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ABSTRAK

NURHASANAH (201 2) :Pelaksanaan Sistem Arsip Elektronik di Sekolah
Menengah Atas Negeri 4 Duri

Sesuai dengan judul diatas, arsip elektronik merupakan salah satu bukti
aktivitas yang memberikan berbagai macam kemudahan, kecepatan, dan
ketepatan dalam transaksi administrasi di sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan system arsip
elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri, untuk menghimpun data di
lapangan maka penulis menggunakan tekhnik observasi, wawancara, dan
dokumentasi.

Adapun pelaksanaan sistem arsip elektronik di anggap optimal apabila
dalam pelaksanaan telah memenuhi indicator-indikator sebagai berikut:

1. Personil yang memiliki keahlian dalam bidang arsip elektronik
2. Computer yang mempunyai saving memadai
3. Cepat dan tepat dalam penemuan kembali data
4. Menyimpan data tidak pada 1 folder
5. Memasukkan kata sandi pengaman dan password
6. Memilih system yang releven dengan kebutuhan arsip elektronik
7. Mempunyai jadwal retensi arsip

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri salah satu lembaga pendidikan
formal yang terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun baik dari segi
kualitas maupun kuantitas, dari segi kualitas misalnya, Sekolah Menengah Atas
Negeri 4 Duri mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya, sedangkan dari
segi kuantitas, sejak berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri pada
tahun 2003 sampai sekarang siswanya terus mengalami peningkatan yang
signifikan. Data yang diperoleh dari lapangan, penulis kumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang pelaksanaan system arsip
elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri, penulis analisis melalui
tekhnik analisis data dengan menggunakan tekhnik  deskriptif kualitatif dengan
menggunakan kata-kata atau kalimat. Dari penelitian yang penulis lakukan
dilapangan maka penulis memperoleh hasil yaitu:

Dari 5 kali observasi dengan 10 aspek yang di amati. Di peroleh jawaban
“ya” sebanyak 27 kali dan jawaban “tidak” sebanyak 23 kali. Maka dapat
dikatakan bahwa pelaksanaan system arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas
Negeri 4 Duri optimal. Dan hasil dari wawancara tentang factor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan system arsip elektronik di peroleh jawaban “ya”
sebanyak 11 dan jawaban “tidak” berjumlah 9, Jadi factor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanan arsip eleketronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Duri juga dapat dikatakan optimal karena factor-faktor tersebut mendukung
pelaksanaan system arsip elektronik.



ABSTRACT

NURHASANAH (201 2) : Implementation of Electronic Records System at the
High School District 4 Duri

In accordance with the above title, electronic filing is one that gives
evidence of the activity of a variety of convenience, speed, and accuracy in
transactions in the school administration.

The purpose of this study is to investigate the implementation of
electronic filing system at the High School District 4 Duri, to collect data in the
field the authors use the techniques of observation, interviews, and
documentation.

The implementation of electronic filing system is considered optimal if
the implementation meets the following indicators:

1. Personnel who have expertise in the field of electronic records
2. Computers that have sufficient savings
3. Fast and precise in the data recovery
4. Storing data in a folder
5. Enter a security password and password
6. Choosing books that are relevant to the needs of the system of
electronic     filing
7. Have records retention schedules

High School District 4 Duri one formal educational institutions that
continued to progress from year to year in terms of both quality and quantity, for
example in terms of quality, High School District 4 Duri capable of competing
with other schools, while in terms of quantity, since the establishment of High
School District 4 Duri in 2003 to the present students continue to experience
significant improvement. Data obtained from the field, the authors collected
through observation, interviews, and documentation on the implementation of
electronic filing system at the High School District 4 Duri, the author of the
analysis through the techniques of data analysis using qualitative descriptive
techniques using words or sentences. Of research by the author in the field the
authors obtained the results as follows:

From the 5 to 10 times the observation that the observed aspect. Obtained
the answer "yes" 27 times and the answer "no" as much as 23 times. It can be said
that the implementation of electronic filing system in High School District 4 Duri
optimal. And the results of interviews about the factors that affect the
implementation of electronic filing system in the acquired answer "yes" were 11
and answer "no" 9 times, so factors that affect the conduct of the archive
eleketronik in High School District 4 Duri can also be said to be optimal because
these factors support the implementation of electronic filing system.



ملخص

العالیة  مدرسةالتنفیذ نظام السجالت اإللكترونیة في ) : 2012(نورحسنھ 
.الدوري الربع بلد  الحكومیة

دلیال على نشاط وفقا للعنوان أعاله، واالیداع االلكتروني واحد ھو أن یعطي 
.مجموعة متنوعة من السرعة والسھولة، والدقة في المعامالت في إدارة المدرسة

المدرسة طبیق نظام االیداع االلكتروني فیوالغرض من ھذه الدراسة ھو التحقق من ت
الجزئیة، وعلى جمع البیانات في المیدان واضعي استخدام تقنیات، ٤العلیا الدوري 

.والمقابالتومراقبة الوثائق 
:ویعتبر تنفیذ نظام اإلیداع اإللكتروني األمثل إذا تنفیذ تجتمع المؤشرات التالیة

األفراد الذین لدیھم خبرة في مجال السجالت اإللكترونیة. 1
أجھزة الكمبیوتر التي لدیھا مدخرات كافیة. 2
سریع ودقیق في استعادة البیانات. 3
تخزین البیانات في مجلد. 4
خال كلمة مرور أمن وكلمة السرإد. 5
اختیار الكتب التي ھي ذات الصلة الحتیاجات نظام االیداع االلكتروني. 6
.لدیھا جداول زمنیة لالحتفاظ بالسجالت. 7

التي استمرت فيالرسمیةالمؤسسات التعلیمیةالعمود الفقري٤منطقة مدرسة
من حیث ، على سبیل المثال والكمیةالنوعیة ، سواء من حیث من سنة إلى أخرىالتقدم

، المدارس األخرىمعقادرة على المنافسةاألشواك٤مدرسة، وارتفاع ومنطقة الجودة
لطالب٢٠٠٣في عام منطقة٤العمود الفقريمدرسةمنذ تأسیس، من حیث الكمیةبینما

، المیدانمن التي تم الحصول علیھاالبیانات. تحسن كبیرال تزال تعاني منالحاضر
االیداع نظامالمتعلقة بتنفیذالوثائق والمقابالت ومن خالل المالحظةالتي تم جمعھاوالكتاب 

من خاللمن التحلیل، والمؤلف العمود الفقري٤مدرسة ثانویةمنطقةفيااللكتروني
للبحث. الكلمات أو الجملباستخدامنوعيوصفيالبیانات باستخدام أسالیبتحلیلتقنیات

:التاليالنتائج على النحوكتابالحصول علىفي مجالن قبل المؤلفم
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pengetahuan dan tekhnologi yang begitu pesat saat

ini, telah mendorong adanya perubahan di berbagai bidang menuju ke arah

masyarakat global. Perkembangan pengetahuan tersebut telah memberikan

peluang yang amat besar untuk merekayasa pertumbuhan dalam berbagai

sektor termasuk pertumbuhan bidang pendidikan, selain dapat memberikan

sumbangsih perbaikan kesejahteraan di Lembaga pendidikan, namun juga

memiliki dampak positif dan negatif yang cukup signifikan.

Refleksi dari perubahan tersebut akan menimbulkan persaingan

pada sumber daya yang ada. Kesejahteraan suatu masyarakat akan di

tentukan oleh seberapa besar kualitas sumber daya manusia yang

dimilikinya. Dan seberapa besar pengetahuan tekhnologi terkini untuk

mempersiapkan sumber daya manusia itu, sekaligus untuk mengantisipasi

dampak negatif yang timbul, maka peningkatan kualitas pendidikan dan

para personilnya adalah salah satu solusi yang harus di tempuh.

Sekolah sebagai organisasi kerja menghimpun sejumlah orang

yang harus bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama

tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan atau proses yang harus di

kendalikan secara berdaya guna. Proses tersebut disebut dengan

administrasi. Dalam hal ini berkaitan dengan sekolah, maka disebut

administrasi sekolah.



