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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar atau 

disengaja dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab kepada anak didik. 

Pendidikan merupakan proses interaksi timbal balik yang terus menerus demi 

tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan.
1
 Dengan demikian, 

pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
2
 

Di dalam pendidikan terdapat beberapa cara pengelolaan dalam 

pendidikan salah satunya yaitu pengelolaan manajemen kearsipan. Salah satu 

masalah yang dihadapi dalam suatu instansi atau sebuah lembaga adalah 

masalah pengelolaan kearsiapan. Pengelolaan kearsipan ini sangat penting 

dilakukan karena arsip dalam sebuah instansi mempunyai beberapa fungsi 

yaitu: Pertama, sebagai bahan bukti kepemilikan, seperti surat tanah, sertifikat 

lahan.  Kedua, arsip mempunyai nilai kegunaan administrasi, yaitu arsip yang 
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dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan kerja dalam usaha mencapai 

tujuan institusi, seperti program kerja, uraian tugas pegawai, petunjuk 

penyusunan tugas. Ketiga, arsip mempunyai nilai sejarah yang 

menggambarkan kejadian atau peristiwa masa lampau, seperti laporan 

tahunan, notulen atau risalah rapat. Keempat, arsip mempunyai nilai kegunaan 

ilmiah, yaitu arsip yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian, seperti hasil karya ilmiah oleh para ahli, laporan-

laporan tentang hasil suatu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. 

Kelima, arsip mempunyai nilai keuangan, yaitu arsip yang berhubungan atau 

yang berisi tentang  masalah keuangan, seperti laporan keuangan, kwitansi 

pembayaran. Keenam, arsip mempunyai nilai kegunaan pendidikan, seperti 

program pengajaran.  Ketujuh, arsip mempunyai nilai kegunaan dokumentasi, 

yaitu arsip vital yang mempunyai alat mengingat untuk selama-lamanya.
3
 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 44 Tahun 2010 

menyatakan bahwa kearsipan adalah kegiatan penyelenggaraan atau 

pengelolaan arsip mulai dari tata naskah, pengurusan surat, pengelolaan arsip 

aktif, dan inaktif sampai dengan seterusnya. Kearsipan merupakan salah satu 

pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha, yang banyak dilakukan oleh 

lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Kearsipan 

menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan menyimpan warkat, surat-

surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya. Kearsipan memegang peranan 

penting bagi kelancaran organisasi, yaitu sebagai sumber informasi, dan 

sebagai pusat ingatan bagi organisasi. 
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Kearsipan berfungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta alat 

pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka 

melaksanakan kegiatan, baik pada lembaga negara, swasta, perguruan tinggi, 

dan sekolah/madrasah. Dalam proses penyajian informasi agar pimpinan dapat 

membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan 

prosedur kerja yang baik dibidang kearsipan. Sangat mustahil apabila suatu 

lembaga dapat, sanggup dan mampu memberikan data informasi yang baik, 

lengkap dan akurat, jika lembaga tersebut tidak memelihara kearsipan yang 

baik dan teratur sesuai dengan ketentuan-ketentuan kearsipan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.
4
 

Kearsipan memiliki jangkauan yang sangat luas, yaitu sebagai alat 

untuk membantu daya ingat manusia, dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Kearsipan juga 

merupakan salah satu bahan untuk penelitian ilmiah. Maka untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dengan baik, perlu 

diusahakan peningkatan dan penyempurnaan kearsipan secara optimal agar 

dapat berfungsi dengan baik. 

Tugas pokok yang dihadapi oleh manajemen ialah penyederhanaan 

beban kerja tulis menulis, maka dari itu perlu adanya sistem pengaturan 

kearsipan atau manajemen kearsipan. Odgers dalam buku Badri Munir Sukoco 

mendefinisikan manajemen kearsipan sebagai proses pengawasan, 

penyimpanan dan pengamanan dokumen serta arsip, baik dalam bentuk kertas 

maupun media elektronik. Adapun Charmen dalam buku Badri Munir Sukoco 

mendifinisikan sebagai proses yang menitik beratkan pada proses efisiensi 
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administrasi perkantoran, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen apabila 

tidak lagi diperlukan.
5
 

Sistem penyimpanan arsip yang baik adalah apabila waktu arsip 

diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, oleh karena itu 

seharusnya orang atau staf yang bertanggung  jawab langsung terhadap arsip 

harus teliti dan cermat dalam penataan arsip. Salah satu staf yang terlibat 

langsung dengan kearsipan disebuah institusi adalah staf tata usaha. Dalam 

setiap institusi selalu ada bagian tata usaha yang bertugas mengatur sistem 

kearsipan yang ada di institusi tersebut termasuk institusi pendidikan. Untuk 

menyederhanakan ruang lingkup berfikir maka dalam penelitian ini khusus 

membicarakan tentang sistem kearsipan di Sekolah/ Madrasah saja. 

Dengan demikian, setiap surat yang keluar dan masuk harus disimpan 

sebagai dokumen, baik yang bersifat sementara maupun tetap. Beberapa surat 

yang diarsipkan mungkin akan disimpan dalam tenggang waktu yang tidak 

terlalu lama. Arsip surat seperti itu disebut arsip hidup.  Sebaliknya banyak 

pula surat-surat yang seolah-olah tidak diperlukan lagi untuk jangka waktu 

yang cukup lama, akan tetapi harus disimpan yang disebut arsip mati. 

Penyimpanan arsip itu harus dipisahkan, penyimpanan harus sesuai dengan 

buku agenda baik mengenai klasifikasinya maupun urutan penyimpanannya. 

