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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan  

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia. (Sinambela, 2010:3). 

Menurut (Moenir,2006:26-27) pelayanan adalah kegiatan yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material 

melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Suatu pelayanan akan dapat 

terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa 

faktor: 

1. Kesadaran para pejabat dan pimpinan pelaksana  

2. Adanya aturan yang memadai 

3. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis  

4. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum 

5. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan 

yang dipertanggung jawabkan  

6. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk 

tugas/pekerjaan pelayanan. 
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Menurut Kotler (dalam Nasution,2001:61) ada tiga karekteristik 

pelayanan jasa yaitu : 

1. Intangbility, berarti bahwa layanan pada dasarnya bersifat ferformance 

dari hasil pengalaman dan bukannya suatu objek. Kebanyakan pelayanan  

tidak dapat dihitung, diukur, diraba, atau dites sebelum disampaikan untuk 

menjamin kualitas. 

2. Heterogenity, berarti pemakai jasa atau klayen memiliki kebutuhan yang 

sangan heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin 

memiliki prioritas yang berbeda. Demikian pula performance sering 

bervariasi dari satu prosedur ke perosedur lainnya bahkan dari waktu ke 

waktu. 

3. Inseparability, berarti produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak 

terpisahkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan menurut (Tilaar,2001:57) 

ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan 

pelayanan publik antara lain : 

1. Dedikasi dan disiplin untuk memberikan sebuah pelayanan bermutu pada 

seorang manusia haruslah mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan 

pekerjaannya. 

2. Jujur, kejujuran sangat penting bukan hanya orang lain tetapi juga terhadap 

diri sendiri. 

3. Inovatif, seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin yang 

puas dengan hasil yang telah dicapai. 
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4. Tekun, seorang manusia unggul adalah seorang yang memfokuskan 

perhatian pada tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya atau 

suatu usaha yang sedang dikerjakannya.  

5. Ulet, berkaitan dengan sikap tekun dan ulet. Manusia unggul dengan hidup 

berdisiplin tidak mungkin seseorang yang ulet dan menggunakan jalan 

pintas dalam tugas dan pekerjaannya.  

6. Sumber daya manusia, merupakan aset yang dimiliki oleh instansi atau 

organisasi swasta maupun pemerintahan. 

7. Kepemimpinan, merupakan salah satu kunci dalam menentukan 

terciptanya efisiensi dan efektivitas kerja, serta peningkatan kerja 

bawahan.  

 

2.2 Mutu Pelayanan 

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran 

yang dihasilkan. Mutu memiliki peran yang sangat menentukan dalam 

hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan (pelanggan/ 

stakeholder pendidikan).seperti halnya dengan mutu produk yang dihasilkan 

oleh satu perusahaan, mutu pelayanan dalam bidang pendidikan juga penting 

untuk diperhatikan. Mutu pelayanan dalam bidang pendidikan berupaya untuk 

memberikan kemudahan akses, keadilan, pemerataan dan tidak kalah 

pentingnya adalah kepuasan orang tua dan peserta didik tentang layanan 

pendidikan yang diberikan oleh sekolah. 

 Pengertian dan definisi mutu atau kualitas dapat berbeda makna bagi 

setiap orang, karena mutu memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung 
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pada konteksnya. Secara bebas mutu disini  diartikan sebagai kesesuaian atau 

enaknya barang itu digunakan (Suharyadi,2004:5).  

Peningkatan mutu perlu acuan yang dikemukakan Parasuraman yang 

dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2011:198) yaitu : 

1. Reability, yaitu keterpercayaan pemakaian jasa pendidikan. 

2. Assurance, yaitu keterjaminan program pendidikan yang ditawarkan. 

3. Tangible, yaitu kebersihan, kesehatan, kerapian, keteraturan, dan 

kenyamanan di lingkungan pendidikan. 

4. Empaty, yaitu perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pelanggan 

pendidikan, 

5. Responsiveness, yaitu tanggap terhadap keluhan pemakai jasa pendidikan. 

Semua itu bertujuan agar standar mutu pendidikan tetap terjaga, yakni 

suatu standar yang disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator 

keberhasilan dalam bidang pendidikan. 

Menurut Syaiban (2014:58), kualitas adalah sebuah konsep yang nisbih 

sifatnya dan bukan absolut yang memiliki kemampuan memuaskan kebutuhan 

semua pihak yang berkepentingan. Kualitas akan selalu dinamis sejalan 

dengan tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau pelanggan 

terhadap kualitas itu. 