Administrasi sekolah ialah keseluruhan usaha mewujudkan daya

dan hasil guna yang tinggi dalam melaksanakan volume dan beban kerja

untuk mencapai tujuannya sebagai lembaga pendidikan.1

Administrasi sekolah  mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya

dan hasil guna kegiatan anak-anak dalam mewujudkan kedewasaan

masing-masing melalui proses belajar mengajar dan kegiatan penunjang

lainnya yang harus di selenggarakan secara berencana atau di programkan

terarah dan sistematis, sehingga pendidikan akan mempunyai mutu yang

tinggi. Mutu produk maupun pelayanan yang di hasilkan berbagai

integritas pribadi para Kepala Sekolah, guru-guru, dan pegawai dalam

mengelola pendidikan.2

Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses

kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip.Menurut The Lieng

Gie, dalam pelaksanaan tata usaha pada semua kantor, banyak sekali

dipergunakan kertas dan peralatan tulis yang beraneka ragam. Oleh karena

itu, pekerjaan tulis menulis yang mencakup kegiatan mencatat berbagai

informasi tertulis pada lembaran kertas maka muncul warkat yang dalam

bahasa inggris disebut record, dalam menyimpan recordSebagai rekaman

informasi dari seluruh aktivitas organisasi, arsip berfungsi sebagai pusat

ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, bukti eksistensi organisasi dan

untuk kepentingan melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi

1 Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985 hal 10-11
2 Syaruddin, Manajamen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, PT. Gravindo, Jakarta, 2002 hal.18



tersebut.3 Sehingga sebuah moto berbunyi:(People forget, record

remember) orang bisa lupa, arsip selalu ingat). Untuk dapat disimpan arsip

harus mempunyai nilai kegunaan yang biasa disebut ALFRED yang

kependekan dari:

A= Administrasi value

L= Legal value

F= Fiscal value

R= Research value

E= Education value

D= Documentary value4

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip

Nasional Indonesia, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2

Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non

Departemen yangbertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara

anggaran pembelanjaannyadibebankan kepada anggaran Sekretariat

Negara.Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen

diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No.A.9/1/24/MPRS/1967 yang

menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak

bertentangan dengan UUD 1945,bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di

3 S.E Nuraida Ida.Manajemen Administrasi Perkantoran Modren.Kanisius.2008 hal: 91

4Ibidhal: 91



bawah Presidium Kabinet.5 Denganstatus baru tersebut, maka pada tahun

1968Arsip Nasional berusaha menyusunpengajuan sebagai berikut;

1. Mengajukan usulan perubahan arsip nasional menjadi Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undang-

undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan - usulan tersebut belum terealisasi hingga dilantiknya Drs. Oman

Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003,melalui Keputusan Presiden Nomor

74/M/2003, Menggantikan DR. Mukhlis Paeni,Arsip Nasional Republik Indonesia

akhirnya mengembangkan Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (SiPATI) yaitu aplikasi pengelolaan arsip dinamis

secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasi informasi dimana

hampir seluruh unit di kantor Pemerintah maupun swasta telah menggunakan

perangkat komputer. SiPATI ini telah di aplikasikan dibeberapa instansi

Pemerintah Pusat.

Pada tanggal 6 Juli 2004 Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadiKepala

Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor87/M/2004, tanggal 21 Juni 2004. Dalam masa kepemimpinannya Djoko

Utomo, dengan berbagai program yang benar-benar disesuaikan

denganperkembangan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan

5http://www.anri.go.idpart 5 (situs resmi Lembaga Arsip Nasional)



ANRI.Dalam undang-undang No. 7 tahun 1971 tersebut antara lain dikatakan

sebagai berikut : “Untuk kepentingan pertanggungjawaban nasional kepada

generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata,

benar serta lengkap mengenai kehidupan kebangsaan indonesia pada umumnya

dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada khususnya baik mengenai masa

lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang”. 6Dengan demikian diketahui

bahwa perlunya aturan kearsipan Negara Republik Indonesia, adalah untuk bahan

pertanggungjawaban bagi generasi muda atau bagi generasi yang akan

datang.bahkan dokumen berbasis kertas punya kelemahan yang sangat fatal,

seperti dokumen berada pada tempat yang tidak semestinya,  kerusakan pada

dokumen di akibatkan karena hal yang tidak terduga seperti: basah, tinta

menguap, atau sobek. Bahkan mengakibatkan pegawai maupun pimpinan frustasi

saat tidak menemukan suatu data, saat data tersebut sangat di butuhkan.Untuk

itulah system arsip elektonik menjadi salah satu solusi efektif sebagai alat dalam

manajemen kearsipan.

Berdasarkan undang-undang tujuan arsiparis tersebut di atas, banyak hal

yang harus kita benahi, terlebih dahulu kita harus mengetahui ruang lingkup arsip

yaitu, sebagai berikut:

1) Arsip berbasis kertas (paper records) yaitu arsip-arsip berupa teks

yang ditulis di atas kertas. Bentuk arsip bermedia kertas ini juga

lazim disebut sebagai arsip yang bersifat konvensional.

6Undang-undang dasar 1945 hal: 16



2) Arsip pandang-dengar (audio-visual records) merupakan arsip

yang dapat dilihat dan didengar. Arsip pandang dengar dapat

dirinci dalam 3 kategori:

a) Arsip gambar statik (static image), contohnya foto.

b) Arsip citra bergerak (moving image), film, video,

dsb.

c) Arsip rekaman suara (sound recording), kaset.

3) Arsip elektronik, merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah

di dalam suatu format, dimana hanya komputer yang dapat

memprosesnya maka sering dikatakan sebagai machine-readable-

records .Contohnya floppy disk, hard disk, pita magnetik, optical

disk, cd rom, dsb arsip elektronik ini yang memberi kemudahan

dalam pengelolaan dokumen

Arsip Elektronik merupakan alat bantu yang memberi pengaruh

langsung pada peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi dan kemudahan

dalam segala transaksi dan pencarian data yang sudah di simpan dalam

folder tertentu, meskipun penyimpanan sudah berlangsung

lama.7Termasuk arsip pandang dengar dan arsip konvensional yang di

simpan dalam system arsip elektronik.  Jadi arsip konvensional dan arsip

pandang dengar juga dapat di jadikan sebagai arsip elektronik jika

disimpan dalam format elektronik (computer)

7 Sukoco, Badri Munir, Manajemen Administrasi Perkantoran Modren, Erlangga, Surabaya, 2006
hal.112



Adapun pelaksanaan system arsip elektronik yang dilaksanakan oleh

bagian tata usaha harus mengacu pada prosedur kearsipan modern dengan

menggunakan tekhnologi , maka pelaksanaan adalah suatu hal yang

urgensi dilakukan untuk mencapai efektifitas tujuan yang akan dicapai,

suatu teori dan kegiatan tidak akan membawa hasil yang berarti jika

pelaksanaan tidak terealisasi dan terprosedur secara baik.

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri sebagai salah satu lembaga

pendidikan formal yang dari tahun ke tahun mengalami kemajuan, baik

dari segi kuantitas maupun kualitas, dari segi kuantitas misalnya.Sejak

berdirinya, siswanya terus mengalami peningkatan yang signifikan, begitu

juga dari segi kualitas, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 mampu bersaing

dengan sekolah-sekolah lainnya di tingkat daerah bahkan nasional.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang telah mempunyai

administrasi dipastikan mempunyai tenaga arsiparis, adanya personalia

yang berhubungan langsung dalam hal pengelolaan terhadap bidang

kearsipan terutama di bidang arsip elektronik yang selama ini telah di

terapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri di Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis, namun dalam pelaksanaannya penulis menemukan

masalah, belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan kearsipan dengan

menggunakan system elektronik. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Masih belum efektif pendayagunaan arsip elektronik sesuai

prosedur manajemen arsip elektronik



2. Masih adanya pencarian dokumen yang tidak efisien (memakan

waktu)

3. Masih ada para personil arsiparis yang kurang memiliki sejumlah

kemampuan dan keterampilan dalam bidang system arsip

elektronik.

4. Arsip elektronik masih bisa disalahgunakan karena tidak dikunci

dengan kata sandi maupun password otoritas

5. Tidak adanya berita acara pemusnahan data yang terjadwal dalam

Retensi.

6. Software dan hardwarepada komputer belum memadai untuk

penyimpanan dokumen

7. Tidak ada sistem menyembunyikan folder untuk keamanan data

Dari latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih lanjut lewat sebuah karya ilmiah dengan judul :

Pelaksanaan sistem arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas

Negeri 4 Duri.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang istilah-

istilah yang ada dalam penelitian ini, di bawah ini akan penulis jelaskan

pengertian dari istilah-istilah tersebut:

1. Pelaksanaan



Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan

(pembuatan usaha dan sebagainya) melaksanakan (rancangan)8

2. Sistem

Sistem ialah suatu susunan kesatuan dari bagian-bagian

yang saling bergantung dalam melaksanakan aktivitas9

3. Arsip Elektonik

Menurut National Archhives and Record Administration

(NASA) USA.Arsip Elektonik adalah Informasi (data, dokumen)

yang disimpan dalam berbagai bentuk.yang diolah dalam suatu

format Elektronik (komputer), dikelola oleh berbagai organisasi

dalam transaksi dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas.10

Jadi yang dimaksud Pelaksanaan Sistem Arsip Elektronik adalah Suatu proses

kegiatan kearsipan yang tersusun sistematis yang dilakukan dengan menggunakan

prosedur kearsipan modren yaitu dengan menggunakan format komputer dan

proses tersebut saling bergantung satu sama lain yang dilaksanakan oleh bagian

administrasi sekolah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

a. Bagaimana Pengelolaan arsip elektronik di Sekolah Menengah

Atas Negeri 4 Duri.

