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ABSTRAK 

 

Nabbiul Maarif, 15240029, Manajemen Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Pondok Sahabat 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, Komisariat 

Pondok Sahabat merupakan struktur kepengurusan dalam organisasi PMII yang 

berada di level kampus atau perguruan tinggi. PMII yang merupakan organisasi 

berideologi Pancasila dan berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah bergerak dalam 

upaya menghimpun kader untuk melaksanakan tanggung jawab membentuk kader 

ideologis yang bertaqwa, berilmu cakap serta berkomitmen untuk memperjuangkan 

cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui penanaman nilai yang kemudian dapat 

dimanifestasikan dalam bentuk perilaku seorang kader.  

Kondisi sosial serta tantangan perubahan seiring berkembangnya zaman 

menjadi suatu tantangan untuk dapat dihadapi oleh PMII Komisariat Pondok 

Sahabat dalam kegaiatan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi 

sebagai upaya mempersiapkan sumbe rdaya yang unggul, mampu bersaing serta jeli 

dalam melihat persaoalan kebangsaan maupun keislaman, yang kemudian hal itu 

perlu disusun dalam kaderisasinya yang bertujuan sebagai sarana penguatan 

wawasan keilmuan serta kecakapan baik dalam hal pengetahuan maupun 

keterampilan (soft skill) untuk dapat bertahan dan eksis sampai hari ini serta tidak 

melenceng tujuan berdirinya organisasi PMII.  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen 

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dalam proses kaderisasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teori yang digunakan menggunakan teori manajemen menurut A.F. Stoner yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian dengan 

beberapa metode pengembangan sumber daya manusia. Subjek Penelitian ini yaitu 

PMII Komisariat Pondok Sahabat, dan objek Penelitian manajemen pengembangan 

SDM dalam pengkaderan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengembangan SDM 

dalam pengkaderan PMII Komisariat pondok sahabat sudahberjalan cukup baik 

dengan pengembangan SDM yang didasarkan kembali pada tujuanberdirinya 

organisasi PMII. Namun masih ada kelemahan dalam hal pengendalian yang masih 

mencakup kader secara umum atau belum ada metode pengendalian yang bersifat 

objektif personal kader di bawah naungan Komisariat Pondok Sahabat. 

 

Kata kunci : Manajemen, Pengembangan,SDM, PMII 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Manajemen Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Pondok 

Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019”. Untuk menghindari 

penafsiran serta memperjelas terhadap judul yang peneliti angkat, maka 

peneliti perlu memberikan penegasan judul. 

1. Manajemen  

Menurut Henry Fayol sebagaimana dikutip oleh Stephen P. 

Robbins manajemen berarti sebuah proses perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), 

pengkoordiniran (coordinating), serta pengendalian (controlling).1 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia adalah program 

pembelajaran yang disengaja dan dilaksanakan dalam waktu tertentu 

dengan tujuan antara untuk mengembangkan pengetahuan, kompetensi 

sikap, motivasi dan perilaku sumber daya manusia dan tujuan akhirnya 

untuk mengembangkan kinerja sumber daya manusia dan kinerja 

organisasi.2 

                                                           
1  Stephen. P Robbins dan Marry Coulter Managemen, Alih Bahasa: Bob Sabran dan Devri 

Barnadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 9. 

 
2 Wirawan, Manajemen SDM Indonesia, (Depok: PT Raja Grafindo), hlm. 193. 
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3. Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga 

Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga adalah struktur 

organisasi PMII di bawah naungan PMII Cabang Yogyakarta yang 

menaungi delapan rayon3 di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang memiliki beberapa biro serta badan otonom untuk 

menjalankan roda organisasi, yang salah satunya adalah menjadi 

pelaksana kaderisasi di tingkat universitas dengan dibantu rayon-rayon 

yang ada dibawahnya. 

Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di PMII 

Komisariat Pondok Sahabat berarti bagaimana sebuah organisasi PMII di 

lingkungan UIN Sunan Kalijaga merancang serta mengorganisir hingga 

mengendalikan sumber daya manusia yang ada di dalamnya yaitu kader 

untuk dapat mencapai tujuan organisasi. 

B. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan aset 

yang sangat berharga khususnya dalam sebuah organisasi, tanpa SDM yang 

baik sumber daya lainnya tidak akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal, 

sehingga SDM yang ada dalam sebuah organisasi harus selaras sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan 

harus membekali dirinya dengan kompetensi-kompetensi yang harus 

dimiliki demi berjalannya organisasi tersebut, baik itu secara wacana 

                                                           
3 Rayon merupakan struktur organisasi dalam PMII yang dibentuk di setiap Fakultas dan 

atau jurusan atau setingkatnya dengan minimal memiliki sepuluh anggota. 
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maupun keterampilan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Pengembangan SDM merupakan suatu hal yang penting dilakukan 

oleh perusahaan, instansi maupun organisasi dalam mawujudkan SDM yang 

berkualitas, memiliki pengetahuan, kompetensi, keterampilan serta etos 

kerja dan motivasi tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. SDM menjadi 

penentu sebuah organisasi dalam menciptakan produktivitas ataupun 

keunggulan untuk dapat bertahan dalam perputaran jalannya roda 

organisasi. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan sebuah 

organisasi kepemudaan yang berasaskan pancasila, memperjuangkan nilai-

nilai atau esensi Islam yang rahmatan lil alamin dengan Ideologi 

Ahlussunah Wal Jama’ah sebagai landasan bergerak, mempunyai nilai 

dasar pergerakan sebagai acuan bertindak dan berparadigma kritis untuk 

membedah setiap persoalan yang dihadapi. Tujuan PMII tertulis dalam 

anggaran dasar organisasi yaitu terbentuknya pribadi muslim Indonesia 

yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan 

bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen 

memperjuangkan cita cita kemerdekaan Indonesia.4 

PMII sebagai organisasi mahasiswa harus mampu memahami serta 

jeli dalam memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik 

                                                           
 4 Pokja Pelatihan kader dasar rayon pondok syahadat, materi ke-PMII-an (PMII Rayon 

Pondok Syahadat Fakultas dakwah dan komunikasi UIN sunan kalijaga Yogyakarta: 2019) hlm, 36. 
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permasalahan internal organisasi maupun persoalan eksternal organisasi 

semisal dalam lingkup sosial kemasyarakatan maupun kebangsaan. Seperti 

halnya organisasi pada umumnya, PMII juga memiliki tanggungjawab 

untuk menjamin keberlangsungan organisasi sesuai dengan cita-cita 

didirikannya organisasi PMII itu sendiri sebagai wujud implementasi 

gerakan kemahasiswaan. Keberlangsungan organisasi juga hendaknya 

didukung dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap anggotanya 

dalam ikut serta mencapai cita-cita PMII, sehingga dalam mempersiapkan 

kader atau anggota yang cakap, sebuah organisasi harus menyiapkan 

instrumen-instrumen kaderisasi atau perangkat kaderisasi baik itu berupa 

pengurus, materi ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang 

berlangsungnya kaderisasi. Hal ini akan mampu memunculkan karakteristik 

dari setiap individu sesuai dengan bakat dan minat yang menjadi potensi 

setiap individu tersebut. Kemudian untuk mengembangkan potensi tersebut 

membutuhkan instrumen-instrumen lanjutan dalam mengelola potensi yang 

ada untuk dijadikan sebagai kekuatan organisasi dengan mencoba 

memetakan serta mengakomodir dari setiap potensi yang muncul dalam 

bentuk pendampingan serta pengarahan dan penyisipan nilai-nilai dasar 

gerakan dalam wujud aktualisasi sebagai seorang kader. 

PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga merupakan 

struktur organisasi PMII tingkat Universitas yang menaungi Rayon sebagai 

struktur organisasi tingkat fakultas atau dapat disebut komisariat merupakan 

perwakilan dari rayon-rayon, dalam fungsi organisasi komisariat berfungsi 
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sebagai struktur yang mengakomodir gerakan keorganisasian atas nama 

PMII UIN Sunan Kalijaga yang seringkali dikenal sebagai kampus 

perjuangan, dengan begitu kader PMII memiliki beban moral ketika 

berinteraksi maupun melakukan gerakan dengan identitas PMII UIN Sunan 

Kalijaga dalam hal kecakapan keilmuan, inovasi serta semangat gerakan 

dalam rangka mencapai cita-cita organisasi maupun dalam rangka 

implementasi keilmuan ditengah kehidupan bermasyarakat. 

