
9 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kinerja Tenaga Administrasi 

Nanang Fattah mengemukakan pengertian kinerja adalah sebagai 

ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan serta motivasi dalam menghasilkan sesuatu.
10

 Lijan Poltak 

Sinambela juga mengemukakan pengertian kinerja yaitu kemampuan 

pegawai dalam melakukan suatu keahlian tertentu.
11

 A. Anwar Prabu 

Mangkunegara kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
12

  

Menurut Moeheriono kinerja adalah  hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya 

masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
13

 

Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
14

 

                                              
10

 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), h.19 
11

 Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai, teori pengukuran dan implikasi, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 136 
12

 Suharsaputra Uhar, Op. Cit., h. 167 
13

 Moeheriono, Pengukuran kinerja Berbasis Kompetensi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012) h. 97 
14

 Suhardiman Budi, Studi Pengembangan Kepala Sekolah: Konsep dan Aplikasinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 26 
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Dari pengertian kinerja di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang 

diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang 

optimal yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu tang tepat. Dengan demikian istilah kinerja memiliki 

pengertian akan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan 

seseorang dalam melaksanakan aktifitas tertentu. 

Secara teoritik pengertian administrasi adalah melayani secara 

intensif sedangkan secara etimologis  “administrasi” dalam bahasa inggris 

“administration”, berasal dari kata latin yaitu: “ad + ministrare dan 

administration. “Ad + ministrare berarti melayani, membantu, 

memenuhi.
15

 Sedangkan administration berarti bantuan, pelaksanaan, 

pimpinan dan perintah. Administarsi merujuk pada kegiatan atau usaha 

untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan 

dalam mencapai suatu tujuan.
16

 Pengertian administrasi menurut Hadari 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian 

usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama 

yang telah ditetapkannya.
17

 Administrasi juga merupakan proses-proses 

teratur dalam menjalankan setiap program untuk mencapai tujuan 

bersama.
18

 

                                              
15

 Ngalim Purwanto,  Administrasi dan Supervisi Pendidikan  (Yogyakarta: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 1 
16

 Husaini, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4 (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2009), h. 2 
17

 Hadari  Nawawi, Administrasi pendidikan  (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013),  h. 6 
18

 Mustafah  Jejen,  Manajemen Pendidikan: Teori Kebijakan dan Praktik (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), h. 15 
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Pengertian administrasi tersebut menerangkan bahwa sebuah 

rangkaian sistematis yang dilakukan oleh kelompok manusia yang saling 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Kegiatan tenaga administrasi sekolah juga merupakan 

kegiatan  yang menunjang kegiatan administrasi manajemen. Oleh karena 

itu, kegiatan-kegiatannya harus direncanakan, diarahkan, dikoordinasikan, 

dikontrol dan dikomunikasikan agar benar benar bermanfaat. 

Proses administrasi merupakan kegiatan pengendalian yang 

menyangkut kegiatan kegiatan-kegiatan operatif yang berbentuk kerjasama 

antar sejumlah personal. Kegiatan ini berupa kegiatan pengelolaan 

kerjasama yang bersifat mendukung terwujudnya kegiatan manajemen 

administrasi secara efektif. Tenaga administrasi adalah segenap rangkaian 

kegiatan aktifitas menghimpun, mencatat, mengadakan, menggandakan, 

mengirim dan menyimpan berbagai bahan keterangan untuk keperluan 

suatu organisasi. Tenaga administrasi sekolah sering diartikan dengan 

kegiatan penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan 

pencatatan tertulis.
19

 Jadi kinerja tenaga administrasi adalah proses dan 

hasil kerja yang dicapai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

telah diberikan, untuk meingkatkan kualitas sekolah dan juga dalam 

mencapai tujuan pendidikan.  

Kinerja dapat dioptimumkan melalui penetapan deskripsi jabatan 

yang jelas dan terukur begi setiap pejabat (pegawai), sehingga mereka 

mengerti apa fungsi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, deskripsi jabatan 

baik akan dapat menjadi landasan untuk:  

                                              
19

 Herabudin, Administrasi & Supervisi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 17  
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1. Penentuan gaji, hasil deskripsi jabatan akan berfungsi menjadi tahapan 

deskripsi jabatan untuk perbandingan pekerjaan dalam suatu organisasi 

dan dapat dijadikan sebagai suatu acuan pemberian gaji yang adil bagi 

pegawai dan sebagai data pembanding dalam persaingan suatu 

perusahaan. 

