestasi yang diper-
lihatkan; 3 kemampuan kerja (tentang peralatan); 
Mengorganisir: mengelola, megatur, mengolah 
Ketelatenan: kesungguhan, ketelitian, rapid an sunguh-
sungguh. 
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