Sebagaimana pengertian ‘organisasi’ pada umumnya, yang dijalankan 

sekumpulan orang dalam mencapai tujuan, sama halnya PMII sebagai 

organisasi pergerakan dirasa perlu menghimpun massa yang terdiri dari 

mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi, khusunya PMII Komisariat 

Pondok Sahabat yang membutuhkan SDM sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Dalam prosesnya untuk memenuhi kualitas anggota yang 

disebut dengan kader maka butuh sebuah upaya dalam mengembangkan 

potensi kader dengan latar belakang serta kemampuan yang beragam dalam 

menjalankan roda organiasi dapat memperjuangkan cita-cita atau tujuan 

berdirinya PMII di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. 

Peneliti melihat fakta dalam pola kaderisasi yang seringkali membuat 

kader jenuh disebabkan kurangnya inovasi dalam pelaksanaannya, hal ini 

menyebabkan kegiatan kaderisasi sebagai bentuk pengembangan SDM dari 

segi keilmuan, keahlian serta kecakapan tidak dapat berjalan optimal. 

Dilihat dari jumlah kehadiran dan antusiasme kader dalam mengikuti 

agenda organiasi serta tingkat produktivitas kader yang menurun. 
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Ketidakefektifan kegiatan kaderisasi membuat pentingnya  usaha 

manajemen pengembangan SDM dalam kegiatan kaderisasi perlu menjadi 

sorotan.  

Maka dari itu, melihat perjalanan panjang PMII hingga dapat eksis 

sampai masa kini, dilihat dari masih berjalannya proses regenerasi serta 

rekrutmen khususnya PMII Komisariat Pondok Sahabat di lingkungan UIN 

Sunan Kalijaga, membuat peneliti tertarik untuk meneliti manajemen 

pengembangan SDM dalam pengkaderan PMII Komisariat Pondok Sahabat 

UIN Sunan Kalijaga tahun 2019. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti merasa tertarik untuk 

menindaklanjuti objek peneltian di atas, dengan rumusan masalah sebagai 

berikut:  

“Bagaimana manajemen pengembangan SDM dalam pengkaderan 

PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pengembangan SDM dalam pengkaderan PMII Komisariat 

Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga tahun 2019. 

E. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai kegunaan, baik 

kegunaan secara teoritis maupun praktis. Hal ini dimaksudkan agar 
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penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi peneliti juga orang lain. 

adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dan memperkuat 

teori teori yang berkaitan dengan manajemen pengembangan SDM. 

2. Kegunaan praktis 

a. Peneliti dapat memberikan saran, kritik serta bahan evaluasi kepada 

PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga.  

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada fakultas dakwah 

dan komunikasi umumnya dan terkhusus kepada program studi 

Manajemen Dakwah pada konsentrasi Manajemen SDM. 

c. Sebagai bahan rujukan dalam merumuskan strategi pengkaderan di 

lembaga atau organisasi kaderisasi dalam mengembangkan SDM 

yang ada dengan berorientasi pada khasanah nilai atau ideologi yang 

dibangun. 

F. Kajian Pustaka 

Artikel oleh Walid Fajar Antariksa yang dipublikasikan oleh 

Fakultas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Penerapan 

Manajemen Strategi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW”. artikel 

tersebut bertujuan untuk mengetahui serta menguraikan bagaimana 

manajemen strategi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW 

khususnya dalam dakwahnya sehingga kini agama Islam tersebar ke seluruh 
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penjuru dunia. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Nabi 