2. Seleksi pegawai. Deskripsi jabatan sangat dibutuhkan dalam 

penerimaan, seleksi dan penempatan pegawai. Selain itu juga 

merupakan sumber untuk pengembangan spesifikasi pekerjaan yang 

dapat menjelaskan tingkat kualifikasi yang dimiliki oleh seorang 

pelamar dalam jabatan tertentu.  

3. Orientasi. Deskripsi jabatan dapat mengenalkan tugas-tugas pekerjaan 

yang baru kepada pegawai dengan cepat dan efisien. 

4. Penilaian kinerja. Deskripsi jabatan menunjukkan perbandingan 

bagaimana, seorang pegawai memenuhi tugasnya dan bagaimana tugas 

itu seharusnya dipenuhi. 

5. Pelatihan dan pengembangan. Deskripsi jabatan akan memberikan 

analisis yang akurat mengenai pelatihan yang diberikan dan 

perkembangan untuk membantu perkembangan karir. 

6. Uraian dan perencanaan organisasi. Perkembangan awal dari deskripsi 

jabatan menunjukkan dimana kelebihan dan kekurangan dalam 

pertanggung jawaban. Dalam hal ini deskripsi jabatan akan 

menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab. 

7. Uraian dan tanggung jawab. Deskripsi jabatan akan membantu 

individu untuk memahami berbagai tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 
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a. Indikator Kinerja 

Menurut Mustofa Kamil, indikator kinerja meliputi 

kedisiplinan, kerjasama, ketaatan, kehadiran dan kompetensi pegawai 

serta kuantitas kerja.
20

 Menurut Hadari Nawawi, indikator kinerja 

mencakup lima unsur dalam sebuah lingkungan organisasi yaitu: 

kuantitas hasil kerja yang dicapai, kualitas hasil kerja yang dicapai, 

jangka waktu mencapai hasil kerja tersebut, kehadiran dan kegiatan 

selama hadir di tempat kerja dan kemampuan bekerjasama. 
21

 

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 

a. Variabel individu meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, 

latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman dan demografi 

(umur, jenis kelamin dan asal usul). 

b. Variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan dan 

struktur desain pekerjaan. 

c. Variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar 

dan motivasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor individu dengan 

karakteristik psikologisnya yang khas, serta faktor organisasi berinteraksi 

dalam sesuatu proses yang dapat mewujudkan suatu kualitas kinerja yang 

dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya. 

 

                                              
20

 Mustofa Kamil, Model Pendidikan dan Pelatihan (Bandung: Alfabeta, 2010), h.107. 
21

 Hadari Nawawi, Op. Cit., h. 67 
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Faktor lain yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

1. Karakteristik karyawan yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

motivasi, sikap dan kepribadian karyawan. 

2. Input yang mengacu pada instruksi yang memberitahu karyawan 

tentang apa, bagaimana dan kapan pelaksanaannya. 

3. Output yang merujuk pada standar kinerja. 

4. Konsekuensi yang merupakan insentif yang mereka terima karena 

kinerja yang baik. 

5. Umpan balik maksudnya informasi yang karyawan terima selama 

mereka bekerja.
22

  

Menurut The Liang Gie, pekerjaan tenaga administrasi meliputi 

kegiatan mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan 

keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama, 

sebagaimana keterangan dibawah ini:
 23

 

a. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya 

segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-

mana sehingga siap dipergunakan bilamana diperlukan. 

b. Mencatat yaitu kegiatan membutuhkan dengan berbagai alat tulis-

menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga 

terwujudlah tulisan tulisan yang dapat dibaca, dikirim atau disimpan. 

c. Mengelola bermacam-macam kegiatan, mengerjakan keterangan-

keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih 

berguna atau lebih jelas untuk dipakai. 

                                              
22

 Kaswan, Manajemen Personalia  (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80-81 
23

 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modren (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 

2007), h. 16 
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d. Mengadakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan 

alat sebanyak jumlah yang diperlukan. 

e. Mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat 

dari pihak pertama ke pihak yang lainnya. 

f. Menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di 

tempat tertentu yang aman. 

Tenaga administrasi memiliki 3 pokok peranan sebagai berikut: 

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai 

tujuan dari suatu organisasi. 

2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi untuk 

membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. 

