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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan sebagai landasan dalam 

penelitian ini, maka diperlukan kerangka teoritis yang berhubungan dengan 

masalah dalam penelitian ini.   

1. Pengertian Tata Usaha Sekolah 

Tata usaha sekolah adalah tenaga kependidikan yang bertugas 

dalam bidang administrasi sekolah. Selain itu, kegiatan pengelolaan 

berbagai catatan dan informasi tertulis ini juga disebut dengan tata usaha 

sebagai bagian dari proses manajemen operatif yang harus dikendalikan 

juga dengan langkah-langkah manajemen administratif. Kegiatan tata 

usaha sekolah sering ditujukan untuk memperlancar proses 

penyelenggaraan seluruh kegiatan sekolah, diwujudkan berupa pemberian 

pelayanan kepada siswa, guru/ pegawai non guru, kepala sekolah dan staf 

serta semua pihak yang berhubungan dengan sekolah dalam membuat dan 

apabila memerlukan data dan informasi tertulis.
11

 

Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan 

melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah 

organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Dari 

pengertian-pengertian administrasi di atas tampak bahwa kegiatannya atau 
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rangkaian kegiatan pengendalian usaha kerjasama sekelompok individu 

(manusia) untuk mencapai suatu tujuan bersama.
12

 

Di lingkungan setiap lembaga pendidikan dari unit yang terendah 

sampai yang tertinggi diperlukan dan diselenggarakan kegiatan tata usaha 

yang terarah dan tertib.  Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
13

  

a. Penerimaan dan pencatatan murid/ mahasiswa 

b. Daftar hadir atau absensi 

c. Dokumentasi kelas/ sekolah dan laporan-laporan 

d. Pengaturan proses belajar-melajar 

e. Agenda, Arsip dan Ekspedisi 

Tenaga administrasi sekolah (tata usaha sekolah) berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

standar kompetensi tenaga administrasi sekolah mensyaratkan sebagai 

berikut:
14

 

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/ MI/ SDLB 

a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program 

studi yang relavan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga 

administrasi Sekolah/ Madrasah minimal 4 (empat) tahun. 

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi Sekolah/ Madrasah 

dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/ MTs/ SMLB 
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a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program 

yang relavan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga 

administrasi Sekolah/ Madrasah minimal 4 (empat) tahun. 

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi Sekolah/ Madrasah 

dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Kepala Tenaga Administrasi SMA, MA, SMK, MAK, SMALB 

a. Berpendidikan SI program studi yang relavan dengan pengalaman 

kerja sebagai tenaga administrasi Sekolah/ Madrasah minimal 4 

(empat) tahun, atau D3 yang sederajat, program studi yang relavan, 

dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi Sekolah/ 

Madrasah minimal 8 (delapan) tahun. 

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi Sekolah/ Madrasah 

dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Pelaksanaan 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. 

5. Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan. 

Berpendidikan minimal lulusan SMK, MAK, program studi yang 

relavan, atau SMA, MA dan memiliki sertifikat yang relavan. 

6. Pelaksanaan Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang 

sederajat. 
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7. Pelaksanaan 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) tahun. 

8. Pelaksanaan Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan. 

Berpendidikan minimal lulusan SMK, MAK, program studi yang 

relavan. 

9. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kesiswaan. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang 

sederajat dan dapat diangkat apabila Sekolah/ Madrasah memiliki 

minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. 

10. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kurikulum. 

Berpendidikan minimal lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang 

sederajat dan diangkat apabila Sekolah/ Madrasah memiliki minimal 

12 (dua belas) rombongan belajar. 

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

Berpendidikan minimal SMK, MAK, SMA, MA atau sederajat.
15

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 

tahun 2008, tenaga administrasi sekolah (tata usaha sekolah) dituntut 

memiliki kompetensi dalam memberikan layanan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Namun demikian, tenaga administrasi sekolah (tata 

usaha sekolah) harus ingat bahwa standar kompetensi tersebut adalah 
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ukuran minimal sehingga mereka harus lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi yang 

melebihi standar yang telah ditetapkan. 

a. Fungsi Tata Usaha di Sekolah  

Terry dalam buku The Liang Gie menyebutkan tata usaha 

sebagai service work (pekerjaan pelayanan) yang mempunyai fungsi 

memudahkan atau meringankan, yang dilakukan untuk menolong 

pekerjaan-pekerjaan lain agar dapat berjalan secara lebih efektif.
16

 

Dengan adanya tata usaha di sekolah, maka layanan di sekolah akan 

terkendali dan lebih efektif dalam suatu organisasi. 