Muhammad SAW merupakan contoh teladan dalam setiap aspek 

kehidupan, banyak pelajaran yang berharga yang bisa diambil dari 

kehidupan beliau. Dari sudut pandang manajemen strategi, setiap keputusan 

strategis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya 

disegala macam kondisi lingkungan internal dan eksternal  yang beragam 

adalah sangat sesuai dengan ilmu manajemen strategi yang modern. Seperti 

contoh dakwah islamiyah dimasa hidup nabi Muhammad SAW, sejak 

pertama kali menerima wahyu di usia yang 40 tahun  hingga beliau wafat 

menempuh empat tahapan. Pertama, dakwah secara rahasia selama tiga 

tahun, kedua, dakwah secara terang terangan dengan menggunakan lisan 

saja tanpa perang, ketiga yaitu dakwah secara terang terangan dengan 

memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau 

kejahatan, dan tahapan keempat yaitu dakwah secara terang terangan 

dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau 

menghalangi orang yang masuk islam.5 

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu dalam artikel tersebut berusasha meneliti bagaimana pola 

strategi yang digunakan nabu Muhammad SAW dalam melakukan dakwah 

dengan tinjauan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan 

                                                           
5 Walid Fajar Antariksa, Penerapan Manajemen Strategi Dalam Dakwah Nabi Muhammad 

SAW, Artikel, Jurnal J-MPI, ( Malang: Jurusan MPI FITK UIN Malang, 2017). 
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penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang bagaimana 

strategi dalam pengkaderan dalam lingkungan organisasi kaderisasi. 

Artikel oleh Ahmad Bustomi yang dipublikasikan oleh Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Komparasi Peran 

Kurikulum Pengkaderan PMII dan IMM UIN Sunan Kalijaga dalam 

Pembentukan Karakter Mahasiswa”. artikel ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan kurikulum kaderisasi dalam kedua organisasi mahasiswa 

yang berlatarbelakang islam, mengingat dari sana lah akan terlihat arah 

gerakan mahasiswa ini berjalan, terutama terkait peran serta pembentukan 

karakter mahasiswa khususnya anggota. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa kedua organisasi ini memiliki sistem kaderisasi atau 

karakteristiknya masing-masing, sebagai contoh dalam pelatihan kader 

dasar (PKD) PMII yang bertujuan menciptakan kader bangsa yang progresif 

bagi mahasiswa, menumbuhkan paradigma kritis transformatif terhadap 

kader dalam melihat realita sosial masyarakat. sedangkan tujuan Darul 

Arqom Dasar (DAD) IMM membentuk karakter dan kepribadian serta mutu 

anggota hingga mencapai kualifikasi kader IMM yang mempunyai 

wawasan tingkat Komisariat dan Cabang serta internalisasi dasar-dasar 

Islam dan meletakkan dasar pemahaman intelektualitas.6 

                                                           
6 Ahmad Bustomi, Komparasi Peran Kurikulum Pengkaderan PMII dan IMM UIN Sunan 

Kalijaga dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa, Artikel, Jurnal At-Ta’lim, (Bengkulu : Fakultas 

Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, 2018). 
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Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu dalam artikel ini mencoba menjawab bagaimana pengaruh dari 

kegiatan pengkaderan terhadap karakter anggota, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti akan berusaha meneliti stragi dalam 

pengkaderan dalam pengembangan SDM. 

Artikel oleh Muhammad Priyatna yang berjudul “Manajemen 

Pengembangan SDM Pada Lembaga Pendidikan Islam”. artikel ini 

bertujuan untuk mengetahui langkah langkah serta alur yang tepat dalam 

mengelola SDM untuk mengantisipasi penurunan kerja-kerja organisasi 

yang disebabkan karena penurunan kemampuan maupun ketidakcakapan 

SDM yang dimiliki. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelatihan 

dapat digunakan sebagai usaha dalam menyiapkan SDM untuk tetap eksis 

dalam menghadapi tantangan organisasi ang berkaitan dengan kecakapan 

maupun kemampuan seseorang sesuai dengan tugas ataupun jabatannya. 

Sehingga pelatihan bersifat (current job oriented) atau berdasar apa 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu dalam organisasi.7 

Skripsi oleh Muhammad Zaimul Arifin mahasiswa Program Studi 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Startegi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Koperasi Serba Usaha BMT Al Quddus Selopampang 