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan.
24

 

Menurut Hadari Nawawi kegiatan tata usaha tidak hanya sekedar 

menyangkut tugas tulis menulis di atas meja, tetapi menyangkut pula 

aspek penyediaan dan pengaturan tempat kerja yang menyenangkan, 

mencari sistem kerja yang efektif dan efisien. Beberapa kegiatan tata usaha 

yang tertib dan terarah, diantaranya adalah sebagai berikut:
 25

 

1. Penerimaan dan pencatatan murid  

Data yang diperlukan dari murid atau orang tua sekurang 

kurangnya adalah: 

 

                                              
24

 Daryanto,  Administrasi Pendidikan  (Jakarta:Rineka Cipta, 2011),  h. 94 
25

 Hadari,  Nawawi. Op. Cit., h.55-58 
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a. Nama murid 

b. Tempat tanggal lahir 

c. Jenis kelamin 

d. Nama, alamat, pekerjaan dan agama orang tua /wali 

e. Ijazah terakhir atau asal sekolah 

f. Beberapa keterangan tentang jumlah saudara, keluarga lainnya di 

rumah, kesehatan, minat dan hobi. 

Selain itu, sekolah juga perlu membuat catatan terutama dalam 

buku nomor induk tentang: 

a. Nomor pendaftaran dan nomor induk 

b. Tahun ajaran yang di ikuti menurut kelas/ tingkat 

c. Tanggal masuk dan tanggal meninggalkan sekolah 

d. Sebab meninggalkan sekolah dan tanggal kenaikan atau tinggal 

kelas 

2. Daftar hadir atau absensi 

Untuk mengetahui kehadiran atau ketidakhadiran pimpinan 

sekolah dan staf, guru-guru,  para murid dan karyawan sekolah, baik 

sepanjang hari atau pun pada jam-jam tertentu selama kegiatan sekolah 

berlangsung, maka diperlukan daftar hadir atau absensi yang biasanya 

dibedakan antara lain: 

a. Daftar hadir guru dan pegawai 

b. Daftar hadir murid 
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3. Dokumentasi Kelas/Sekolah dan laporan-laporan 

Penyimpanan bahan dokumentasi dan penyimpanan laporan 

tentang data yang terdapat di lingkungan suatu sekolah sangat penting, 

karena: 

a. Data yang lengkap tentang perkembangan lembaga pendidikan 

dapat dipergunakan untuk menilai realisasi program dalam rangka 

meningkatkan pembinanaan sekolah. Data yang lengkap sangat 

berharga dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan 

dan perbaikan yang diperlukan. 

b. Data yang lengkap tentang murid sangat berguna dalam membantu 

perkembangannya atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, baik 

yang dilakukan personal oleh sekolah ataupun dukungan dari orang 

tua yang bertanggungjawab untuk kemajuan anak-anaknya. 

c. Data yang sesuai dalam dokumentasi atau laporan akan sangat 

penting untuk perkembangan dan kemajuan dan jika ada pihak 

pihak yang berminat memberikan bantuan. 

4. Pengaturan proses belajar mengajar 

Kegitan ini merupakan kegiatan utama yang dilakukan sekolah, 

beban kerja yang dilakukan tenaga administrasi adalah mengatur 

jadwal pelajaran, mengatur penggunaan lokal, mengatur menggunakan 

peralatan belajar mengajar, menyelenggarakan ulangan dan ujian. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, tenaga administrasi 

memiliki kinerja yang berfungsi memajukan pendidikan dan 

membantu kegiatan proses belajar mengajar. Dengan demikian tenaga 

administrasi harus mampu memberikan kinerja yang maksimal agar 

tujuan sekolah dapat tercapai.  
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2. Kompetensi teknis 

Willy Susilo mengemukakan pendapatnya bahwa kompetensi 

adalah kombinasi pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan sikap 

yang dimiliki oleh seseorang karyawan sehingga mampu melaksanakan 

pekerjaan yang telah dirancang bagi dirinya baik untuk saat ini maupun 

dimasa yang akan datang.
26

 Kompetensi merupakan karakteristik individu 

yang mendasari perilaku seseorang melaksanakan suatu pekerjaan 

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

akan mempengaruhi kinerja seseorang.
27

  

Suryanto dan Asep Jihad mengemukakan kompetensi  sebagai 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan.
28

 Kompetensi mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. 