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia Hal : 51
9Ibid Hal:64
10 Sukoco, op cithal-110



b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan system

arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri.

c. Bagaimana prosedur penyimpanan data dan informasi (bukti

aktivitas) dalam sistem arsip elektronik di Sekolah Menengah

Atas Negeri 4 Duri.

d. Bagaimana prosedur pemeliharaan dokumen di Sekolah

Menengah Atas Negeri 4 Duri dengan system elektronik.

e. Bagaimana pengelolaan administrasi sekolah dengan sistem

arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri.

f. Bagaimana penyelamatan arsip elektronik agar tidak disalah

gunakan oleh pihak-pihak tertentu.

2. Batasan masalah

Dari sekian banyak masalah yang di kemukakan di atas sesuai

dengan kemampuan yang ada pada penulis, maka dalam kesempatan

ini yang penulis angkat dalam bahasan adalah: “ pelaksanaan sistem

arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Duri ”. dan “

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem arsip

elektronik.”

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan sistem arsip elektonik di Sekolah

Menengah Atas Negeri 4 Duri?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan system

arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri?



D. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang menyebabkan penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian terhadap judul ini. Di antara adalah:

1. Permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, menurut

penulis sangat menarik, karena penyimpanan arsip secara

elektronik merupakan salah satu komponen administrasi

pendidikan yang sangat berperan penting dalam memberi

kemudahan dalam kelancaran aktivitas organisasi sekolah dan tidak

bisa di pisahkan antara satu dengan yang lainnya.

2. Judul ini penulis anggap sebagai suatu kontribusi penting, karena

jika arsip elektronik dalam keadaan kondusif dan aktif, maka

transaksi dan aktivitas serta akses informasi siswa serta proses

belajar mengajar di sekolah itu akan berjalan efektif dan efisien.

3. Judul ini penulis pilih atas pertimbangan kemampuan yang ada

pada penulis, penulis mampu meneliti masalah ini, baik dari segi

tenaga, waktu dan dana.

Bertitik tolak dari keterangan di atas, maka yang di maksud dengan

judul penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan sistem arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4

Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem arsip elektronik di

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri.

b. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

system arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4

Duri.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Sebagai bahan masukan atau inforrmasi terhadap dunia

pendidikan khususnya bagi personil sekolah tentang urgennya

arsip elektronik di suatu sekolah.

b. Untuk  menambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala

berpikir penulis dalam bidang metode penelitian dan

administrasi pendidikan

c. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran khususnya pada

bagian Tata Usaha Sekolah Mengah Atas Negeri 4 Duri.

d. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna menyelesaikan

studi pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam di

UIN SUSKA Riau





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Memecahkan setiap persoalan adalah sebagai dasar argumentasi

dalam membahas persoalan, Maka dalam kajian penelitian ini penulis akan

menguraikan satu persatu pentingnya penyimpanan arsip elektronik,

penyelamatan arsip elektronik, manfaat menggunakan system arsip

elektronik hingga penemuan kembali dengan cepat berdasarkan system

elektronik. Serta teori-teori tentang arsip elektronik.

1. Pengertian Sistem Arsip Elektronik

Telah disinggung bahwa arsip elektronik merupakan arsip-arsip

yang disimpan dan diolah di dalam suatu format, dimana hanya

computer yang dapat memprosesnya.Oleh karenanya arsip elektronik

seringkali dikatakan sebagai Machine-Readible record, istilah itu

sudah tidak asing lagi dalam ilmu kearsipan saat ini, konsep arsip

elektronik merupakan paradigma dari ilmu kearsipan. Adapun awal

mula terbentuknya konsep ini adalah akibat dari perang dunia pertama

dan kedua, sejarah mencatat pada saat itu Amerika Serikat mengalami

penumpukan arsip dan kewalahan dalam mengatasinya, kemudian

dengan tekhnologi yang semakin berkembang hadirlah mechine

readable record, dalam bahasa Indonesia disebut dengan arsip

elektronik, untuk dapat mengelola rekod elektronik dengan baik maka



dibutuhkan pengetahuan tentang daur hidup rekod elektronik sehingga

dapat di pelajari pada setiap tahapan, seperti halnya arsip konvensional

maka sistem yang dipakai dalam arsip elektronik memiliki daur hidup

mulai tahap penciptan, penyimpanan, dan penemuan kembali,

manipulasi, distribusi, dan penyusutan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Ricks dalam buku Life Cycle of Record karya Wallace

(1992:12) arsip elektronik yaitu: “Membagi daur hidup arsip dalam

beberapa fase yakni penciptaan dan penerimaan (creation and recept),

pendistribusian (distribution), pengguna (use), pemeliharaan

(maintenance), dan penyusutan (dispotition)arsip”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan sistem arsip

elektronik adalah perjalanan hidup rekod awal dari penentuan suatu

informasi menjadi arsip atau tidak sesuai dengan proses fase

pengolahan rekod yang di mulai dari penciptaan, sampai dengan

penyusutan (pemusnahan arsip).

2. Tujuan sistem arsip elektronik

Tujuan sistem elektronik adalah untuk menghasilkan informasi

yang berguna untuk para pemakai jasa elektronik yaitu pengolahan

data elektronik menghasilkan informasi yang :

1) Relevant

2) Improve thoughput

3) Effeciency

4) Time lines



5) Flexibility

6) Accuracy and security

Hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a) Relevant, suatu sistem informasi mempunyai kemampuan

pemprosesan terbatas jadi hanya data yang relevan dengan

kebutuhan sekarang atau masa depan.

b) Improve thoughput, salah satu ukuran dari sistem konversi

data adalah laju konversinya, kuantitas data yang di konversi

sistem selama suatu priode waktu tertentu peningkatan laju

konveksi meningkatkan kinerja sistem.

c) Efficiency, Istilah efisiensi, mengacu pada hasil yang dicapai

dengan kumpulan sumber daya tertentu.

d) Time lines, mengkonvesi daya biaya wajar.

e) Flexibility, setiap instansi organisasi baik sekolah maupun

perusahaan sangat sering mengalami perubahan data, seperti

sekolah yang setiap tahun mengalami perubahan data siswa,

gaji pegawai, jumlah guru bahkan jadwal pembelajaran, oleh

karena itu sangatlah penting agar sistem konversi data

mampu menghadapi perubahan ini secara lancar, efektif dan

mampu melayani berbagai kebutuhan penggunanya.



f) Accuracy and security, untuk menghasilkan bahwa data yang

di dapat diandalkan, sistem konversi data membutuhkan

tindakan pengendalian dan pengamanan yang memadai. 1

3. Manfaat Sistem Arsip Elektronik

Menurut Undang-Undang no 88 tahun 1999 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kearsipan disebutkan, bahwa “dokumen organisasi

adalah data, catatan, dan keterangan yang di buat dan di terima oleh

organisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas

kertas maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat,

dibaca, atau didengar”.2Pengarsipan dokumen yang berbentuk

elektronik perlu dikelola secara elektronik untuk mendapatkan manfaat

yang maksimal, manfaat yang didapat antara lain:

1) Pengumpulan informasi yang baik, konsisten dan mudah dalam

proses temu balik.

2) Memudahkan penggunaan dokumen secara bersama antara unit

organisasi.

3) Memudahkan penyusunan informasi secara terstruktur.

4) Memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan

akurat.

5) Meningkatkan kwalitas layanan publik.

1 Wilkinson, Pengolahan Rekod Elektronik, Universitas Sumatera Utara, 1993, hal:234
2Undang-undang Dasar 1945.



6) Mengelola informasi sebagai suatu aset yang tumbuh dan

berkembang.

7) Lebih responsif pada perubahan.3

Sedangkan menurut Romney  seorang pakar Elektronik Record,

manfaat pengolahan rekod elektronik yaitu:

a. Fast data tramission speed, komputer dapat memindahkan

informasi dari suatu komputer lainnya berlangsung secara

otomatis dan cepat.

b. Fewer clerical errors, pemasukan data yang hanya di lakukan

sesekali memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan.

c. Cost saving, dalam melakukan sistem pengolahan data dengan

komputer, mengurangi penggunaan kertas, biaya koresponden,

biaya timbul akibat kesalahan, biaya penyimpanan, sehingga

penerapan sistem pengolahan data elektronik dapat mengurangi

berbagai macam biaya dalam jumlah besar.

d. Better customer services, dengan menerapkan sistem

pengolahan data elektronik, menerima pesanan dan

mengirimkan pesanan dapat di lakukan dalam hari yang sama,

barang yang dikirimkan kepada komsumen sesuai dengan

permintaan konsumen, sehingga akan meningkatkan kepuasan

konsumen.