The Liang Gie berpendapat, bahwa tenaga tata laksana 

memiliki tiga peranan pokok, yaitu: 

1) Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk 

mencapai tujuan dari suatu organisasi. 

2) Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan 

organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan 

yang tepat. 

3) Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan. 

G. Terry dalam buku Sudarwan Danim mengemukakan bahwa 

kegiatan staf tata laksana, yaitu:
17

 a) Mengetik, b) Menghitung, c) 

Memeriksa, d) Menyimpan, e) Menelepon, f) Menggandakan, g) 

Mengirim surat. 
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Sedangkan Mill dan Standingford dalam buku Sudarwan 

Danim menyebutkan delapan kegiatan staf tata laksana, yaitu:
18

 a) 

Menulis surat, b) Membaca, c) Menyalin (menggandakan), d) 

Menghitung, e) Memeriksa, f) Memilah atau menggolongkan dan 

menyatukan, g) Menyimpan dan menyusun indeks, h) Melakukan 

komunikasi secara lisan dan tertulis. 

Di lingkungan sekolah, staf tata laksana bersifat multi fungsi. 

Mereka dituntut mampu menjalankan roda sekolah. Staf tata laksana 

sekolah harus mampu memberikan dukungan secara efektif dan 

efisien, terutama berkaitan dengan tugas mereka sebagai: 

1) Pelaksana urusan persuratan dan pengarsipan (kesekretariatan). 

2) Pelaksana urusan kepegawaian (guru dan tenaga kependidikan 

lainnya). 

3) Pelaksana urusan keuangan atau pembiayaan sekolah. 

4) Pelaksana urusan kurikulum dan pembayaran. 

5) Pelaksana urusan kesiswaan. 

6) Pelaksana urusan sarana dan prasana. 

7) Pelaksana urusan hubungan sekolah dengan masyarakat. 

8) Pelaksana tugas lainnya. 

b. Tanggung Jawab Tata Usaha di Sekolah 

Di dalam sekolah tata usaha mempunyai beberapa tanggung 

jawab di antaranya yaitu: 

                                                 
18

Ibid, hlm.54 



 17 

1) Melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan 

dari suatu organisasi. 

2) Menyediakan keterangan-keterangan bagi kepala sekolah atau 

organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan 

yang tepat. 

3) Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan. 

Tata usaha melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif 

dengan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan. Keterangan-

keterangan itu memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan atau 

memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang bersangkutan secara 

lebih baik.
19

    

2. Manajemen Kearsipan 

a. Pengertian Manajemen Kearsipan 

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun  2009 tentang 

kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
20
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Lebih lanjut dijelaskan beberapa konsep terkait dengan kearsipan, 

yaitu: 

1) Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

2) Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, 

tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau 

hilang. 

3) Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan 

terus menerus. 

4) Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 

menurun. 

5) Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia dan  lembaga kearsipan.
21

 

Badri Munir Sukonco mengemukakan bahwa tujuan dari  

pengelolaan arsip adalah:
22

 

a) Untuk menjaga dokumen maupun arsip agar dapat diakses dan 

digunakan sepanjang ada nilai kegunaannya. 
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b) Untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia dalam 

format yang tepat, digunakan oleh orang yang tepat dan dapat 

digunakan pada saat yang tepat. 

Arsip adalah segala kertas naskah, buku, film, microfilm, 

rekaman, suara, gambar dan peta, bagan, atau dokumen asli yang lain 

dalam segala cara penciptaan dan  dihasilkan atau diterima oleh suatu 

badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, 

keputusan, prosedur, pekerjaan atau kegiatan pemerintah yang lain 

atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya.  

Arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, 

termasuk data dalam komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh 

organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya 

sebagai bukti aktivitas. Kearsipan adalah kegiatan mengatur dan 

menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, 

menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan 

ekonomis, serta dapat ditemukan dengan midah jika diperlukan.
23

 

Atas dasar pengertian diatas, maka yang termasuk dalam 

pengertian arsip misalnya: surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, 

daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto 

dan lain sebagainya. Sedangkan 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.  
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b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Kearsipan 

1) Fungsi Kearsipan 

Agar arsip dapat menunjang kegiatan organisasi cara paling 

tepat ialah dengan memprogramkan manajemen kearsipan secara 

terencana, menyeluruh dan terpadu. Dengan memprogramkan 

manajemen kearsipan akan banyak diperoleh keuntungan baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

Basir Barhtos dalam bukunya Manajemen Kearsipan, 

menyatakan bahwa fungsi arsip terbagi menjadi 2 macam yaitu:
24

 

a) Arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung 

dalam menyelenggarakan administrasi negara/ sekolah. 

b) Arsip statis yang tidak pergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya maupun untuk menyelenggarakan sehari-hari 

administrasi negara/ sekolah. 

2) Tujuan Kearsipan 

Setiap organisasi yang mempunyai program manajemen 

kearsipan yang terencana, menyeluruh dan terpadu, maka 

organisasi tersebut dalam hal ini sekolah pasti tujuannya akan 

tercapai. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan 

bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta 
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untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi 

kegiatan sekolah/ pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang hendak 

dicapai dalam pelaksanaan manajemen kearsipan perlu adanya 

koordinasi, konsolidasi, kontrol dan bimbingan dari manajer dalam 

hal ini kepala sekolah dan kepala bagian tata usaha. 

Manajemen sebagai pusat administrasi akan melakukan 

kegiatannya atas tujuan yang ingin dicapai. Menurut Made Pidarta 

dalam bukunya Manajemen Pendidikan Indonesia, langkah-

langkah melaksanakan manajemen berdasarkan sasaran (aktivitas 

memadukan sumber-sumber pendidikan menjadi satu kesatuan, 

bardasarkan pada sasaran yang ingin dicapai/ manajemen diri 

sendiri), adalah sebagai berikut:
25

 

a) Menentukan strategi, dilakukan oleh para manejer atau tim 

manejer. 

b) Menentukan sasaran dan batas-batas tanggung jawab. 

c) Menentukan target yang mencakup kriteris hasil, kualitas dan 

batas waktu penyelesaian. 

d) Menentukan ukuran mengoperasikan unit/ tugas dan rencana 

tindakan. 

e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan 

efisiensi. 

f) Menentukan ukuran untuk menilai kontribusi setiap personalia, 

dikerjakan oleh manejer. 

                                                 
25

 Ibid., hlm. 26 



 22 

g) Mengadakan pertemuan bersama atau diskusi. 

h) Melaksanakan penilaian. 

i) Mengadakan review secara berkala. 

j) Pelaksanaan tahap berikutnya, penilaian, review dan seterusnya 

yang berlangsung secara berulang-ulang. Sampai tujuan yang 

ingin dicapai dipandang sudah berhasil. 

c. Jenis-Jenis Arsip 

Arsip pada dasarnya memiliki banyak jenis. Berikut ini 

disampaikan beberapa jenis arsip:
26

 

1) Berdasarkan Media  

a) Arsip Berbasis Kertas (Conventional Archives/Records) 

Merupakan arsip yang berupa teks, gambar atau numerik yang 

tertuang diatas kertas. 

b) Arsip Lihat Dengar (Audio-Visual Archives/Records) 

Merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya 

kaset video, film, VCD, cassette recording, foto. 

c) Arsip Kartografik dan Arsitektual (cartographic and 

Architectural Archives/Records) 

Merupakan arsip berbasis kertas tetapi isinya memuat gambar 

grafik, peta, atau gambar arsiptek lainnya, karena bentuknya 

unik dan khas maka dibedakan dari arsip berbasis kertas pada 

umumnya. 
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d) Arsip Elektronik 

Arsip Elektronik merupakan arsip yang dihasilkan oleh 

teknologi informasi, khususnya komputer (Machine Readable).    

2) Berdasarkan Fungsi 

a. Arsip dinamis 

Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara 

langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun 

penyelenggaraan aktivitas di lingkungan perkantoran, yang pada 

umumnya dipergunakan secara langsung dalam 

penyelenggaraan administrasi perkantoran. Jadi, arsip dinamis 

adalah semua arsip yang masih berada dalam organisasi. Karena 

masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip dinamis, 

terdiri dari dua macam:
27

 

1. Arsip Dinamis Aktif (Active Records) 

Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam 

penyelesaian suatu kegiatan. 