                                                           
7 Muhammad Priyatna, Manajemen Pengembangan SDM Pada Lembaga Pendidikan Islam, 

Artikel, Jurnal Al-Mashlahah, (Bogor : STAI Al Hidayah, 2017). 
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Temanggung (Tijauan Analisis SWOT)” pada tahun 2014. Hasil penelitian 

skripsi yang dilakukan menyebutkan bahwa BMT Al Quddus kondisi 

sumbe daya manusia yang ada di BMT tersebeut memiliki kekuatan atau 

berpeluang atau dapat dikatakan dalam kondisi yang prima. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu focus pembahasan penelitian ini menggunakan tinjauan 

analisis SWOT yang berfungsi untuk mengukur kualitas atau mengetahui 

kondisi dari BMT Tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti terfokus pada bagaimana manajemen strategi dalam upaya 

pengembangan Sumber daya manusia.8 

Skripsi oleh Mr. Mahamut Kuna Mahasiswa Program Studi 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Strategi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di 

Indonesia Yogyakarta (PMIPTI ) tahun 2014. Hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa upaya pengembangan sumber daya manusia dilakukan 

melalui peningkatan wawasan dan keterampilan oleh manajer dengan 

pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan. Fokus penelitian ini 

                                                           
8 Muhammad zaimul Arifin, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Koperasi 

Serba Usaha BMT Al Quddus Selopampang Temanggung (Tinjauan Analisis SWOT), Skripsi (Tidak 

Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN, 2014). 
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yaitu bagaimana membentuk anggota menjadi seorang pemimpin yang 

berkualitas .9 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu dalam strategi pengembangan SDM yang diteliti oleh Mr. 

Mahamut kuna terfokus pada bagaimana kegiatan pengembangan yang 

dilakukan adalah untuk menciptakan jiwa kepemimpinan sehingga dapat 

menjadi sosok pemimpin yang berkualitas, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah membahas bagaimana manajemen dalam 

strategi pengembangan kader dalam mengembangkan potensi untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

G. Kerangka Teori  

1. Manajemen 

Menurut A.F Stoner dan Charles Wankel sebagaimana dikutip 

oleh Siswanto menyebutkan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya 

anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi 

lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.10 

Secara proses sistematis batasan manajemen yang dijelaskan 

tersebut adalah: 

 

                                                           
9 Achmad Nur Khoiruddin, Perencanaan SDM di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH) Gema Arafah Magelang, Skripsi (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN, 

2016). 

 
10 Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal 2. 
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a. Perencanaan (Planing) 

Yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan, 

hal ini dilakukan untuk menentukan target organisasi baik dalam 

jangka waktu pendek maupun jangka panjang serta langkah langkah 

yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber 

daya lainnya yang akan dibutuhkan atau dapat berupa pembagian 

kerja, pengelompokan kerja, serta penempatan kerja yang sesuai 

dengan rencana mencapai target organisasi.  

c. Kepemimpinan (Leading) 

Yaitu bagaimana pemegang kuasa atau jabatan tertentu dapat 

memastikan bawahannya bekerja dengan benar, dalam hal ini 

pemimpin harus memastikan rencana-rencana penentuan target yang 

telah disusun pada tahap perencanaan dapat berjalan atau 

dilaksanakan oleh setiap anggota. 

d. Pengendalian (Controling) 

Yaitu kegiatan dalam manajemen untuk melihat dan 

memastikan apakah rencana-rencana yang telah disusun sudah 

tercapai atau bahkan tidak tercapai yang kemudian menjadi landasan 

untuk dilakukannya rencana tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi 

dan perbaikan. 
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2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM atau istilah inggrisnya Human Resourch 

Development (HRD) adalah program pembelajaran yang disengaja dan 

dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan tujuan antara untuk 

mengembangkan pengetahuan, kompetensi, sikap, motivasi dan 

perilaku SDM dan tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan 

kinerja SDM.11 

Rowley dan Jacson sebagaimana dikutip oleh Yohan Dwi 

Saputra menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia 

sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan kerja, demikian juga dngan 

kompetensi- kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan 

pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, 

dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kerja.12 

Tujuan pelatihan dan pengembangan  SDM dalam sebuah 

organisasi antara lain : 

a. Untuk mengurangi gap ataupun perbedaan kinerja yang ada antara 

hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai sebagai 

akibat ketidakmampuan pegawai untuk mencapai standar yang 

                                                           
11 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia Indonesia : Teori, Psikologi, 

Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian : Aplikasi dalam Organisasi Bisin, Pemerintahan 

dan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 193 

 
12 Yohan dwi putra, A. Sobandi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja, Artikel Jurnal, Jurnal Manajemen Pendidikan Perkantoran, 