3 Amsyah, Zulkifli. Manajemen kearsipan Modren.2003 Jakarta. Gramedia Pustaka



e. Survival, dengan segala kelebihan sistem pengolahan data

elektronik maka perusahaan atau organisasi seperti Sekolah

mampu bersaing dengan perusahaan lain dan mampu bertahan

kerena seiring dengan waktu persaingan semakin lama semakin

ketat.

Sesuai dengan uraian diatas disimpulkan bahwa rekod elektronik

mudah di buka dan ditelusuri isi dan riwayatnya, recod elektronik

memungkinkan pembagian informasi (infomasi sharing) yang efektif,

Rekod elektronik harus dikelola dengan baik untuk menjamin

integrasi, keabasahan, dan keaslianya.Rekod elektronik yang berisi

transaksi elektronik harus dijaga agar tetap memenuhi syarat dan bobot

nilai informasinya.

Jelas dari keterangan di atas arsip adalah suatu yang sangat urgensi,

dari segi kajian teori tidak hanya undang-undang mengenai pentingnya

bukti suatu aktivitas (arsip). pada prakteknya, system penyimpanan

arsip elektronik juga harus di ketahui, system penyimpanan arsip yang

baik adalah ketika arsip diperlukan dapat di temukan dengan cepat dan

tepat, di lingkungan setiap lembaga pendidikan dari unit yang terendah

sampai yang tertinggi diperlukan dan diselenggarkan kegiatan tata

usaha yang terarah dan tertib. Beberapa di antaranya adalah sebagai

berikut :

1. Penerimaan dan pencatatan Murid/Mahasiswa

2. Daftar hadir atau Absensi



3. Dokumentasi kelas/Sekolah dan laporan-laporan

4. Pengaturan proses mengajar-belajar

5. Agenda, Arsip dan Ekspedisi4

Semua aktivitas tersebut lebih mudah dan lebih efektif disimpan

dalam system arsip elektronik, Contoh lain kemudahan yang didapat

pada Tekhnologi Informasi dan Elektronik dalam menjalankan

aktivitas pekerjaan termasuk dalam bidang kearsipan. Yaitu:

1. Pengiriman surat secara elektronis hanya memerlukan waktu

singkat. (Email)

2. Pencarian Informasi dapat dilakukan secara seketika melalui

internet. (browsing)

3. Ketelitian hasil perhitungan bisa di tingkatkan. (komputerisasi

numeris)

4. Pengelolaan data dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan

mudah. (basis data)

5. Efektif dan Efesien dalam menemukan Data

Perkembangan di bidang kearsipan dirasakan sangat lambat jika

dikaitkan dengan perkembangan tekhnologi yang secara langsung

ataupun tidak langsung menghasilkan arsip yang cenderung selalu

berubah.Untuk itu para pengelola arsip hendaknya selalu tanggap dan

4 Sukoco, Badri Munir, op,cit Hal.58



mengikuti perkembangan tersebut dan selalu sedapat mungkin agar

dapat di manfaatkan untuk kegiatan kearsipan.5

4. Pengelolaan Sistem Arsip Elektronik

Administrasi Sekolah yang sudah menggunakan sistem elektronik

dapat memaksimalkan komponen dasar memilih system, berikut

deskripsinya:

1. Memindahkan dokumen

Memindahkan data dalam system kompouterisasi dokumen ada

tiga cara:

1) Scanning yaitu menscan dokumen yang menghasilkan data

gambar yang dapat disimpan dikomputer, ketika memilih

scanner sebaiknya mempertimbangkan dana keseluruhan dan

volume kertas yang akan di scan ada beberapa hal yang harus

diperhatikan:

2) Automatec Document Folder: ini adalah cara manual dengan

memasukkan satu demi satu kertas ke dalam tray scanner.

3) Compatible yaitu: memudahkan memindahkan dokumen

dengan berbagai ukuran kertas

Kecepatan scanner yaitu: umumnya 10-200 halaman permenit,

yang paling penting dalam proses scanner adalah kerahasiaan data,

5 Amsyah, Zulkifli op cithal: 112



yang sangat perlu diketahui dalam proses pengelolaan sistem arsip

elektronik adalah:

1. Conversion: yaitu proses mengubah dokumen menjadi data

permanen yang disimpan pada system aplikasi windows,

seperti Word, Excel, atau Autodesk, AutoCAD dll. Tampilan

ini biasanya disimpan sebagai kualitas arsip dengan

tiff.(Tagged Image File Format) maupun pdf (Portable

Document Format). Proses konversi ini akan menghasilkan

dokumen yang lengkap dengan tetap menjaga format visual dan

layout dari data original. Proses ini menghemat kertas dan

bahan mencetak karena tidak memakai scanning, dan sangat

cocok untuk arsip Vital (permanen)

2. Importing: yaitu data yang disimpan dapat ditampilkan dalam

format original, Saat ini ada delapan pilihan media

penyimpanan:

a) Magnetic Media (Hard Drives). System ini akan

melindungi dokumen dari kehilangan atau kerusakan

dengan adanya toleransi dari masalah hardware yang

mungkin terjadi,  perangkat ini relative murah, memiliki

respon yang cepat, dapat dihubungkan bersama untuk

menyimpan sejumlah besar dokumen.



b) Magneto-optical Stroge. Sebuah metode untuk mem-

backup data ukurannya sedikit lebih besar daripada disk

macnetic 3,5 inci konvensional.

c) Compact Disc. Biasa disebut CD yaitu Cakram kecil yang

terbuat dari plastic yang biasa digunakan untuk menyimpan

informasi secara digital

d) Digital Video Disc. Biasa disebut DVD yaitu generasi baru

dari CD dengan daya simpan jauh lebih besar (7-14 kali

CD)

e) Write Once. Biasa disebut WORM yaitu tekhnologi disk

optic yang memungkinkan anda untuk menulis data ke

dalam disk hanya satu kali, data menjadi permanen dan

dapat dibaca berulang kali, format media ini membutuhkan

hardware serta software khusus untuk menjalankannya.6

f) Flashdisk. Adalah media yang mempunyai bermacam

kapasitas.

g) Terakhir adalah penyimpanan dalam folder document

computer sendiri (hardisk).

3. Strategi menyimpan dokumen elektroniksama dengan yang

digunakan oleh dokumen kertas yaitu, menyimpan berdasarkan

kata tangkap dari dokumen yang disimpan baik berupa huruf

6 Sukoco, Badri Munir, op Cit hal 119



maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu.7 Jenis-

jenis sistem penyimpanan arsip adalah sebagai berikut:

a. Sistem Abjad

Sistem abjad adalah suatu sistem filing (penyimpanan

dan penerimaan kembali) berdasarkan abjad. Berarti

cara menyimpan arsipnya diurutkan menurut abjad,

yaitu dari huruf A sampai Z Sistem abjad umumnya

dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena:

1) Nama biasanya sebagai rujukan pertama

dalam pencarian dokumen sehingga

dokumen – dokumen cenderung dicari atau

diminta melalui nama orang atau lembaga.

2) Dokumen-dokumen dari nama yang sama,

akan berkelompok dibawah satu nama dan

satu tempat.

3) Dokumen berasal dari banyak koresponden

dengan nama yang berfariasi.

4) Unit kerja atau sekertaris biasanya hanya

menyimpan dokumen yang berhubungan

dengan fungsi  atau tugas masing-masing,

sehingga isi dokumen lebih cenderung

7Ig. Wursanto, Kearsipan 1, Kanisius. Jakarja, 1991, Hal. 87



mengenai masalah yang sama (misalnya:

Produksi, keuangan, dsb).

5) Nama lebih mudah diingat oleh siapapun.8

b. Sistem Geografis

Sistem geografis adalah sistem penyimpanan

berdasarkan kepada pengelompokkan menurut nama

tempat.

c. Sistem Subyek

Sistem subyek adalah sistem penyimpanan

dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen

bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut perihal,

pokok masalah, permasalahan, masalah, pokok surat,

atau subyek.

d. Sistem kronologi

Sistem penyimpanan kronologi adalah sistem yang didasarkan pada

urutan waktu.Waktu disini dapat dijabarkan sebagai tanggal, bulan,

decade, ataupun abjad.9

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan system arsip elektronik

di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri.

a) Factor- factor yang dapat mendukung pelaksanaan system arsip

elektronik:

8Ig. Wursanto, Op, Cit, Hal. 49
9 Ibid. hal, 184



1. Kerjasama personil tata usaha dengan semua elemen sekolah

2. Kemampuan pengetahuan tekhnologi dalam menggunakan alat-

alat elektronik seperti computer.