2. Arsip Dinamis Inaktif (Inactive Records) 

Arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan 

oleh penciptanya, tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga 

pantas untuk dilestarikan/ diabadikan untuk kepentingan 

umum. 
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b. Arsip statis 

Arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan oleh 

penciptanya, tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga pantas 

untuk dilestarikan/diabadikan untuk kepentingan umum, sejarah, 

atau sebagai bahan bukti.
28

 

d. Penataan Arsip 

Menata arsip artinya, menyusun arsip-arsip dengan kode 

klasifikasi yang telah dibuat menurut sistem penyimpanan yang efektif 

dan efisien. Pelaksanaan penataan arsip terdiri dari: 

1) Arsip harus disortir terlebih dahulu. 

2) Meneliti arsip apakah sudah didisposisi atau belum. 

3) Arsip yang ada hubungannya disatukan. 

4) Pemberian kode klasifikasi diujung kanan atas. 

5) Menentukan indeks. 

Kode adalah alat untuk mengenal masalah yang ada dalam 

arsip dan sebagai alat penentu letak arsip dalam urutan hubungan pada 

susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode juga menentukan adanya 

urutan sistematis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam 

file. Mengindeks adalah menentukan urutan unit-unit atau bagian-

bagian dari kata tangkap yang akan disusun menurut abjad. Kata 

tangkap dapat berupa nama orang, nama badan, nama tempat, istilah 

subjek atau angka tergantung pada sistem penyimpanan yang 

dipergunakan.  
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e. Peminjaman Arsip 

Peminjaman arsip adalah keluarnya arsip dari file, karena 

dipinjam  baik oleh atasan  sendiri, teman seunit kerja ataupun oleh 

kolega bekerja dari unit kerja lain dalam organisasi. Bahkan perlu 

dilakukan pencatatan oleh Staf arsip dengan menggunakan formulir  

pinjam arsip (out-slip). Di samping pencatatan dengan formulir khusus 

staf dapat juga mengguanakan buku kalender meja catatan lainnya. 

Formulir  pinjam arsip (out-slip) adalah lembaran kertas berukuran 15 

cm x 10 cm yang berisikan kolom-kolom mengenai keterangan 

peminjaman. Untuk pengisian formulir peminjaman dengan 

menggunakan 3 (tiga) lembar. Lembar pertama digunakan sebagai 

pengganti arsip, lembar kedua ditinggal di unit pengolah, lembar ketiga 

disertakan di dalam.
29

 

f. Sistem Penyimpanan Arsip 

Sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan dalam 

penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat 

diciptakan dan menemukan warkat yang sudah disimpan dapat 

dilakukan dengan cepat bersama warkat tersebut sewaktu-waktu 

diperlukan. Sistem penyimpanan pada prinsipnya adalah menyimpan 

berdasarkan kata tangkap dari dokumen yang disimpan baik berupa 

huruf maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. Jenis-jenis 

sistem penyimpanan arsip adalah sebagai berikut:
30
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1) Sistem Abjad 

Sistem abjad adalah suatu sistem filling (penyimpanan dan 

penerimaan kembali) berdasarkan abjad. Berarti cara penyimpanan 

arsipnya diurutkan menurut abjad, yaitu dari huruf A sampai Z 

sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip 

karena: 

a) Nama biasanya sebagai rujukan pertama dalam pencarian 

dokumen-dokumen cenderung dicari atau diminta melalui 

nama orang atau lembaga. 

b) Dokumen-dokumen dari nama yang sama, akan berkelompok 

di bawah satu nama dan satu tempat. 

c) Dokumen berasal dari banyak koresponden dengan nama yang 

berfariasi. 

d) Unit kerja atau sekretaris biasanya hanya menyimpan 

dokumen yang berhubungan dengan fungsi atau tugas masing-

masing, sehingga isi dokumen lebih cenderung mengenai 

masalah yang sama (misalnya: produksi, keuangan, dsb). 

Untuk situasi tersebut susunan nama lebih membantu. 

e) Nama lebih mudah diingat. 

