
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau 

murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem 

pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa maju 

melalui serangkaian sekolah . Nama-nama untuk sekolah – sekolah bervariasi 

menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak 

muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan 

pendidikan dasar.  

Pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan seseorang baik di 

masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pendidikan memberikan 

banyak pengetahuan dan informasi yang akan membuat hidup dan prilaku 

semakin baik. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak, tidak memandang dari status, agama, suku, ras, maupun golongan 

tertentu.  

Pendidikan juga berhak didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus 

(ABK). Anak berkebutuhan khusus yaitu anak dengan karakteristik berbeda 

dengan anak pada umumnya yang mengalami kelainan pada mental, emosi, 

dan fisik. Anak berkebutuhan khusus di antaranya seperti tunanetra, tunarugu, 

tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak 

berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan.. SLB (Sekolah Luar Biasa) 

adalah tempat dimana anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan. 
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Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat 

bagi anak itu sendiri. Melalui pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang 

dimiliki anak berkebutuhan khusus seterusnya akan dikembangkan yang akan 

berguna bagi kehidupannya karena banyak anak berkebutuhan khusus yang 

memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh anak normal pada umumnya.  

Kenyataan masih banyak orang yang melihat anak berkebutuhan 

khusus dengan sebelah mata. Di dalam masyarakat anak berkebutuhan khusus 

sering diabaikan, dicemooh sehingga dianggap tidak berguna. Banyak 

masyarakat yang berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus adalah sebuah aib 

sehingga anak takut untuk bersosialisasi.  

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi 

kelangsungan hidup bermasyarakat karena melaului pendidikan anak dapat 

berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan sama dengan anak normal 

lainnya. Anak berkebutuhan khusus pun berhak mendapatkan pendidikan.  

Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengatakan : 

“Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan”. Dengan itu 

dijelaskan dengan tegas bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak 

dalam mendapatkan pendidikan yang layak. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 32 menyebutkan bahwa “ 

Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial dan atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa”. Artinya, pendidkan untuk ABK sudah diatur 

dalam undang-undang dan hak mereka memperoleh pendidikan adalah sama 
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dengan orang non ABK. Anak-anak ini perlu mendapatkan pendidikan yang 

layak dan tidak dibeda-bedakan dengan anak normal lainnya. Dalam 

penerapannya, diindonesia sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini 

masih dibedakan dengan anak-anak normal lainnya  dalam bentuk sekolah luar 

biasa.  

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. 

karena ia merupakan pemimpin dilembaganya, kegagalan dan keberhasilan 

sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah.karena mereka merupakan 

pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju 

tujuannya. sekolah yang efektif , bermutu, dan favorit tidak lepas dari peran 

kepala sekolahnya. Pada dasarnya tugas dan fungsi kepala sekolah mengacu 

pada Permendiknas  Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan 

sekolah,  yang meliputi : perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, 

pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi sekolah. 

Berdasarkan Dirjen Dikdasmen No.260 dan 261 Tahun 1996 tentang 

Tugas Pokok Kepala Tata Usaha sebagai berikut : 

1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah  

2. Pengelolaan keuangan sekolah  

3. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa  

4. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah 

5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah 

6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah 

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K 
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8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan ketatausahaan 

secara Berkala. 

Di antara salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah adalah 

sebagai pengelola admnistrasi sekolah. Untuk menyelesaikan tugas pokok dan 

fungsinya, khususnya dibidang administrasi sekolah kepala sekolah 

mempunyai wewenang mendelegasikan tugas pokok dan fungsinya tersebut 

kepada staf yang ada di sekolah tersebut, adapun yang membantu kepala 

sekolah dalam menyelesaikan administrasi sekolah adalah pegawai tata usaha. 

Pegawai tata usaha bertugas melayani pelaksanaan suatu 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. 

Pendidikan yang berkualitas harus di dukung dengan pelayanan yang 

bermutu. Pelayanan yang bermutu dapat di artikan upaya untuk memberikan 

kemudahan akses, keadilan pemerataan yang paling penting adalah kepuasan 

steakholder terhadap pelayanan yang diberikan pihak sekolah. 

 Dimana setiap lembaga pendidikan/sekolah harus memiliki tenaga 

administrasi yang kreatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yang 

mengutamakan pelayanan sebagai visi dan misi organisasi, agar tujuan 

pendidikan tercapai dengan baik. Namun pelayanan administrasi di SLB 

Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar terdapat gejala-gejala sebagai berikut : 

a. Masih belum efektif dalam pelayanan administrasi sekolah yaitu dalam 

penyusunan dan penyajian statistik sekolah berupa data data sekolah 
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seperti berapa anak yang putus sekolah, berapa siswa yang mengulang dan 

berapa persen tingkat kelulusan siswa. dan dalam sistem seleksi 

penerimaaan peserta didik baru, guru maupun staf belum terlalu tanggap 

dalam menseleksi data siswa sedangkan semuanya berdasarkan assesment 

yang terlihat serta formulir yang telah disediakan.  

b. Guru sebagain besar belum menguasai komputer. 

Di Sekolah Luar Biasa Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar 

para guru menggunakan komputer sekedar untuk mengetik dengan MS 

Word itupun tidak paham semua fasilitas di program itu, apalagi 

mendengar Email, Browsing Web, dan lainnya guru masih merasa asing.  

Perlunya guru menguasai komputer di SLB Negeri Bangkinang 

dikarenakan dengan adanya kegiatan sekolah seperti perlombaan yang 

diikuti siswa di luar kota, untuk itu guru harus memahami komputer 

dikarenakan seluruh bentuk kegiatan dalam tahap pengisian data dan 

formulirnya melalui online di tempat tersebut. Sehingga muncul persoalan 

bahwa guru yang selalu ditugaskan kepala sekolah untuk membimbing dan 

mengikuti perlombaan tersebut hanya guru yang itu saja. 

Peran pemimpin atau kepala sekolah sangat penting dalam 

memajukan sekolah, khususnya penguasaan para guru dalam pemanfaatan 

TIK. Para kepala sekolah yang mempunyai komitmen terhadap kemajuan 

sekolahnya pasti melakukan langkah-langkah konkrit dalam memajukan 

guru dalam pemanfaatan TIK. Untuk itu kepala sekolah membekali guru 

dengan kursus komputer akan tetapi terganjal dengan berbagai penyebab 

yaitu Guru takut akan kesalahan yang diperbuat,sehingga dapat 
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mengakibatkan kerusakan media, merasa usianya sudah tua sehingga 

kurang bermanfaat bagi dirinya dan kurang memahami bahasa teknik 

(bahasa inggris).  

c. Masih adanya tenaga pendidik yang kurang menguasai bidang atau tidak 

memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugasnya 

sebagai tenaga pendidik di SLB Negeri Bangkinang sehingga dapat 

mempengaruhi perkembangan siswa dan efektivitas kegiatan belajar 

mengajar. 

Sesuai dengan latar belakang dan gejala-gejala di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah di atas, maka penulis membatasi 

masalah. Adapun batasan masalah yang penulis teliti yaitu berfokus pada 

Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Admnistrasi di 

SLB Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar. Oleh karena itu penulis merasa 

perlu merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan 

Admnistrasi di SLB Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar ? 

b. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Admnistrasi di SLB Negeri 

Bangkinang Kabupaten Kampar ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pelayanan Administrasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bangkinang 

Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan 

Administrasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Bangkinang Kabupaten 

Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan dapat dijadikan dasar 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2) Sebagai masukan bagi Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Bangkinang Kabupaten Kampar. 

3) Hasil Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bahwa pentingnya 

pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

 

 