3. Pembinaan kepala tata usaha terhadap para pegawai tata usaha.

4. Kelengkapan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan system

arsip elektronik.

b) Faktor- faktor yang dapat menghambat pelaksanaan system arsip

elektronik:

1. Arsip yang cenderung selalu berubah

2. Fasilitas yang kurang memadai seperti komputer

3. Software dan hardware yang kurang memadai

4. Penyalahgunaan otoritas

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kelancaran dalam

pelaksanaan system arsip elektronik, agar tujuan dari pelaksanaan system

arsip elektronik dapat berjalan dengan baik, maka faktor-faktor tersebut

perlu diperhartikan.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang releven adalah penelitian Nur Azizah dengan judul.

Pelaksanaan Manajemen kearsipan di Sekolah Menengah Pertama Negeri

05 Kampar kiri Kecamatan Gunung sahilan Kabupaten Kampar, subjek

penelitian ini adalah: Primer, yaitu tata usaha berjumlah 3 orang.

Sekunder: yaitu kepala sekolah dan 10 orang guru, metode yang digunakan



dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan hasil analisis

tidak optimal dan berada pada hasil persentasi 44,44%

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoretis agar tidak terjadi kesalahan

dalam pemahaman materi dan sekaligus memudahkan penelitian.

Adapun yang termasuk dalam indikator-indikator dalam pengelolaan

arsip secara system elektronikadalah :

1) Personil Tata usaha mempunyai keahlian dalam bidang arsip

elektronik.

2) Data tersimpan dengan baik, tidak dengan satu folder

3) Personil tata usaha menggolongkan arsip sesuai dengan masa aktif

dan kualifikasinya

4) Personil tata usaha menyimpan arsip sesuai dengan jenisnya

5) Personil tata usaha melakukan penyortiran terhadap arsip

elektronik

6) Personil tata usaha memberi kode dan password tehadap arsip yang

akan disimpan

7) Computer memakai system kebijakan control penyimpanan arsip

untuk memudahkan dalam temu kembali dokumen

8) Dokumen (file) mempunyai kata sandi untuk keamanan dokumen

9) Personil tata usaha mempunyai buku pedoman system arsip

elektronik



10) Computer secara otomatis menetapkan jadwal retensi arsip

11) Personil tata usaha menyusun berita penciptaan sampai dengan

pemusnahan, dan menyusun berita acara pemusnahan arsip.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan arsip elektronik:

1. Peningkatan mutu penyimpanan arsip yang kondusif.

2. Jumlah dokumen kertas yang semakin bertambah.

3. Peningkatan sistem pengarsipan dengan menggunakan

tekhnologi elektronik.

4. Peningkatan jumlah siswa dan pegawai yang sangat signifikan.

5. Pencarian dokumen yang mengharuskan kemudahan, kecepatan

dan ketepatan.

6. Pemilihan system yang baik dan benar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. WaktudanLokasiPenelitian

1. WaktuPenelitian

Penelitianinidilakukansetelah seminar proposal

denganwaktumaksimal 3 bulan, mulaitanggal 17 April Sampai 19

Mei  2012

2. Lokasipenelitian

Adapun yang

menjadilokasipenelitianadalahSekolahMenengahAtasNegeri 4

DuriKecamatan Mandau KabupatenBengkalis

B. SubjekdanObjekPenelitian

SubjekdalamPenelitianadalahpersoniladministrasiSekolahMenenga

hAtasNegeri 4 Duri,

sedangkanobjekdalampenelitianiniadalahpelaksanaanarsipelektronikdiSek

olahMenengahAtasNegeri 4 DuriKecamatan Mandau KabupatenBengkalis

C. PopulasidanSampelPenelitian

Yang  menjadipopulasidalampenelitianiniadalahtenagaarsiparisatau

yang biasadisebutpersoniltatausahaSekolahMenengahAtasNegeri 4 Duri.

yang  berjumlah 6 orang. Karenapopulasinyamemungkinkanuntuk di

telitimakapenulistidakmenariksampeldalampenelitianini.

D. MetodePengumpulan Data

1) SumberdanJenis Data



a. Data Primer

Yaitu data yang

diperolehlangsungdaribagianadministrasiSekolahMenengah

AtasNegeri 4 DuriKecamatan Mandau

KabupatenBengkalisdenganwawancaradanobservasilangsun

gkepersoniladministrasi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang

diperolehsecaratidaklangsungdariobjekpenelitiandenganme

manfaatkan data yang

telahadapadabagianadministrasiSekolahMenengahAtasNeg

eri 4 DuriKecamatan Mandau KabupatenBengkalis.

E. Alatpengumpulan Data

1) Observasi

Observasiadalahalatpengumpulan data secaralangsung yang

meliputikegiatanpemuatanperhatianterhadapsuatuobjekdenganmen

ggunakanseluruhalatindera1.Yaitudenganmelihatlangsungsistem

yang dipakaidalampengelolaanarsipsecaraelektronik di

SekolahMenengahAtasNegeri 4 Duri.

2) Wawancara

Wawancaraadalahsuatucaramengumpulkan data

denganberdialoglangsung yang

1Suharsimi, Arikunto. 2002. ProsedurPenelitianDenganMenggunakanPendekatanPraktek.
Jakarta.  RinekeCiptahal :133



dilakukanpewawancarauntukmemperolehinformasidariterwawanca

ra.2Dengantekhnikmengajukanpertanyaankepadapihakterwawancar

adalamhaliniadalahwawancaralangsungdenganpersoniltatausahaSe

kolahMenengahAtas 4 Duri.Yang

dapatmemberikaninformasidalammasalahpenelitianini.

3) Dokumentasi

Dokumentasiyaitu data yang diperolehdengancaramengumpulkan

data-data yang disediakanolehinstansi, 3yaitu variable-

variabelberupacatatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, agenda,

notulen, foto, dansebagainya

F. MetodeAnalisi Data

Untukmenganalisa data yang telahterkumpul, dilihatdarijenis data yang

dipakai, penelitianiniberupadeskriptifkualitatif, analisainimerupakansuatu

proses yang dimulaisejakpengumpulan data dilapangan,

sehinggadapatdirumuskansebagaiberikut:

P = Fx 100

N

Keterangan ; P  = Presentase

F  =Frekuensi

N = Total Jumlah

2Ibid Hal 132
3Ibid Hal 239



Adapun yang

menjadistandardalampenelitianinidapatdikelompokkandalamkategori:

70%-100% Optimal

51% -69% Kurang optimal

0%-50% Tidak optimal



BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah sekolah

Sekolah Menengah Atas Negeri ( SMAN ) 4 Duri.  Mulai di

bangun   tahun  2002 dan mulai di operasikan pada tanggal 16 Juli

2003 dengan status Negeri. Selama sekolah SMAN 4 Duri berdiri telah

terjadi dua kali pergantian kepala sekolah dan dua kali pergantian

kepala tata usaha.

Tanggal 16 Juli 2003, Kepala sekolah pertama di pimpin oleh Drs,

Akmal hingga 2008, kemudian digantikan oleh Bapak Haem Basrian

S.pd sampai sekarang, sedangkan Kepala bagian tata usaha pertama di

pimpin oleh Ibu Wira Ningsih. Dan yang kedua oleh Bapak Bambang

Heryadi SH.

Bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri terletak di jalan

Bhatin batuah buluh kasap, Kelurahan pematang pudu kecamatan

Mandau kabupaten Bengkalis Kota Duri.Dengan luas lahan

keseluruhan 20.000 m2.Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri

terdaftar sebagai Sekolah yang sudah terakreditasi dengan akreditas

A+, terakreditasi tahun 2008.

2. Visi dan Misi

a. Visi



Terwujudnya peserta didik yang kompeten dibidang akademik,

menguasai iptek, berprestasi dibidang olahraga dan seni, beriman

dan bertaqwa, berbudaya melayu serta mampu menghadapi

persaingan global..

b. Misi

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan

efesien sehingga peserta didik dapat mengembangkan bakat,

minat dan kemampuannya secara maksimal

2. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan

tekhnologi informasi dan komunikasi.

3. Menumbuh kembangkan bakat peserta didik dibidang olahraga

4. Menumbuh kembangkan bakat peserta didik dibidang seni

5. Mengembangkan sikap solidaritas yang tinggi melalui

pendidikan imtaq

6. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi

pekerti luhur.1

3. Struktur Organisasi Sekolah.2

Struktur organisasi sekolah, Kepala sekolah di pimpin oleh Haem

Basrian S.pd, dan ketua komite sekolah dipimpin oleh Ir. Suardi,

Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini.

1Dokumentasi SMAN 4 Duri, Tahun 2008-2012
2ibid



STRUKTUR ORGANISASI SMAN 4 DURI

Kepala Sekolah

Haem Basrian S.pd

KOMITE

Ir. Suardi

Bendahara

Ridayanti M.pd

Wakil Kepala Sekolah

Dra.Darmini

.