Jp Manper, (Bandung: Prodi Mnajamen Penidikan Perkantoran UPI, 2019), hal 127 
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ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja penting dilakukan 

oleh organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. 

b. Menjadikan pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. 

c. Meningkatkan komitmen serta persepsi pegawai terhadap 

organiasinya.13 

Metode pengembangan SDM antara lain : 

a. Rotasi Pekerjaan (Job Rotation) 

Yaitu pelatihan yang dilakukan diberbagai pekerjaan dan 

tempat kerja yang berbeda. Trainer secara sengaja dan sistematis 

merotasi, memindahkan traini dari satu pekerjaan ke pekerjaan 

lainya. Tujuannya adalah agar traini mempelajari dan mempunyai 

pengalaman berbagai pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan 

aplikasinya di berbagai pekerjaan.14 

b. Pelatihan Vestibul (Vestibul Training) 

Metode vestibule training (vestibul = ruangan), suatu 

ruangan dengan peralatan dan mesin-mesin yang sesuai dengan 

kondisi suatu tingkat kerja yang sesungguhnya dibangun. Sehingga 

peserta dapat dan mampu memahami mekanisme kebutuhan yang 

sedang dan akan dihadapi kemudian. 

 

                                                           
13 Nurulli Fatur Rohmah, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Artikel, 

Jurnal Intizam : Jurnal Manajemen pendidikan Islam, (IAIN Kediri, 2018). 

 
14 Ibid, hal. 204 
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c. Kuliah dan Presentasi Video 

Metode ini pelatih menyusun materi kuliah dalam modul, 

hand out, film, slide, film strip, atau internet yang diperlukan untuk 

pelatihan. Diskusi, pertanyaan dan umpan balik dapat dilakukan 

sepanjang proses kuliah dan presentasi pelatih.  

Pelatihan ini memiliki peran untuk menggambarkan situasi 

dan kondisi materi yang ingin disampaikan dengan lebih efektif 

degan bantuan visual untuk membantu peserta dalam memahamai 

materi pelatihan yang diberikan. 

d. Idealized influence 

Merupkan metode pengembangan SDM yang bertujuan 

meknekankan makna kolektif dri misi dan berbicara tentang nilai-

nilai serta keyakinan.15 

e. Permodelan Perilaku (Behaviour Modeling) 

Adalah proses dimana perilku standar perilaku yang 

diharapkan organisasi dapat ditiru dan perilaku buruk pegawai dapat 

diubah. Dalam metode ini traini mengobservasi perilaku seorang 

model atau panutan, memahaminya dan berupaya meniru perilaku 

tersebut dengan membuang perilaku buruk yang biasanya ia 

lakukan. 

 

                                                           
15 Ferdy Leuhery dan Agnes Jeane Manhuttu, Pengaruh Perilaku Kepemimpinan 

Berorientasi Hubungan, Promosi Jabatan dan Lingkungan kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan dan Kebuddayaan Kabupatrn Maluku Tengah, Artikel, Jurnal 

Manis, (Maluku : Universitas Pattimura, 2018). 
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f. Curah pendapat (Brain storming) 

Merupakan metode untuk saling bertukar pendapat dan 

gagasan, berfungsi sebagai sarana untuk bertukar informasi 

hambatan-hambatan dalam pengembangan diri. Disitu mentor atau 

fasilitator harus mampu menjadi teman dan sahabat bagi peserta. 

g. Studi Kasus (Case Study) 

Studi kasus atau biasa dikenal juga sebagai laporan kasus 

adalah analisis intensive dari unit individual yang menekankan 

kepada faktor-faktor pengembangan dalam kaitan konteks tertentu. 

Dalam pelaksanaan Pengembangan SDM fasilitator menyusun suatu 

kasus umumnya melukiskan apa yang terjadi dengan fakta-fakta dan 

proses kasusnya disertai pertanyaan atau apa yang harus dilakukan 

oleh traini. 

h. Pelatihan Laboratorium 

Pelatihan laboratorium adalah metode pembelajaran dengan 

menggunakan laboratorium. Fasilitator menyusun modul aktifitas 

laboratorium untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu.16 

i. Pelatihan berbasis kompetensi 

Yaitu metode pembelajaran yang dilakukan untuk 

mengembangkan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan 

                                                           
16 Ibid 
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kemampuan yang dapat diwujudkan oleh perilaku-perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.17 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 

setting sosial terejwantahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. 

Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar 

daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti 

menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.18 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pengurus PMII Komisariat 

Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga. Adapun pengurus yang 

menjadi subjek penelitian ini yaitu ketua komisariat, biro kaderisasi 

Komisariat, serta ketua Rayon dibawah naungan Komisariat masa 

khidmah 2019.  

Ketua Komisariat yang dimaksud adalah ketua yang terpilih 

dalam pemilihan masa khidmah 2019 yang kemudian bertugas 

untuk mengemban serta  mengatur dalam menjalankan visi misi 

                                                           
17 Nurulli Fatur Rohmah, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Artikel, 

Jurnal Intizam : Jurnal Manajemen pendidikan Islam, (IAIN Kediri, 2018). 

 
18 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : 

ALFABETA, 2017) hal. 28. 
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organisasi dengan diintegrasikan dengan visi misi kepengurusan, 

biro kaderisasi komisariat yaitu bagian kepengurusan yang 

bertugas dalam merumuskan konsep kaderisasi PMII di lingkungan 

UIN Sunan Kalijaga, dan ketua rayon yaitu ketua kepengurusan 

PMII di tingkat Fakultas yang menjadi pintu komunikasi jalur 

koordinasi antara Komisariat dengan Rayon.  

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini  adalah manajemen pengembangan 

SDM. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber utama yang merupakan bukti atau saksi utama dari obyek 

penelitian, dalam hal ini sumber utamanya adalah hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi pada lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

  Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa 

literatur atau bacaan yang relevan serta dokumentasi yang berupa 

surat- surat, gambar maupun foto yang dapat digunakan sebagai 

data pendukung yang berhubungan dengan manajemen 

pengembangan SDM dalam pengkaderan PMII Komisariat Pondok 

Sahabat UIN Sunan Kalijaga. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan 

untuk memperoleh kebenaran yang dipandang ilmiah dalam penelitian 

terhadap hasil yang diperoleh secara keseluruhan. Ada tiga teknik 

utama yang akan digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian 

ini : 

a. Observasi 

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh 

perhatian seseorang atau sesuatu berarti mengamati tentang apa 

yang terjadi.19  

Penelitian ini akan memperhatikan serta mengamati secara 

mendalam fenomena yang berupa kegiatan, tempat atau lokasi 

dalam upaya manajemen strategi pengembangan SDM di PMII 

Komisariat Pondok Sahabat yang nantinya hasil dari observasi 

tersebut akan dibuktikan keabsahannya pada wawancara serta 

temuan dokumentasi terkait. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan observasi partisipatoris karena dalam pelaksanaan 

penelitian ini peneliti masih aktif sebagai kader PMII Komisariat 

Pondok Sahabat. 

 

 

                                                           
19Uhar Suhar saputra, Metode Penelitian Kuantitatif ,kualitatif, dan Tindakan ,  (Bandung 

:Refika Aditama ,2012 ) , hal. 209. 
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b. Wawancara 

Wawancara Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, 

diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.20 

Wawancara akan dilakukan dengan metoda wawancara 

semi-struktural, yaitu peneliti akan menyiapkan beberapa 

pertanyaan yang nantinya setiap pertanyaan akan dikembangkan 

sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu 

ketua PMII Komisariat Pondok Sahabat, Biro Kaderisasi 

Komisariat, dan perwakilan Ketua Rayon. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti21. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh informasi atau data pendukung melalui dokumentasi 

foto, kearsipan, laporan, data, dan dokumen pendukung lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

                                                           
20Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung : Alfabeta 2013 ), hal. 384. 

