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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja merupakan prestasi kerja / hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
1
 Kinerja merupakan 

salah satu faktor tercapainya tujuan pendidikan. Untuk tercapainya tujuan 

pendidikan dituntut adanya kinerja yang baik dari semua komponen yang 

mempunyai peranan penting di sekolah salah satunya adalah tenaga 

administrasi. Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam al-qur’an yaitu: 

ا َعِملُىا ۖ َولِيَُىفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم َوهُْم ََل يُْظلَُمىنَ   َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ
  Artinya : dan bagi masing masing  mereka derajat menurut apa yamg 

telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (mereka) 

balasan dari pekerjan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan (Al-

qur’an surah al-qaahf ayat 19). 

   Dari ayat tersebut allah membalas setiap perbuatan manusia 

berdasarkan atas apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik 

pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari 

pekerjaannya. Dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Menurut Muniarti AR & Nasir Isman tenaga administrasi sekolah 

merupakan personil yang memiliki peran & tanggung jawab dalam 
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mewujudkan kelancaran kegiatan pendidikan.
2
 Peran tenaga administrasi 

sebagai pendukung dan pelayan dalam proses administrasi sekolah. Karena 

itu, kompetensi tenaga administrasi sekolah merupakan faktor pendukung 

yang tidak bisa diabaikan dalam mencapai tujuan sekolah. 

Untuk mencapai tujuan sekolah, tenaga administrasi harus mampu 

membuat perencanaan yang matang, mengorganisasikan, mengevaluasi dan 

menindaklanjuti suatu kegiatan. Pekerjaan ini jelas membutuhkan keahlian, 

kepiawaian dan kelincahan dalam berpikir, bergerak dan bersosialisasi. Maka 

dalam dunia pendidikan diperlukan tenaga administrasi sekolah yang 

kompeten atau mempunyai kompetensi. 

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari perilaku 

seseorang melaksanakan suatu pekerjaan (kinerja), baik itu pengetahuan, 

keterampilan, sikap ataupun motif yang akan mempengaruhi kinerja 

seseorang.
3
 Kompetensi harus dimiliki oleh seorang tenaga administrasi  

sebagai dasar untuk melakukan kinerja yang baik. Kompetensi tenaga 

administrasi meliputi: kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Standar Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah mensyaratkan 

sebagai berikut: kompetensi kepribadian, kompetensi teknis, kompetensi 

sosial, kompetensi manajerial.
4
 Tetapi dalam penelitian ini di fokuskan dengan 

kompetensi teknis. 
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Kompetensi teknis merupakan kompetensi yang berfokus pada 

kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana 

prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, 

administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus 

dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
5
 Kompetensi teknis 

memiliki beban kerja yang banyak di bandingkan kompetensi yang lainnya, 

maka kompetensi teknis haruslah dimiliki oleh tenaga administrasi sehingga 

mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Dalam melaksanakan tugas yang dikerjakan oleh tenaga 

administrasi, tenaga administrasi harus sesuai dengan standar kualifikasi yang 

telah ditentukan oleh pemerintah agar dapat mengimbangi pelayanan yang 

dilakukan oleh seluruh komponen pendidikan yang berperan dan saling 

mempengaruhi, sehingga tercapai tujuan pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tenaga administrasi haruslah memiliki 

kompetensi teknis, karena tenaga administrasi salah satu bagian penting dalam 

lembaga pendidikan, kemampuan administrasi dalam mengatur dan mengelola 

banyak aspek dalam pendidikan sangat membantu sekolah. Pentingnya tenaga 

administrasi sekolah membuat tenaga administrasi harus memiliki keahlian, 

pengetahuan dan sikap yang baik sehingga dengan kinerja baik maka sekolah 

akan terkelola dengan baik dan akan mendapatkan mutu yang baik. 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru merupakan lembaga 

pendidikan yang juga menerapkan sistem pembelajaran yang aktif sama 

seperti lembaga pendidikan lainnya. Namun, kinerja tenaga administrasi yang 

                                              
5
 Permendikns Nomor 24 tahun 2008, Standar Tenaga Administrasi Sekolah 



 4 

ada di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru belum sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Masih banyak kendala yang di temukan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan pada tanggal 2 

Maret 2017 di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru penulis 

mengemukakan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada tenaga administrasi yang belum melaksanakan kearsipan surat 

menyurat. Misalnya, keadaan arsip yang ada di sekolah belum tersusun 

dengan rapi, sehingga menyulitkan stakeholder jika sewaktu-waktu 

membutuhkan dokumen yang diperlukan. Selain itu, data-data tentang 

sekolah tidak up to date seperti data yang ada di sekolah masih data tahun 

2015. 