Kabag Tata usaha

Bambang Heryadi SH

Sarana Prasana

Dra.Sri Guswati

Kurikulum

Dra. Darmini

Kesiswaan

Drs.Boy Rahmat

Humas

Ridayanti M.pd

Ekstrakulikuler

Eka Yetti S.pd

Bimbingan Konseling

Reni Eka Putri S.psi

Mushalla

Zihad Mursal S.pdi

Perpustakaan

Neng Elfita S.S

UKS

Turmaida M.pd

Wali Kelas

Guru

Siswa



4. Keadaan guru dan personil tata usaha

Guru dan personil tata usaha merupakan unsur pendidikan yang

memegang peranan penting dalam upaya mencapai keberhasilan

pendidikan, dan seharusnya mendapat perhatian serius dari pihak

pengelola sekolah.

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri pada saat ini memiliki 76

guru, dan 6 orang tenaga tata usaha. 73 Guru Pendidikan terakhir S1,

dan 2 orang pendidikan terakhir S2, 1 orang pendidikan terakhir D2,

Sedangkan bagian tata usaha pendidikan terakhir  SMA/Se-derajat

berjumlah  4 orang , pendidikan terakhir S1 berjumlah 2 orang,

sedangkan pendidikan S2 tidak ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada table berikut.

TABEL IV.1
KEADAAN GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SMAN 4

DURI

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN
TERAKHIR

1 Haem Basrian S.pd Kepsek S1
2 Drs Boy Rahmat K.bag. Kesiswaan S1
3 Darmini S.pd K.bag. Kurikulum S1
4 Neng Elfita S.S K.bag. Perpustakaan S1
5 Azwarita S.pd Guru S1
6 Ridayanti M.pd K.bag. Humas S2
7 Dra. Nurmalis Guru S1
8 Sasma Murni S.pd Guru S1
9 Elvi Aldilla S.pd Guru S1
10 Dra. Sri Guswati K.bag. Sarana S1
11 Yellida S.pd Guru S1
12 Fitri Yenti S.pd Guru S1
13 Ilman S.ag Guru S1



14 Eka Yetti S.pd K.bag. Ekstra S1
15 Yendra Dian Ekawati S.pd Guru S1
16 Drs. Renta Uli Simangunsong Guru S1
17 Melliyati S.pd Guru S1
18 Jusmawati S.pd Guru S1
19 Muharni S.si Guru S1
20 Franky Manurung S.pd Guru S1
21 Arita Roza S.pd Guru S1
22 Desmarita S.pd Guru S1
23 Sutrisnik Guru S1
24 Yusniati S. pd Guru S1
25 Desy Anggraini S.pd Guru S1
26 Eva Susanti S.pd Guru S1
27 Gusnaini S.pd Guru S1
28 Juliana S.pd Guru S1
29 Evi Zuliana S.pd Guru S1
30 Turmaida Simanjuntak M.pd Guru S2
31 Kusniar S.pd Guru S1
32 Fenni Dorina S.pd Guru S1
33 Nila wati S.pd Guru S1
34 Rosita S.pd Guru S1
35 Dona S.pd Guru S1
36 Elsiyana S.pd Guru S1
37 Fevi Masriani S. pd.I Guru S1
38 Melly Dessiana S.E Guru S1
39 Niwi Juri Sapiah S.pd Guru S1
40 Safruddin S.pd.I Guru S1
41 Reni Eka Putri S.psi BK S1
42 All Azmi S.ST Guru S1
43 Eka Dianwati S.Si Guru S1
44 Vivi Diana S.pd Guru S1
45 Harmen Efendi S.pd Guru Bantu S1
46 Aida Elyrma S.pd Guru Bantu S1
47 Mardiah S.pd Guru Bantu S1
48 Juliah S.kom Guru Bantu S1
49 Rahayu S,kom Guru Bantu S1
50 Hanifah S.pd Guru Bantu S1
51 Novita susanti SE Guru Bantu S1
52 Marlianis S.pd Guru Bantu S1
53 Sofiya S.pd Guru Bantu S1
54 Erwin S.pd Guru Bantu S1
55 Muhammad Rida,I S.Si Guru Bantu S1
56 Rina Susanti S.pd Guru Bantu S1
57 Zihat Mursal Ritonga S.pd.I Guru Bantu S1



58 Eli Marni S.pd Guru Bantu S1
59 Tiarlin S.pd Guru Bantu S1
60 Dessy Oktoryana S.pd Guru Bantu S1
61 Vivi Sumanti S.pd Guru Bantu S1
62 Witra Nopa S.sos Guru Bantu S1
63 Taufik S.pd.I Guru Bantu S1
64 Elfitra S.sos Guru Bantu S1
65 Fitria Agustin Guru Bantu S1
66 Marlida Yana S.Si Guru Bantu S1
67 Afria Merry S.pd Guru Bantu S1
68 Suyetno S.pd Guru Bantu S1
69 Ali Imron S.pd Guru Bantu S1
70 Marlianis S.pd Guru Bantu S1
71 Tanti Yosepa S.Hum Guru Bantu S1
72 Yuke Evita  S,pd Guru Bantu S1
73 Armen Putra A.ma Guru Bantu D2
74 Rahmi ST Guru Bantu S1
75 Gida Elisa S.pd Guru Bantu S1
76 Rahma Safitri S.pd Guru Bantu S1
77 Bambang Heryadi SH Kabag Tata Usaha S1
78 Irfan Tata Usaha SMA
79 Eka Wati Tata Usaha SMA
80 Wida Lustia Tata Usaha SMA
81 Wandi Tata Usaha SMA
82 Hendri Noprianto S.kom Tata Usaha S1
Sumber Data:Dokumentasi SMAN 4 Duri

5. Keadaan Siswa

Siswa merupakan faktor yang tidak kalah urgennya bagi

kelangsungan belajar mengajar di sekolah. Karena siswa merupakan

generasi yang akan menerima pendidikan itu sendiri. Saat ini sekolah

Menengah atas negeri 4 Duri memiliki 1134 siswa, yang terdiri dari

kelas X, XI, XII. Data Selengkapnya dapat dilihat pada table.



TABEL VI.2

KEADAAN SISWA SMAN 4 DURI

NO KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH

L P
1 Kelas X 148 169 317
2 Kelas XI – IPA 118 81

411Kelas XI – IPS 72 140
3 Kelas XII-IPA 73 125

406Kelas XII-IPS 120 88
Jumlah 531 603 1134

Sumber Data: Dokumentasi SMAN 4 Duri

6. Sarana Prasarana

Dalam suatu lembaga pendidikan sarana dan prasarana merupakan

salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses belajar-

mengajar karena dengan sarana dan prasarana yang lengkap akan

membantu tercapainya tujuan sekolah.  Sarana dan prasarana yang

dimiliki sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri dapat dilihat pada table

dibawah ini.

TABEL VI.3
LAHAN/RUANGAN SMAN 4 DURI

NO KELOMPOK JUMLAH LUAS
SELURUH

1 Lahan
Lapangan Upacara 1

Lapangan Olahraga 1

2 Ruang
Administrasi

Ruang Kepala Sekolah 1
Ruang Guru 1
Ruang Tata Usaha 1
Ruang BP/BK 0
Ruang Kurikulum 1
Ruang Kesiswaan 1
Ruang Perpustakaan 1



3 Ruang
Penunjang

Ruang Serba Guna 0
Ruang Koperasi 1
Ruang UKS 1
Ruang Satpam 1
Ruang Ibadah 1
Ruang Penjaga Sekolah 1
Ruang OSIS 1

Kamar Mandi/WC Guru 5
Kamar Mandi/WC Siswa 6

4 Ruang Teori Ruang Kelas 19

5 Laboratorium
Labor Komputer 1
Labor IPA 1
Labor Bahasa1 1

Sumber Data : Dokumentasi SMAN 4 Duri

TABEL VI.4

DAFTAR PERALATAN SMAN 4 DURI

NO NAMA ALAT/SPESIPIKASI JUMLAH
1 Laptop 1
2 KOMPUTER 3
3 PC Stand Alone 2
4 LCD  Proyektor 0
5 Mesin Tik 1
6 Mesin Hitung 1
7 Brangkas 0
8 Filing Kabinet 0
9 Lemari 4
10 Meja Guru/TU 45
11 Kursi Guru/TU 85
12 Meja Siswa 425
13 Kursi Siswa 838

Sumber Data: Dokumentasi SMAN 4 Duri

B. PENYAJIAN DATA

Data yang akan disajikan terbagi dua, yaitu data tentang

pelaksanaan system arsip elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan system arsip elektronik. Untuk mendapatkan data di lapangan



penulis menggunakan beberapa tekhnik yaitu dokumentasi yang penulis

jadikan sebagai metode pokok untuk memperoleh data yang ditujukan

kepada pegawai tata usaha dan kepala bagian tata usaha guna

mendapatkan data tentang pelaksanaan system arsip elektronik di SMAN 4

Duri.Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan system arsip elektronik penulis menggunakan metode

wawancara yang ditujukan kepada kepala bagian tata usaha.

Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dikuantitatifkan untuk

analisa, setiap item yang terdapat dalam format dokumentasi disertai oleh

dua alternative jawaban “ya” menunjukkan pelaksanaan system arsip

elektronik baik, sedangkan ‘tidak” untuk menunjukkan pelaksanaan

system arsip elektronik tidak baik. Data yang dikumpul melalui

wawancara akan penulis sajikan dalam bentuk narasi.

a. Data  tentang pelaksanaan system arsip elektronik



TABEL IV.5
OBSERVASI

DOKUMENTASI TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 DURI
Tanggal :  17 April 2012
Tempat : Ruang tata usaha
Subjek : Kabag TU. Bambang Heryadi SH
Arsip/Dokumen : Tahun 2008

NO Aspek yang diamati
ALTERNATIF JAWABAN

Ya Tidak
1 Membuat Retensi arsip 1
2 Memberikan kesempatan kepada personil untuk

mengikuti penataran tentang administrasi modern
1

3 Memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang
lebih tinggi

1

4 Menyusun  modul 1
5 Memilih system yang relevan 1
6 Menyimpan data tidak pada 1 folder 1
7 Kapasitas saving yang memadai 1
8 Mempunyai otoritas pemegang kata Sandi 1
9 Pemusnahan arsip otomatis 1
10 Membuat berita acara pemusnahan arsip 1

Jumlah Keseluruhan 6 4
Sumber Data: Kepala Bagian TU SMAN 4 Duri

Dari data dokumentasi di atas dilihat bahwa alternative jawaban “ya”

sebanyak 6 Aspek dan alternative jawaban “tidak” sebanyak 4

Aspek.Jadi pelaksanaan system arsip elektronik di SMAN 4 Duri

termasuk kategori lebih banyak jawaban “Ya”, maka pelaksanaannya

dikatakan optimal.



TABEL IV.6
OBSERVASI

DOKUMENTASI TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 DURI

Tanggal :  17 April 2012
Tempat : Ruang tata usaha
Subjek : Kabag TU. Bambang Heryadi SH
Arsip/Dokumen : Tahun 2009

NO Aspek yang diamati
ALTERNATIF JAWABAN

Ya Tidak
1 Membuat Retensi arsip 1
2 Memberikan kesempatan kepada personil untuk

mengikuti penataran tentang administrasi modern
1

3 Memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang
lebih tinggi

1

4 Menyusun  modul 1
5 Memilih system yang relevan 1
6 Menyimpan data tidak pada 1 folder 1
7 Kapasitas saving yang memadai 1
8 Mempunyai otoritas pemegang kata Sandi 1
9 Pemusnahan arsip otomatis 1
10 Membuat berita acara pemusnahan arsip 1

Jumlah Keseluruhan 6 4
Sumber Data: Kepala Bagian TU SMAN 4 Duri

Dari data dokumentasi di atas dilihat bahwa alternative jawaban “ya”

sebanyak 6 Aspek dan alternative jawaban “tidak” sebanyak 4

Aspek.Jadi pelaksanaan system arsip elektronik di SMAN 4 Duri

termasuk kategori lebih banyak jawaban “Ya”, maka pelaksanaannya

dikatakan optimal.



TABEL IV.7
OBSERVASI

DOKUMENTASI TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 DURI

Tanggal :  18 April 2012
Tempat : Ruang tata usaha
Subjek : Kabag TU. Bambang Heryadi SH
Arsip/Dokumen : Tahun 2010

NO Aspek yang diamati
ALTERNATIF JAWABAN

Ya Tidak
1 Membuat Retensi arsip 1
2 Memberikan kesempatan kepada personil untuk

mengikuti penataran tentang administrasi modern
1

3 Memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang
lebih tinggi

1

4 Menyusun  modul 1
5 Memilih system yang relevan 1
6 Menyimpan data tidak pada 1 folder 1
7 Kapasitas saving yang memadai 1
8 Mempunyai otoritas pemegang kata Sandi 1
9 Pemusnahan arsip otomatis 1
10 Membuat berita acara pemusnahan arsip 1

Jumlah Keseluruhan 7 3
Sumber Data: Kepala Bagian TU SMAN 4 Duri

Dari data dokumentasi di atas dilihat bahwa alternative jawaban “ya”

sebanyak 7 Aspek dan alternative jawaban “tidak” sebanyak 3

Aspek.Jadi pelaksanaan system arsip elektronik di SMAN 4 Duri

termasuk kategori lebih banyak jawaban “Ya”, maka pelaksanaannya

dikatakan optimal.



TABEL IV.8
OBSERVASI

DOKUMENTASI TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 DURI

Tanggal :  20 April 2012
Tempat : Ruang tata usaha
Subjek : Kabag TU. Bambang Heryadi SH
Arsip/Dokumen : Tahun 2011

NO Aspek yang diamati
ALTERNATIF JAWABAN

Ya Tidak
1 Membuat Retensi arsip 1
2 Memberikan kesempatan kepada personil untuk

mengikuti penataran tentang administrasi modern
1

3 Memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang
lebih tinggi

1

4 Menyusun  modul 1
5 Memilih system yang relevan 1
6 Menyimpan data tidak pada 1 folder 1
7 Kapasitas saving yang memadai 1
8 Mempunyai otoritas pemegang kata Sandi 1
9 Pemusnahan arsip otomatis 1
10 Membuat berita acara pemusnahan arsip 1

Jumlah Keseluruhan 6 4
Sumber Data: Kepala Bagian TU SMAN 4 Duri

Dari data dokumentasi di atas dilihat bahwa alternative jawaban “ya”

sebanyak 6 Aspek dan alternative jawaban “tidak” sebanyak 4

Aspek.Jadi pelaksanaan system arsip elektronik di SMAN 4 Duri

termasuk kategori lebih banyak jawaban “Ya”, maka pelaksanaannya

dikatakan optimal.



TABEL IV.9
OBSERVASI

DOKUMENTASI TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 DURI

Tanggal :  21 April 2012
Tempat : Ruang tata usaha
Subjek : Kabag TU. Bambang Heryadi SH
Arsip/Dokumen : Tahun 2012

NO Aspek yang diamati
ALTERNATIF JAWABAN

Ya Tidak
1 Membuat Retensi arsip 1
2 Memberikan kesempatan kepada personil untuk

mengikuti penataran tentang administrasi modern
1

3 Memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang
lebih tinggi

1

4 Menyusun  modul 1
5 Memilih system yang relevan 1
6 Menyimpan data tidak pada 1 folder 1
7 Kapasitas saving yang memadai 1
8 Mempunyai otoritas pemegang kata Sandi 1
9 Pemusnahan arsip otomatis 1
10 Membuat berita acara pemusnahan arsip 1

Jumlah Keseluruhan 7 3
Sumber Data: Kepala Bagian TU SMAN 4 Duri

Dari data dokumentasi di atas dilihat bahwa alternative jawaban “ya”

sebanyak 7 Aspek dan alternative jawaban “tidak” sebanyak 3

Aspek.Jadi pelaksanaan system arsip elektronik di SMAN 4 Duri

termasuk kategori lebih banyak jawaban “Ya”, maka pelaksanaannya

dikatakan optimal.

Untuk melihat hasil keseluruhan data observasi yang sudah penulis

rincikan dalam bentuk table maka dapat kita rekapitulasikan pada table berikut:



Tabel IV.10
REKAPITULASI OBSERVASIDOKUMENTASI TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM ARSIP ELEKTRONIK

’

NO Aspek yang diamati YA TIDAK

1 Menyusun Modul Retensi Arsip 0 5
2 Memberikan kesempatan kepada personil untuk

mengikuti penataran tentang administrasi modern
5 0

3 Memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang
lebih tinggi

5 0

4 Menyusun  modul 2 3
5 Memilih system yang Relevan 5 0
6 Menyimpan data tidak pada 1 folder 5 0
7 Kapasitas saving yang memadai 5 0
8 Mempunyai otoritas pemegang kata Sandi 0 5
9 Pemusnahan arsip otomatis 0 5
10 Membuat berita acara pemusnahan arsip 0 5

Jumlah 27 23

Dari Rekapitulasi data diatas dapat dilihat bahwa kepala bagian tata usaha

melaksanakan aspek yang diteliti dalam dokumentasi yang dilakukan

untuk mengetahui  pelaksanaan system arsip elektronik di Sekolah

Menengah Atas Negeri 4 Duri, dari 5 kali observasi pada dokumentasi

dengan subjek kepala bagian tata usaha, dan dengan alternative jawaban

“ya” dan “tidak”. Maka diperoleh hasil jawaban “ya” sebanyak 27 kali dan

alternative jawaban “tidak“ sebanyak 24 kali. Maka kesimpulan dari data

di atas adalah bahwa pelaksanaan system arsip elektronik di Sekolah

Menengah Atas Negeri 4 Duri dapat dikatakan optimal.