Kompetensi merujuk pada performance dan perbuatan yang rasional untuk 

memenuhi kebutuhan dan melaksanakan tugas-tugasnya, dikatakan 

rasional karena mempunyai arah dan tujuan.
29

  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah gabungan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan 

dan sikap yang dimiliki oleh seseorang sehingga mampu melaksanakan 

pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Kompetensi pada dasarnya 

melekat pada diri individu, yang melekat pada perilakunya yang dilihat 

                                              
26

 Suharsaputra Uhar, Op,Cit., h.217 
27

 Wibowo, Op. Cit., h. 324-325 
28

 Suryanto & Asep Jihad,  Menjadi Guru Profesional (Jakarta: Erlangga, 2013), h.1 
29

 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 61 
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dari kemampuannya, kecakapannya atau dari pengetahuannya. Seseorang 

disebut kompeten dalam bidangnya jika memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar yang ditetapkan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi  

merupakan gabungan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan 

sikap yang dimiliki oleh tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas 

seperti membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan 

yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 

sekolah. 

Aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi adalah: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang memiliki makna yang 

dimiliki seseorang dalam kajian tertentu. 

2. Pemahaman (understanding), yaitu dalam kognitif, afektif dan 

psikomotorik 

3. Kemampuan (skill), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

4. Nilai (value), suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan senang (senang-tidak senang dan suka-

tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari 

luar. 

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan.
30

 

                                              
30

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), h. 203 
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Standar Kompetensi tenaga administrasi menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Standar Kompetensi Administrasi Sekolah, kompetensi yang harus 

dipenuhi oleh tenaga administrasi salah satunya yaitu kompetensi teknis, 

meliputi 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. 

Kompetensi teknis merupakan keterampilan atau skill yang 

dimiliki seseorang menunjukkan seberapa besar pengetahuan dan 

penguasaan terhadap suatu pekerjaan. Secara teknis, keterampilan adalah 

hal yang mendasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keterampilan 

pegawai tenaga administrasi sangat erat kaitannya dengan kompetensi 

teknis. Kompetensi teknis merupakan kompetensi mengenai bidang yang 

menjadi tugas pokok organisasi. Kompetensi teknis mendorong pegawai 

untuk mengeluarkan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugasnya. 

Berikut ini merupakan indikator dari kompetensi teknis:
31

 

a. Melaksanakan administrasi kepegawaian.  

Tenaga administrasi sekolah memahami pokok-pokok 

peraturan kepegawaian, membantu melaksanakan prosedur dan 

mekanisme kepegawaian, merencanakan kebutuhan pegawai dan 

menilai kinerja staf. 

 

                                              
31

 Permendiknas Nomor 24 tahun 2008,  Standar Tenaga Administrasi Sekolah. 
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b. Melaksanakan administrasi keuangan.  

Tenaga administrasi Sekolah/Madrasah diharuskan memiliki 

pengetahuan dan melaksanakan manajemen keuangan. Tenaga 

administrasi sekolah memahami peraturan keuangan yang berlaku, 

membantu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) serta membantu menyusun laporan 

pertanggung jawaban keuangan sekolah. 

c. Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana. 

Tenaga administrasi Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan 

peraturan administrasi sarana dan prasarana, membantu menyusun 

rencana kebutuhan, membantu menyusun rencana pemanfaatan sarana 

operasional Sekolah/Madrasah serta membantu menyusun rencana 

perawatan. 

d. Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. 

Tenaga administrasi Sekolah/Madrasah membantu kelancaran 

kegiatan komite Sekolah/Madrasah, membantu merencanakan program 

keterlibatan pemangku kepentingan, membantu membina kerja sama 

dengan pemerintah dan lembaga masyarakat, membantu 

mempromosikan Sekolah/Madrasah dan mengkoordinasikan 

penelusuran tamatan serta melayani tamu Sekolah/Madrasah.  

e. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan. 

Tenaga administrasi memiliki kemampuan untuk menerapkan 

manajemen perkantoran, untuk itu tenaga administrasi sekolah harus 

memahami peraturan kesekretariatan, membantu melaksanakan 

program kesekretariatan dan membantu mengkoordinasikan program 
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kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan, 

kerindangan serta menyusun laporan. 

f. Melaksanakan administrasi kesiswaan.  