21 Suwandi, Memahami Pnelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158 
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5. Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah analsis model interaktif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

(Analisis Data Model Interaktif)22 

Menurut diagram tersebut, hubungan antar komponen model 

interaktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul 

menyusul. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara 

                                                           
22 Miles, M.B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemah oleh Tjetjep 

Rohindi Rohidi (Jakarta. UI-Press), 1992. 
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terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung.23 

b. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan .24 

c. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi 

Yaitu proses menguji kebenara, kekokohan, dan kecocokan 

makna-makna yang muncul dari data yang merupakan 

Validitasnya.25 

6. Uji Keabsahan Data 

Adapun dalam menguji keabsahan data yang diperoleh adalah 

menggunakan metode triangulasi, dengan menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi tehnik. 

Berikut uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik 

pengumpulan data : 

 

 

 

 

                                                           
23 Ibid, hal. 16. 

 
24 Ibid, hal. 18. 

 
25 Ibid, hal. 19. 
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(Gambar 1.2)  

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

Triangulasi sumber adalah dengan mencari data dari sumber 

yang beragam yang masih terkait satu sama lain kemudian diuji 

keabsahannya, yaitu menguji data yang di dapatkan dari ketua 

Komisariat, Biro Kaderisasi, Ketua Rayon di tiap fakultas UIN Sunan 

Kalijaga. 

 

 

 

 

 

(Gambar 1.3) 

Triangulasi Sumber Pengumpulan Data 

 

 Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji 

kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.26 Adapun 

tehnik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan 

cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

                                                           
26 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Alfabeta : 

Bandung), hal. 170. 
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I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan disini merupakan gambaran umum dari 

skripsi ini ,maka di temukan sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

 BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi tentang gambaran umum PMII Komisariat Pondok 

Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meliputi : Letak Geografis, 

Sejarah berdiri dan perkembangannya, visi & misi, tujuan, struktur 

kepengurusan dan program kerja. 

BAB III, berisi tentang analisis peneliti yang didapat dari hasil 

penelitian yang dilakukan yang terdiri dari hasil temuan di Komisariat 

Pondok Sahabat terkait manajemen strategi pengembangan SDM yang 

telah dijalankan selama ini, yang nantinya akan diteliti menggunakan teori 

yang terlampir pada Bab I. 

BAB IV, merupakan bab penutup yang berisi tentang hasil 

penelitian atau kesimpulan, saran dan kata penutup yang di akhiri juga 

dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup. 

  



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa manajemen pengembangan sumber daya 

manusia yang dilakukan oleh PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta berjalan cukup baik, pengembangan sumberdaya 

manusia yang dilakukan dalam institusi tersebut didasarkan kembali pada 

tujuan berdirinya organisasi yaitu untuk membentutuk pribadi muslim 

Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, 

dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen 

memperjuangkan cita cita kemerdekaan Indonesia, sehingga manajemen 

pengembangan sumberdaya manusia yang ada diorientasikan kepada 

terbentuknya kesadaran-kesadaran individu yang kemudian mampu 

bertanggung jawab terhadap keilmuanya untuk dapat ditransformasikan 

dalam bentuk perilaku yang berdasarkan nilai-nila yang terkandung dalam 

konsep Ahlussunnah Wal jamaah. 

Secara umum, proses manajemen sudah berjalan, namun dalam 

proses pengendalian belum ada sistem baku untuk mengendalikan capaian 

pengembangan kader, sehingga proses pengendalian yang ada belum dapat 

mengukur capaian setiap kader dibawah naungan Komisariat Pondok 

Sahabat dalam proses kaderisasi yang diikuti. 
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B. Saran 

1. PMII Komisariat Pondok Sahabat 

a. Dalam menjalankan proses kaderisasi sudah selayaknya juga 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman, penguatan intelektual 

harus selalu diiringi dengan kemampuan soft skill kader dalam 

menjawab tantangan zaman. 

b. Meningkatkan sistem kaderisasi berbasis digital guna efektivitas 

dan masivitas gerakan, sehingga gerkan yang dilaksanakan tidak 

tertinggal dengan perkembangan teknologi. 

c. Meningkatkan dan menambah pelatihan pengembangan soft-skill 

kader untuk menambah ruang gerak organisasi. 

2. Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian di PMII 

Komisariat Pondok Sahabat diharapkan agar maneliti lebih 

spesifik tentang peran kaderisasi terhadap pembentukan 

sumberdaya manusia atau kader. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang efektivitas 

metode kaderisasi terhada erkembangan zaman.  
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