b. Data tentang factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

sistem arsip elektronik melalui wawancara



Data  ini penulis dapat melalui wawancara dengan kepala bagian

tata usaha sekolah bidang arsiparis, dan personil penyimpanan arsip

adapun hasil wawancara tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

TABLE IV.11

WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN TATA
USAHA

NO PERTANYAAN
ALTERNATIF JAWABAN

YA TIDAK
1 Apakah Bapak selaku tata usaha mengetahui

dengan baik system arsip elektronik?
1

2 Apakah system ini dapat memberi kemudahan
dalam segala transaksi administrasi di sekolah?

1

3 Apakah Bapak mempunyai buku pedoman
tentang arsip berbasis modern?

1

4 Apakah computer mempunyai struktur data
system arsip elektronik?

1

5 Apakah sistem menyimpan data dengan copi
folder?

1

6 Apakah personil tata usaha menyimpan arsip
sesuai dengan jenisnya?

1

7 Apakah personil  melakukan penyortiran
terhadap arsip?

1

8 Apakah personil menggolongkan arsip sesuai
dengan masa aktifnya?

1

9 Apakah personil tata usaha memberi kode atau
password?

1

10 Apakah arsip elektronik memakai system
kebijakan control?

1

11 Apakah ada berita penciptaan sampai dengan
penyusutan arsip?

1

12 Apakah personil tata usaha menyusun berita
acara pemusnahan arsip?

1

13 Apakah fasilitas saving di computer memadai? 1
14 Apakah sekolah sudah mempunyai website? 1
15 Apakah ada otoritasi? 1
16 Apakah personil tata usaha berpendidikan S1? 1
17 Apakah kerjasama faktor pendukung utama ? 1
18 Apakah sistem arsip elektronik lebih

responsif?
1

19 Apakah sistem dilengkapi pemusnah arsip? 1



20 Sistem menghitung otomatis jumlah arsip 1

Jumlah 11 9
Sumber: Wawancara Kabag TU SMAN 4 Duri

Dari data wawancara di atas dengan 20 pertanyaan dapat dilihat bahwa

alternative jawaban “ya” berjumlah 11 dan jawaban “tidak” berjumlah 9,

Jadi berdasarkan wawancara dengan kepala bagian tata usaha pelaksanaan

sistem arsip elekytronik di SMAN 4 Duri dapat dikatakan optimal.Karena

jawaban “ya” lebih mendominasi.

c. Jumlah Arsip yang tersimpan pada sistem elektronik

(computer)

Berdasarkan dokumentasi yang ada pada bagian tata usaha data

tentang jumlah arsip yang tersimpan di computer akan penulis

sajikan dalam bentuk narasi.

1. Surat masuk melalui email tersimpan otomatis

dalam web sekolah. Tidak ada penghitungan

otomatis berapa surat yang masuk. Jika surat

masuk menjadi arsip penting maka akan di print

dan disimpan dalam lemari, sedangkan surat

yang menjadi arsip tidak penting akan

dimusnahkan langsung, saat ini jumlah surat

masuk hanya 10 surat penting yang tersimpan,

baik dalam komputer maupun lemari arsip.

2. Jumlah arsip penting lainnya akan penulis

rincikan sebagai berikut:



1) Pencatatan dan penerimaan murid baru

(1 folder)

2) Daftar hadir/absensi (1 folder 7 halaman)

3) Dokumentsi kelas (1 folder)

4) Laporan bulanan maupun tahunan (1

folder kapasitas 1 MB)

5) Pengaturan proses mengajar-belajar (1

folder Kapasitas 1 MB)

6) Jadwal guru dan sekolah (1 Folder 50

Halaman)

d. Analisis Data

1. Analisis Data tentang Pelaksanaan Arsip Elektronik Di

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Duri

Palaksanaan system arsip elektronik pada 5 kali observasi

dengan 10 aspek yang di amati menghasil kesimpulan bahwa

dengan jumlah 27 kali yang menyatakan “ya” dan 23 kali yang

menyatakan jawaban “tidak” jumlah diatas akan dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaaan system arsip dikatakan

optimal. Karena jawaban “ya” lebih bayak daripada “tidak”

Selanjutnya untuk mengetahui uraian bagaimana pelaksanaan

system arsip elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri 4

Duri berdasarkan indicator-indikator dapat dilihat analisa

dibawah ini dengan menggunakan dokumentasi sebagai berikut:



1. Keahlian personil dalam mengelola sistem arsip elektronik

Keahlian para personil masih dikatakan kurang optimal

karena sejumlah tenaga tata usaha masih berpendidikan

terakhir SMA/Sederajat.”kami hanya bekerja dengan

pengalaman karena personil kami hanya dua orang yang

lulusan S1”

2. Fasilitas program Software

Fasilitas yang kurang memadai seperti computer, SMAN 4

Duri masih memakai computer lama yang tidak dapat

menampung daya saving memadai.

3. Tidak adanya jadwal penciptaan sampai dengan pemusnahan

arsip menandakan bahwa pengelolaan kearsipan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 4 Duri kurang optimal, karena tanpa

jadwal segala pekerjaan tidak akan sempurna jalanny

2.   Analisis data tentang faktor- faktor yang

mempengaruhipelaksanaan system arsip elektronik di Sekolah

Menengah Atas Negeri 4 Duri

Hasil wawancara dengan Kepala bagian tata usaha tentang

factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan system  arsip

elektronik juga menghasil kesimpulan bahwa pelaksanaan

system arsip tersebut dinyatakan kurang optimal. Adapun factor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan system arsip elektronik

adalah:



1. Struktur Data

Struktur data adalah cara menyimpan atau

merepresentasikan data didalam komputer agar

bisa dipakai secara efisien. keterangan tentang

kenyataan yang disimpan, direkam atau

direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara,

gambar, sinyal atau simbol.

2. Tekhnologi

Tekhnologi adalah hal yang sangat urgen yntuk

mengantisipasi ketertinggalan dalam menguasai

system, untuk itu tekhnologi sangat berpengaruh

sekali pada pelaksanaan system arsip elektronik

3. Kemampuan

Kemampuan : bukan saja kemampuan

personilnya namun kemmapuan computer dalam

meloading data dengan efektif dan efesien

4. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja ini lebih di peruntukkan pada

sumber daya manusianya. Personil seharusnya

mempunyai pengalaman dalam bidang arsip

elektronik





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkanhasilpenyajiandananalisadarihasilpenelitian yang

penulislaksanakantentangpelaksanaan system arsipelektronik di

SekolahMenengahAtasNegeri 4 Duri yang diperolehmelaluiobservasi,

wawancara, dokumentasi.Dapatditariksuatukesimpulansebagaiberikut:

1. Pelaksanaan system arsipelektronik di SMAN 4

Duridapatdikatakan optimal, karenajawaban “ya” yang

menjadipatokanlebihbanyakdaripadajawaban “tidak”.

Pelaksanaan system arsipelektronikdidukungolehfaktor-

faktorsebagaiberikut:

a. kerjasama yang baikantarasemuaelemen

b. pengawasankepalasekolahterhadappelaksanaan system

arsipelektronik

c. fasilitassaranakearsipan yang memadaisepertistruktur data,

dantekhnologi computer yang modern.

d. personil yang sesuaijurusandanmempunyai skill

tentangarsipelektronik

walaupundemikianditemukanbeberapafaktor-

faktorpenghambatantara lain:

a. fasilitas yang tidaklengkap,

sepertitidakadanyabukupedomanarsip,



tidakadanyapemusnaharsipotomatis yang disimpandalam

computer.

b. Tidakadanyakomputer modern yang

mempunyadayasimpandokumenlebihbesar

c. Tidakadanyajadwalretensiarsip

d. Tidakadanyabukupedoman yang

menunjangpelaksananarsipelektronik

B.  Saran

Denganmelihatkesimpulandiatas,

dalammeningkatkanpelaksanaanarsipelektronik di SekolahMenengahAtasNegeri 4

Duri di kategorikankurang optimal danadabeberapahal yang harus di perhatikan,

personilseharusnyamemilikikeahliandalambidangadministrasi modern,

danberpendidikanterakhir minimal S1 Kependidikan,

kepadaKabagtatausahauntukdapatmemberikanfasilitaskepadapersonil agar

pelaksanaansistemarsipelektronikberjalandengan optimal,

kepadabapakkepalasekolah agar selalumelakukanpengawasanterhadapkearsipan.
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