Tenaga administrasi dituntut untuk melakukan manajemen 

kesiswaan mulai dari membantu penerimaan siswa baru, membantu 

orientasi siswa baru, membantu menyusun program pengembangan 

diri siswa hingga membantu menyiapkan laporan kemajuan belajar 

siswa. 

g. Melaksanakan administrasi kurikulum. 

Tenaga administrasi mampu menerapkan manajemen bidang 

kurikulum berupa membantu meyiapkan administrasi pelaksanaan 

standar isi, membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan standar 

proses, membantu meyiapkan administrasi pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan serta membantu menyiapkan administrasi 

pelaksanaan standar penilaian pendidikan. 

h. Melaksanakan administrasi layanan khusus.  

Tenaga administrasi juga dapat menunjukkan kemampuan 

dibidang manajemen layanan khusus berupa mengkoordinasikan 

petugas layanan khusus, seperti penjaga Sekolah/Madrasah, tukang 

kebun, tenaga kebersihan, pesuruh serta membantu mengkoordinasikan 

program layanan khusus antara lain Unit Kesehatan Siswa (UKS), 

layanan konseling, laboratorium/bengkel dan perpustakaan. 

i. Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

 Tenaga administrasi dalam pelaksanaan tugasnya mampu 

memanfaatkan TIK untuk kelancaran pelaksanaan adminsitrasi 
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Sekolah/Madrasah serta dapat menggunakan TIK untuk 

mendokumentasikan administrasi Sekolah/Madrasah. 

Penjabaran tugas dari kompetensi teknis yang harus dilaksanakan 

oleh tenaga administrasi adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian  

Melaksanakan administrasi kepegawaian, bertanggung jawab 

kepada kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah, dengan rincian 

tugas diantaranya: 1) Mengisi buku induk pegawai. 2) Melengkapi file 

pegawai. 3) Menyusun daftar urut kepangkatan. 4) Mengurus kenaikan 

pangkat/gaji berkala. 5) Menyelesaikan administrasi mutasi pegawai; 

6) Menyelesaikan administrasi pensiun. 7) Mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan lain yang berhubungan erat dengan urusan administrasi 

kepegawaian. 

b. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan 

Melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah, meliputi 

keuangan rutin, Dana BOS, dana komite sekolah dan dana dari sumber 

lainnya, bertanggung jawab langsung kepada kepala tenaga 

administrasi sekolah/ madrasah, dengan rincian tugas diantaranya: 1) 

Mencatat dan membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran uang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Mengarsipkan seluruh bukti 

pengeluaran (misal: kuitansi) dan menyusunnya secara teratur. 3) 

Menghitung ulang jumlah pemasukan dan pengeluaran secara teliti. 4) 

Melaporkan keadaan keuangan sekolah kepada kepala sekolah dan 

komite sekolah, dan kepada dinas pendidikan setempat secara periodik. 
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5) Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan erat 

dengan urusan administrasi keuangan sekolah. 

c. Pelaksana Urusan Sarana dan Prasarana  

Melaksanakan administrasi inventarisasi dan kelengkapan 

sekolah bertanggung jawab kepada kepala tenaga administrasi 

sekolah/madrasah, dengan rincian tugas diantaranya: 1) Membuat data 

dan inventaris sarana yang meliputi: luas tanah, gedung, barang-barang 

inventaris sekolah serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran secara teratur, pendataan perabot dan 

perlengkapan sekolah yang rusak. 2) Mengerjakan/membuat 

penghapusan barang. 3) Menerima dan mencatat pembelian ATK.  

d.  Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan 

Masyarakat 

Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan 

masyarakat, bertanggung jawab kepada kepala tenaga administrasi 

sekolah/madrasah, dengan rincian tugas diantaranya: 1) Melakukan 

surat menyurat dengan stakeholders sekolah. 2) Membuat dan 

mengedarkan surat hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. 

3) Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan 

urusan hubungan masyarakat.  

e. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan. 

