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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Implementasi Manajemen Kearsipan pada Tata Usaha di Madrasah Aliyah 

Dar El Hikmah Pekanbaru.                         

a. Fungsi Tata Usaha; fungsi tata usaha yaitu untuk melayani seluruh 

elemen sekolah dalam memudahkan atau meringankan suatu 

pekerjaan. Dengan adanya tata usaha di sekolah maka layanan di 

sekolah akan lebih efektif dan efesien.  

b. Penataan arsip; dalam penataan arsip di Madrasah Aliyah Dar El 

Hikmah Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan penataan arsip. 

Tata usaha di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru dalam 

penataan arsip hanya berdasarkan arahan dari kepala sekolah.  

c. Peminjaman arsip; sistem peminjaman arsip di Madrasah Aliyah Dar 

El Hikmah Pekanbaru yaitu tata usaha mencarikan berkas yang akan 

dipinjam oleh elemen sekolah lalu berkas yang akan dipinjam 

difotokopi. Adapun persyaratan peminjaman yaitu mengisi buku 

peminjaman dan KTP.  

d. Sistem penyimpanan arsip; sistem penyimpana arsip di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru dicatat di buku inventaris. Selain 

dicatat di buku inventaris juga disimpan kedalam map ordner (box 
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hitam). Setelah itu, map tersebut dimasukkan kedalam lemari dan 

tersusun rapi agar mudah tata usaha dalam mencarinya.  

e. Pemeliharaan dan perawatan arsip; pemeliharaan dan perawatan arsip 

di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru hanya disimpan di map 

ordner saja, dengan ruangan yang tidak memadai sehigga banyak 

berkas yang masih menumpuk.  

f. Pemusnahan arsip; pemusnahan arsip yang dilakukan di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru yaitu dengan cara dibakar dan ada 

juga yang dimasukkan diberita acara.   

2. Faktor yang Mempengaruhi Tata Usaha dalam Implementasi Manajemen 

Kearsipan di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

a. Ruangan yang tidak memadai 

b. Penumpukan pekerjaan 

c. Kemampuan sumber daya manusia 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka saran dan kritik 

tetap juga harapan kedepan untuk Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru untuk selalu 

memberikan bimbingan dan arahan kepada tata usaha, dan membangun 

komunikasi yang baik serta memotivasi tata usaha untuk mencapai kinerja 

yang baik.  
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2. Memahami tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai tata usaha 

supaya selalu bekerja lebih efektif dan efesien. 

3. Sebagai tata usaha harus bisa menyesuaikan diri dan melayani semua 

personil sekolah dan berbagai pihak diluar sekolah. Serta memberikan rasa 

kenyamanan bagi orang yang ingin meminjam berkas sekolah. 

4. Sebagai taat usaha harus memiliki kemauan untuk bekerja keras sehingga 

dalam penerapan arsip bisa berjalan dengan efektif dan efesien.  

  