Surat tersebut disimpan di dalam map atau ordner. Hal ini dilakukan 

dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah. Surat 

yang harus diarsipkan adalah surat dinas, baik surat masuk maupun surat 
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keluar harus dicatat disertai arsipnya.
6
 Di samping itu banyak pula surat-surat 

masuk yang kadang-kadang tidak perlu diarsipkan. Salah satu diantaranya 

adalah surat undangan yang telah dihadiri boleh dimusnahkan. Beberapa arsip 

lain setelah tenggang waktu tertentu harus diseleksi dan yang tidak penting 

dapat dimusnahkan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam 

peraturan-peraturan resmi. 

Dalam manajemen arsip pada bagian tata usaha Madrasah Aliyah Dar 

El Hikmah Pekanbaru, peneliti melihat adanya indikasi bahwa implementasi 

manajemen kearsipan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari 

kegiatan penataan arsipnya, dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Terdapat sebagian berkas menumpuk di ruang tata usaha seperti, berkas 

soal ujian bisa menghambat pengelolaan kearsipan, seharusnya berkas-

berkas tersebut disimpan di dalam lemari agar terlihat rapi dan dapat 

mempermudah petugas mencarinya jika suatu saat dibutuhkan. 

2. Tidak sesuainya data sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Dar El 

Hikmah Pekanbaru. Dibuktikan ketika adanya pemeriksaan, bukti 

inventaris yang diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan data 

yang ada di madrasah. 

3. Penempatan sebagian arsip tidak sesuai dengan subyeknya akibatnya arsip 

sulit dicari apabila diperlukan.  

4. Tidak adanya penyimpanan catatan sebagai bahan keterangan untuk 

keperluan suatu organisasi ketika adanya pemeriksaan. Hal seperti ini akan 
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menyebabkan kendala bagi tata usaha dalam melaksanakan tugasnya, dan 

tidak akan tercapainya suatu tujuan organisasi.  

Berdasarkan gejala-gejala yang dipaparkan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 

MANAJEMEN KEARSIPAN PADA TATA USAHA DI MADRASAH 

ALIYAH DAR EL HIKMAH PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk  menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah implementasi, manajemen kearsipan dan tata usaha. 

1. Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
7
 Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 
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tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif.
8
 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan tentang kearsipan pada bagian tata usaha di 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

2. Manajemen Kearsipan 

Odgers dalam buku Badri Munir Sukoco mendefinisikan 

manajemen kearsipan sebagai proses pengawasan, penyimpanan dan 

pengamanan dokumen serta arsip, baik dalam bentuk kertas maupun media 

elektronik. Adapun Charmen dalam buku Badri Munir Sukoco 

mendefinisikan sebagai proses yang menitik beratkan pada proses efisiensi 

administrasi perkantoran, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen apabila 

tidak lagi diperlukan.
9
 

Manajemen kearsipan dalam penelitian ini yaitu suatu proses atau 

kegiatan dalam suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dengan 

menggunakan sumber daya yang ada, dimulai dari kegiatan penerimaan, 

pencatatan, penyimpanan, sampai dengan kegiatan pemusnahan arsip.  

3. Tata usaha 

Tata usaha adalah kegiatan pencatatan tentang segala sesuatu yang 

terjadi di dalam suatu organisasi yang diperlukan sebagai bahan 
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keterangan (data) bagi pemimpin dalam mengambil keputusan. Atau dapat 

diartikan bahwa tata usaha adalah segenap rangkaian aktifitas 

menghimpun, mencatat, menggandakan, mengirim dan menyimpan 

berbagai bahan keterangan untuk keperluan suatu organisasi.
10

 Sehingga 

tata usaha merupakan unsur administrasi dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, maka tata usaha amat 

diperlukan dalam suatu madrasah atau organisasi. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, ada beberapa hal yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Implementasi manajemen kearsipan pada bagian tata usaha di 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

b. Sistem kearsipan di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

c. Faktor yang mempengaruhi tata usaha dalam implementasi manajemen 

kearsipan di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen kearsipan di 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi sistem kearsipan di Madrasah Aliyah Dar 

El Hikmah Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, terlihat begitu luasnya 

pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan 

di atas pada “implementasi manajemen kearsipan pada bagian tata usaha di 

Madrasah Aliyah Dar El Pekanbaru”  dan “faktor yang mempengaruhi tata 

usaha dalam implementasi manajemen kearsipan di Madrasah Aliyah  Dar 

El Hikmah Pekanbaru”. 

3. Rumusan masalah 

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah  

yang diteliti adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana implementasi manajemen kearsipan pada tata usaha 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru? 

b. Faktor apa yang mempengaruhi tata usaha dalam implementasi 

manajemen  kearsipan di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana cara implementasi manajemen kearsipan 

pada bagian tata usaha di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi 

manajemen kearsipan pada tata usaha di Madrasah Aliyah Dar El 

Hikmah di Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian dalam bidang ini sesuai dengan jurusan peneliti, yang 

mengambil jurusan Kependidikan Islam yang berkonsentrasi dalam bidang 
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Manajemen Pendidikan Islam. Penulis mendapat pemahaman dan 

menambah wawasan terhadap kompetensi tenaga administasi di MA Dar 

El Hikmah Pekanbaru. 

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan para guru/ 

pegawai tata usaha di MA Dar El Hikmah Pekanbaru. Agar 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 Strata Satu (S1) Konsentrasi 

Managemen Pendidikan Islam (MPI) Jurusan Kependidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 