Melaksanakan administrasi persuratan, bertanggung jawab 

kepada kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, dengan rincian 
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tugas diantaranya: 1) Mengagendakan surat-surat masuk. 2) 

Mengagendakan surat-surat keluar. 3) Mengisi kartu disposisi surat 

masuk dan menyampaikannya kepada kepala sekolah untuk 

ditindaklanjuti. 4) Mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar pada 

file yang berbeda. 5) Mengarsipkan segala bentuk administrasi sekolah 

baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. 6) 

Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan 

administrasi persuratan dan pengarsipan.  

f. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan 

Melaksanakan administrasi kesiswaan, bertanggung jawab 

kepada kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, dengan rincian 

tugas diantaranya: 1) Pengisian buku induk peserta didik. 2) Pengisian 

buku klaper. 3) Pengisian buku mutasi peserta didik. 4) Pembuatan 

kohort. 5) Pembuatan daftar peserta didik perkelas. 6) Pembuatan 

nomor induk peserta didik. 7) Penyusunan daftar peserta Ujian 

Nasional (UN). 8) Pencatatan ketidakhadiran siswa. 9) Pekerjaan-

pekerjaan lain yang berhubungan dengan urusan administrasi 

kesiswaan. 

g. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum 

Melaksanakan administrasi kurikulum, bertanggung jawab 

kepada kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, dengan rincian 

tugas diantaranya: bekerja sama dengan wakil kepala sekolah dalam: 

1) Pengadministrasian kelengkapan kurikulum. 2) Berdasarkan input 

dari guru, memasukkan nilai ke dalam file nilai baik secara manual 
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maupun digital.  3) pembuatan daftar peserta Ujian Akhir Sekolah 

(UAS) dan UN. 4) Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang 

berhubungan dengan administrasi kurikulum.  

Kegiatan tenaga administrasi ini dilaksanakan dalam sebuah 

organisasi, terlaksananya kegiatan ini dalam mencapai tujuan 

tergantung pada baik tidaknya pelaksanaan kegiatan tenaga 

administrasi. Dengan demikian sukses tidaknya suatu organisasi 

terletak pada pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh tenaga administrasi. 

Menurut Hamzah, kompetensi seseorang ditentukan oleh:  

1. Masalah persepsi, belajar dan berfikir.  

2. Kompetensi juga di pengaruhi oleh individu itu sendiri.  

3. Kompetensi dibentuk oleh lingkungan seseorang. 

4. Sistem informasi yang diperoleh seseorang dari lingkungannya 

berupa pengalaman yang didapat melalui observasi, pengetahuan 

ilmiah dari pendidikan formal dan keterampilan yang dilakukan 

secara mandiri.
32

 

Berdasarkan perjelasan tersebut tenaga administrasi haruslah 

memiliki standar kualifikasi yang telah ditentukan. Berikut ini adalah 

Kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah:  

1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah  

a) Berpendidikan minimal lulus D/3 atau sederajat dengan 

program studi yang relevan dan memiliki pengalaman bekerja 

sebagai tenaga administrasi Sekolah/Madrasah selama 4 tahun. 
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b) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi Sekolah/ 

Madrasah dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan 

tenaga kependidikan minimal 50 orang. 

3. Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang memiliki sertifikat yang relevan.  

4. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasana 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat. 

5. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan 

Masyarakat. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat dan dapat diangkat apabila Sekolah/Madrasah 

memiliki minimal 9 (Sembilan) rombongan belajar. 

6. Pelaksanaan Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat. 

7. Pelaksanaan Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan 

Masyarakat. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah 

minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. 
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8. Pelaksanaan Urusan Administrasi penyuratan dan pengarsipan. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat. 

9. Pelaksanaan Urusan Administrasi kesiswaan . 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat dan dapat diangkat apabila Sekolah/Madrasah 

minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. 

10. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau 

yang sederajat dan dapat diangkat apabila Sekolah/Madrasah 

minimal 12 rombongan belajar. 

11. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD, MI, SDLB, 

berpendidikan minimal SMA/MA/SMK/MAK atau sederajat. 

3. Pengaruh kompetensi teknis terhadap kinerja tenaga administrasi 

Hubungan antara kompetensi teknis dengan kinerja tenaga 

administrasi memiliki keterkaitan yang erat dan saling berhubungan serta 

saling mempengaruhi. Misalnya, jika kompetensi teknis bagus sedikit 

banyak akan mempengaruhi kinerja tenaga administrasi di sekolah 

tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Moeriono apabila karyawan ingin 

meningkatkan kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi sesuai 

dengan pekerjaannya.
33
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 Kompetensi mempunyai hubungan sebab-akibat (casual related) 

jika dikaitkan dengan kinerja seorang, serta kompetensi yang terdiri atas: 

motif (motive), sifat (trait), konsep diri (self concept), keterampilan (skill) 

serta pengetahuan (knowledge) yang diharapkan dapat memprediksi 

perilaku seseorang sehingga pada akhirnya dapat memprediksi kinerja 

orang tersebut. Kompetensi selalu mengandung maksud dalam tujuan 

tertentu yang merupakan dorongan motif atau sifat yang menyebabkan 

suatu tindakan seseorang untuk memperoleh suatu hasil.
34

 