2. Tenaga administrasi bersikap kurang profesional. Contohnya, tidak  

melakukan pelayanan prima seperti kurang ramah terhadap pelanggan dan 

butuh waktu lama dalam menyelesaikan surat. 

3. Tenaga administrasi kurang disiplin. Misalnya, sering tidak berada di 

kantor saat jam kerja dan mengalihkan tugas ke orang lain yang tidak 

menguasai tugas tersebut.  

4. Tenaga administrasi di sekolah yang ditempatkan tidak sesuai dengan 

bidang keahliannya. Misalnya, masih ada tenaga administrasi yang lulusan 

sarjana teknik dan sarjana ekonomi.  

Mengingat pentingnya kompetensi teknis terhadap kinerja tenaga 

administrasi, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh 
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Kompetensi Teknis Terhadap Kinerja Tenaga Administrasi di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

penelitian, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah teknis yang berkenaan 

dengan judul penelitian ini. 

1. Kompetensi teknis 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan 

dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerja tersebut. Selain itu, kompetensi merupakan karakteristik individu 

yang mendasari perilaku seseorang melaksanakan suatu pekerjaan 

(kinerja), baik itu pengetahuan, keterampilan sikap ataupun motif yang 

akan mempengaruhi kinerja seseorang.
6
 Kompetensi teknis merupakan 

kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. 

Kompetensi teknis mendorong pegawai untuk mengeluarkan keterampilan 

mereka dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam penelitian ini, kompetensi teknis adalah kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi 

atas keterampilan dan pengetahuan yang akan mempengaruhi kinerja 

seseorang. 
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2. Kinerja  

Kinerja adalah prestasi kerja / hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain 

itu, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencaan strategis suatu organisasi.
7
  

3. Tenaga administrasi   

Tenaga administrasi adalah adalah proses kerjasama individu  

dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan.
8
 Tenaga administrasi 

disebut juga tenaga kependidikan yang merupakan anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan.
9
 Tenaga administrasi juga membantu segala kegiatan 

disekolah, tugasnya adalah mengutamakan pelayanan terhadap tehadap 

orang lain dan menentukan kesuksesan lembaga pendidikan dalam 

program pendidikan dan pengajaran. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pengaruh kompetensi teknis 
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9
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dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi sekolah di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. Berdasarkan pokok persoalan tersebut, 

maka identifikasi permasalahannya sebagai berikut: 

a. Pengaruh kompetensi teknis terhadap kinerja tenaga administrasi di 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

b. Kompetensi teknis di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

c. Kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 

Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga administrasi di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi kompetensi teknis di Madrasah Aliyah Dar 

El Hikmah Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan yang terkait dalam kajian ini 

sementara kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti seluruhnya, 

maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dikaji hanya pada: 

kompetensi teknis, kinerja tenaga administrasi dan pengaruh kompetensi 

teknis terhadap kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Dar El 

Hikmah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi teknis terhadap 

kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 

Pekanbaru? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

serta serangkaian kerja dan prosedur analisis yang direncanakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

Pengaruh yang signifikan antara kompetensi teknis terhadap kinerja tenaga 

administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian dalam bidang ini sesuai dengan jurusan peneliti, yang 

mengambil jurusan Kependidikan Islam yang berkonsentrasi dalam bidang 

Manajemen Pendidikan Islam. Penulis mendapatkan pemahaman dan 

menambah wawasan terhadap kompetensi tenaga administasi di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan para guru/pegawai 

tata usaha di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru dan dapat 

meningkatkan kinerja atau perbaikan kompetensi sehingga mutu di sekolah 

akan meningkat dan dapat lebih bersaing dengan dunia luar. 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

perkuliahan pada program sarjana setara satu (S1) Konsentrasi Manajemen 

Pendidikan Islam (MPI) Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. 

 