2) Sistem Geografis 

Sistem geografis adalah sistem penyimpanan berdasarkan 

kepada pengelompokkan menurut nama tempat. Sistem ini sering 

juga disebut sistem nama tempat. 
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Sistem ini akan lebih tepat lagi digunakan untuk:
31

 

a) Organisasi atau perusahaan yang memiliki cabang atau tempat, 

misalnya bank, asuransi, kurir dan sebagainya. 

b) Organisasi atau perusahaan yang menyangkut dengan lokasi-

lokasi. Misalnya perusahaan pengembangan perumahan yang 

membuka lokasi perumahan diberbagai lokasi, perusahaan 

distributor disuatu wilayah. 

c) Instansi pemerintah yang melayani masyarakat berdasarkan ke 

wilayahan. Kantor kecamatan yang menyimpan dokumen dari 

berbagai kelurahan, kantor kabupaten yang menyimpan 

dokumen dari berbagai kecamatan. 

d) Perusahaan multinasional yang memiliki mitra atau hubungan 

dengan berbagai  negara. 

3) Sistem Subyek 

Sistem subyek adalah sistem penyimpanan dokumen yang 

berdasarkan kepala isi dari dokumen  bersangkutan.  Isi dokumen 

sering juga disebut prihal, pokok, permasalahan, surat atau subyek. 

4) Sistem Kronologi 

Sistem penyimpanan kronologi adalah sistem yang 

didasarkan pada urutan waktu. Waktu ini dapat dijabarkan sebagai 

tanggal, bulan, tahun, ataupun abjad. Dalam sistem ini semua 

dokumen diurutkan pada urutan tanggal, bulan, dan tahun dokumen 

itu disimpan. 
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g. Pemeliharaan Arsip dan Perawatan Arsip 

Arsip harus dijaga keamanannya, baik dari segi kualitas (tidak 

mengalami kerusakan), kuantitas (tidak ada yang hilang) maupun dari 

segi informalitas (kerahasiannya), pemeliharaan secara fisik dapat 

dilakukan dengan cara:
32

 

1) Pengaturan Ruangan 

Ruangan penyimpanan arsip harus dijaga agar tetap kering, 

terang, ruangan harus kuat dan mempunyai ventilasi yang 

memadai, terhindar dari kemungkinan serangan api, air maupun 

serangan serangga. 

2) Pemeliharaan Tempat Penyimpanan 

Arsip disimpan di tempat yang terbuka (rak atau lemari 

arsip). Penyimpanan arsip dalam rak atau lemari arsip diatur secara 

renggang agar ada udara diantara berkas-berkas yang disimpan. 

3) Tindakan Preventif 

Merupakan tindakan menjaga dari terjadinya kerusakan 

arsip dengan cara tindakan pencegahan, misalnya melarang staf 

atau siapapun membawa makan atau minuman keruang tempat 

penyimpanan. 

4) Tempat Arsip 

Tempat arsip sebaiknya dibuat dari logam, kalau tempat 

arsip kayu, maka harus dipilih kayu yang berkualitas (misalnya 
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kayu jati).  Jadi, kalau tempat penyimpanan yang baik, kerusakan 

arsip dapat dicegah sedini mungkin. 

5) Kebersihan 

Menjaga arsip agar tetap utuh dilakukan dengan cara 

menjaga kebersihannya, misalnya dengan peralatan yang sederhana 

seperti kemoceng. 

h. Pemusnahan Arsip 

1) Prosedur Pemusnahan  

Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan untuk 

menghancurkan secara fisik dan identitas yang melekat diarsip. 

Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat 

dikenal lagi baik isi maupun bentuknya. 

2) Cara Pemusnahan 

Untuk memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

a) Pembakaran 

b) Pencacahan 

c) Penghancuran
33

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajemen Kearsipan 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau action 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.
34

 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Keith Davis dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara 

yang merumuskan bahwa:  

1) Faktor Kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil 

untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan.
35

 Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the rihgt 

man in the right place, the right man on the right job). 

2) Faktor Motivasi  

Motivasi merupakan bagian integral dari manajemen dalam 

rangka pembinaan, pengembangan dan pengarahan tenaga dalam 

organisasi karena manusia merupakan unsur terpenting dan paling 

menentukan bagi kelancaran jalannya administrasi dan manajemen, 

maka hal-hal yang berhubungan dengan motivasi patut mendapat 
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perhatian yang sungguh dari setiap orang yang berkepentingan dengan 

keberhasilan organisasi dalam mewujudkan kerjasama manusia.
36

 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kinerja). Motivasi dapat pula dikatakan sebagai 

energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. 

Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala dalam buku 

Marithot Manulang kinerja merupakan suatu konstruksi multi dimensi 

yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 

tersebut terdiri atas faktor intrinsik guru (personal/individual) atau 

SDM dan ektrinsik, yaitu: 

a. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, 

keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh tiap individu. 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team 

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan 

dukungan. 

c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap semua 

anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.  
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d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan 

oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur 

dalam organisasi (sekolah). 

e. Faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal.
37

 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mardesrianti tahun 2007 dengan 

judul: Manajemen Kearsipan Surat Masuk dan Surat Keluar di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 03 Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi. Subjek penelitian ini adalah: primer, yaitu tata usaha berjumlah tiga 

orang. Sekunder, yaitu kepala sekolah dan 10 orang guru. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil 

penelitian manajemen kearsipan surat masuk dan surat keluar di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 03 Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi berada pada hasil persentasi 44.44% dengan hasil analisis tidak 

optimal.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ahmad Fajrul Falah tahun 2005, 

dengan judul Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat pada Bagian Tata 

Usaha MAN 2 Model Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pelaksanaan administrasi surat menyurat dan faktor-faktor 

apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan administrasi surat 

menyurat MAN 2 Model Pekanbaru. Teknik pengumpulan dan penelitian ini 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Pelaksanaan 

Administrasi Surat Menyurat pada Bagian Tata Usaha MAN 2 Model 
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Pekanbaru berada pada hasil persentase 67-100% dengan hasil penelitian 

dalam kategori optimal.  

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati tahun 2006, 

dengan judul Manajemen Kearsipan pada Ketua Tata Usaha di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Meranti. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana cara ketua tata 

usaha dalam mengelola kearsipan dan faktor apa yang menghambatinya. 

Teknik pengumpulan dan penelitian ini dengan observasi, wawancara dan 

dokumen. hasil penelitian Manajemen Kearsipan pada Ketua Tata Usaha di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Meranti berada pada hasil persentasi 45.40%  dalam kategori tidak 

optimal.  

C. Proposisi 

Proposisi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah rancangan usulan 

yang dapat dipercaya. Jadi, proposis adalah rancangan yang dapat dipercaya 

atau yang bisa dibuktikan secara nyata. konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahan 

dalam memahami materi sekaligus memudahkan penelitian. 

Adapun proposisi yang dikembangkan setelah meninjau literatur 

seperti dalam bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1. Fungsi Tata Usaha 

a. Tata usaha membukukan setiap perlengkapan yang ada di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru ke dalam buku inventaris. 
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b. Tata usaha mengkonsep/ mengetik surat-surat yang berhubungan 

dengan tugasnya. 

2.  Penantaan Arsip 

a. Tata usaha menggolongkan arsip sesuai dengan masa aktif dan 

kualifikasinya. 

b. Tata usaha menyimpan arsip sesuai dengan jenisnya. 

c. Tata usaha melakukan penyortiran terhadap arsip. 

d. Tata usaha memberi kode terhadap arsip yang akan disimpan. 

3. Peminjaman Arsip 

a. Tata usaha membuat formulir peminjaman arsip yang akan di isi jika 

ada yang meminjam arsip, baik yang dipinjam oleh atasan maupun 

rekan kerja. 

b. Tata usaha usaha menggandakan/ foto kopi data yang akan dipinjam 

oleh atasan atau rekan kerja. 

4. Sistem Penyimpanan 

a. Tata usaha dalam penyimpanan arsip tersistem dengan baik. 

b. Tata usaha dalam penyimpanan arsip sesuai dengan sub masalahnya. 

5. Pemeliharaan dan perawatan arsip 

a. Tata usaha melakukan pemeliharaan arsip, agar arsip terjaga 

kebersihannya terjaga dari kerusakan. 

b. Tata usaha dalam penyimpanan arsip diletakkan dilemari filling 

kabinet, agar tidak mudah terserang dengan hama atau api. 
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6. Pemusnahan Arsip  

a. Tata usaha dalam melakukan pemusnahan arsip yang tidak digunakan 

lagi dibuktikan dengan berita acara pemusnahan arsip. 

b. Tata usaha dalam pemusnahan arsip yang ditak digunakan lagi bisa 

dibakar. 

 

 

 

 

 