Selain itu, menurut Mustofa Kamil indikator dari kinerja seseorang 

adalah kedisiplinan, kerjasama, ketaatan, kehadiran dan kompetensi 

pegawai serta kuantitas kerja. Menurut Ratminto & Atik Septi Winarsih, 

indikator kinerja meliputi: ketampakan fisik (tangible), responsivitas 

(responsiviness), kompetensi (competence), kesopanan (courtesy), 

keamanan (security), akses (access), komunikasi (communication), 

pengertian (understanding the customer).
35

 

Kompetensi memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat penting 

dengan kinerja, yakni  kompetensi merupakan karakteristik individu yang 

mendasari perilaku seseorang melaksanakan suatu pekerjaan (kinerja), 

baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun motif yang akan 

mempengaruhi kinerja seseorang. Kompetensi seseorang merupakan hal 

yang amat penting karena akan menentukan kinerja seseorang, baik 

sebagai pegawai  ataupun tenaga kependidikan.
36
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Kinerja akan berjalan baik apabila tenaga administrasi memiliki 

standar kompentensi yang telah ditentukan oleh pemerintah agar dapat 

mengimbangi kompetensi yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidikan 

lainnya.
37

 Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa 

kompetensi dan kinerja memiliki hubungan untuk meningkatkan kualitas dan 

mutu pendidikan yang ada di sekolah. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian oleh Zainal Hadi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan 

Managemen Pendidikan Islam pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh 

Kualifikasi Pendidikan terhadap Kinerja Tenaga Administrasi di Sekolah 

Se-Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

memberikan kesimpulan bahwa kualifikasi pendidikan pendidikan tenaga 

administrasi dengan jenjang sekolah menengah atas memiliki kinerja yang 

tergolong baik dibuktikan dengan analisis yang signifikan. 

2. Penelitian oleh Rafles Saputra, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari 

jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2016 dengan judul 

Pengaruh Mengikuti Pelatihan Terhadap Kinerja Tenaga Administrasi di 

Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil analisa data maka diperoleh informasi bahwa rt (Tabel) 

pada taraf signifikan 5%=0,36 dan rt (Tabel) pada taraf signifikan 1%= 

0,463, Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

diterima, yaitu terdapat pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja tenaga 
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administrasi di Sekolah Menegah  Kejuruan Se-Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. Dengan Pengaruh Mengikuti Pelatihan Terhadap Kinerja 

Tenaga Administrasi di Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru diperoleh koefisien korelasi sebesar 43,2%. 

3. Penelitian selanjutnya oleh Siti Fatimah Zahrokh, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2014 

dengan judul: Komitmen Tenaga Administrasi dalam Meningkatkan 

Kinerja di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Pekanbaru. Dapat 

diketahui dari hasil penelitiannya, bahwa Komitmen Tenaga Administrasi 

dalam Meningkatkan Kinerja di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina 

Pekanbaru tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase 

yang diperoleh adalah 61% dan berada pada 50%-70% dan angka ini 

menunjukan hasil komitmen sedang. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap kerangka teoritis. Jadi penggunaan konsep operasional sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif. Berikut adalah indikator 

kompetensi teknis adalah sebagai berikut:
38
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Tabel II.1 

Indikator Variabel Kompetensi teknis Sekolah 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Kompetensi 

teknis 

Melaksanakan 

administrasi 

kepegawaian 

a. Memahami pokok-pokok aturan kepegawaian 

b. Membantu merencanakan kebutuhan pegawai 

c. Mengelola buku induk, administrasi Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK) 

d. Melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian   

e. Menyiapkan format- format kepegawaian 

f. Memproses kepangkatan, mutasi, dan promosi pegawai 

g. Menyusun laporan kepegawaian 

 Melaksanakan 

administrasi 

keuangan 

a. Membantu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) 

b. Menyusun dan menyajikan data/statistik keuangan 

 Melaksanakan 

administrasi 

Sarana dan 

Prasarana 

a. Membantu menyusun rencana pemanfaatan sarana 

operasional sekolah/madrasah 

b. Membantu menyusun rencana  perawatan   

c. Menginventarisasikan sarana dan prasarana 

d. Memelihara sarana dan prasarana 

 Melaksanakan 

administrasi 

hubungan sekolah 

dengan masyarakat 

a. Membantu kelancaran kegiatan komite madrasah 

b. Membantu mempromosikan madrasah dan 

mengkoordinasikan penelusuran tamatan  

c. Membantu merencanakan program keterlibatan 

pemangku kepentingan (stakeholders)   

 Melaksanakan 

administrasi 

persuratan dan 

pengarsipan   

a. Membantu melaksanakan program kesekretariatan 

b. Mengelola surat masuk dan keluar 

c. Membuat  konsep surat 

d. Menyusun laporan   

e. Menyusutkan surat/dokumen 

 Melaksanakan 

administrasi 

kesiswaan   

a. Membantu penerimaan siswa baru 

b. Membantu orientasi siswa baru 

c. Mendokumentasikan prestasi akademik dan 

nonakademik 

d. Membuat data statistik peserta didik   

e. Membantu menyusun program pengembangan diri 

siswa 

 Melaksanakan 

administrasi 

kurikulum   

a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar Isi 

(Mendokumentasikan silabus) 

b. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar Proses 

(Menyiapkan format silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan penilaian hasil belajar) 

 Melaksanakan 

administrasi 

layanan khusus 

a. Mengkoordinasikan petugas layanan khusus: penjaga 

sekolah/madrasah, tukang kebun tenaga kebersihan, 

pengemudi , dan pesuruh 

b. Membantu mengkoordinasikan program layanan khusus  

antara lain Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), layanan 

konseling, laboratorium/bengkel, dan perpustakaan 

 Menerapkan 

Teknologi    

Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Memanfaatkan TIK untuk kelancaran pelaksanaan  

administrasi madrasah 

b. Menggunakan TIK untuk mendokumentasikan 

administrasi madrasah 
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Selanjutnya indikator kinerja tenaga administrasi Menurut Hadari 

Nawawi yaitu: kuantitas hasil kerja yang dicapai, kualitas hasil kerja yang 

dicapai, jangka waktu mencapai hasil kerja tersebut, kehadiran dan kegiatan 

selama hadir di tempat kerja dan kemampuan bekerjasama. 
39

 

Tabel II.2 

Indikator Variabel Kinerja tenaga administrasi 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Kinerja tenaga 

administrasi 

Kuantitas hasil Kerja 

yang dicapai 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaannya 

dengan cepat, karena semakin cepat 

seseorang menyelesaikan pekerjaan maka 

semakin banyak pekerjaan yang dapat ia 

selesaikan. 

b. Melakukan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan oleh sekolah karena semua tugas 

dapat dikerjakan tepat waktu sehingga tidak 

terjadi penumpukan pekerjaan. 

 Kualitas hasil kerja 

yang dicapai 

a. Menyelesaikan pekerjaan dengan cermat 

b. Ketelitian dalam menjalankan tugasnya 

c. Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

d. Menggunakan dan memelihara alat-alat 

kerja dengan baik sesuai dengan fungsinya 

e. Memiliki keterampilan dalam bekerja 

seperti mampu mengoperasikan komputer 

 Jangka waktu untuk 

mencapai hasil kerja 

Mampu menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu dan 

bertanggung jawab. 

 Kehadiran dan 

kegiatan selama hadir 

di tempat kerja 

a. Hadir di sekolah tepat waktu 

b. Tidak meninggalkan kantor saat jam kerja 

tanpa izin 

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan 

tanggung jawabnya saat jam kerja 

 Kemampuan 

bekerjasama 

a. Mampu menghargai pendapat orang lain 

b. Mampu bekerjasama yang baik dengan 

guru sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 

D. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi teknis terhadap kinerja 

tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru  . 
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Ho  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi teknis terhadap 

kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 

Pekanbaru  . 

Berdasarkan hipotesis yang dibuat, maka penelitian ini terdapat dua 

variabel. Pertama kompetensi teknis  dengan simbol X, dalam hal ini sebagai 

variabel dependent atau variabel pengaruh yang disebut juga variabel bebas. 

Kedua kinerja tenaga administrasi dengan simbol Y, dalam hal ini sebagai 

variabel independent atau variabel terpengaruh yang disebut juga variabel 

terikat. 

 

 

 