Parasuraman, Zaithamal, dan Berry (Giri,2008:3) menyatakan bahwa 

terdapat sepuluh dimensi dari kualitas pelayanan yang dipersepsikan sebagai 

berikut. 

1. Reliability mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kinerja dan 

keandalan. 
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2. Responsiveness berfokus pada sikap kesedian dan kesiapan dari karyawan 

untuk menyediakan pelayanan. 

3. Competence  berarti memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 

dibutuhkan. 

4. Acces meliputi kemudahan untuk dicapai atau dihubungi. 

5. Courtesy melibatkan kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, dan 

keakraban dari tiap karyawan. 

6. Communication berarti menjaga pelanggan tetap mendapatkan informasi 

dalam bahasa pelanggan mengerti dan mendengarkan pelanggan. 

7. Credibility melibatkan sikap dapat dipercaya, jujur, mendapatkan 

perhatian pelanggan dengan sikap yang baik.  

8. Security merupakan bebas dari bahaya, risiko, maupun keraguan. 

9. Understanding/knowing the costumer berarti berusaha untuk mengerti 

kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles meliputi bukti fisik dari pelayanan.  

Menurut edward sallis, bahwa sekolah yang bermutu itu berdirikan 

sebagai berikut. 

(a) Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun 

eksternal. Pelanggan sekolah itu terdiri dari tiga komponen utama. 

Pertama, pelanggan primer, adalah siswa atau pihak-pihak yang menerima 

jasa pendidikan secara langsung. Kedua, pelanggan sekunder, adalah 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap mutu jasa pendidikan, seperti 

wali murid, instansi atau penyandang dana. Ketiga, pelanggan tersier, 

adalah pelanggan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan jasa 
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pendidikan, tetapi berkepentingan terhadap mutu jasa layanan pendidikan 

itu karena mereka memanfaatkan jasa layanan.  

(b) Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul 

dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. 

(c) Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusia. 

(d) Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas,  baik ditingkat 

pimpinan, tenaga akademik maupun tenaga administrasi. 

(e) Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik 

untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen 

untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya. 

(f) Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, 

baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. 

(g) Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang 

sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawabnya.   

 

2.3  Administrasi Sekolah  

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin dan ministrate 

yang berarti membantu, melayani atau memenuhi, serta administration yang 

berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan 

pemerintahan, pengelolaan”. Di italia disebut administrazione, sedangkan di 

Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut administration. Pengertian 

tersebut berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan 

perkembangan zaman. Administration yang berasal dari bahasa Inggris disebut 

sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha 
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kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efisien. 

Menurut Sondang P.Siagian (2008) administrasi didefinisikan sebagai 

keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Administrasi sekolah mengacu kepada segala aspek yang akan ditata. 

Penataan tersebut ditunjukkan pada pengelolaan segala komponen yang 

terlibat sebagai suatu keseluruhan. Dengan kata lain, problem yang menjadi 

komponen dalam administrasi sekolah merupakan sistem yang saling terkait 

dalam operasinya untuk mencapai tujuan. 

Menurut (Muhyadi, 2008:55) pekerjaan Layanan administrasi sekolah 

dilaksanakan oleh personal yang disebut dengan tenaga admnistrasi sekolah 

(TAS) yang  memegang peran penting dalam mendukung kelancaran sekolah, 

baik menyangkut kelancaran proses manajemen maupun proses pembelajaran. 

Sekolah yang tidak didukung oleh layanan administrasi yang efisien, tidak 

akan berhasil mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan administrasi sekolah harus ditangani secara profesional 

dibawah kepemimpinan seorang TAS yang memiliki kualifikasi dari 

kompetensi yang memadai.  

Hal ini dipertegas oleh (Prasojo, 2008:68) yang mengemukakan peran 

tenaga administrasi dalam suatu organisasi secara garis besar mempunyai tiga 

peran pokok, yaitu: 
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(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.  

 

2.4 Upaya Kepala Sekolah 

Upaya memiliki arti usaha, daya, ikhtiar, cara, akal (untuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).Jadi, istilah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Sekolah. 

Kepala sekolah adalah kata “kepala” diartikan ketua pimpinan dalam 

organisasi atau sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan 

memberi pelajaran.Dengan demikian, secara sederhana Kepala Sekolah dapat 

didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

dan murid yang menerima. Kata “memimpin” dari rumusan tersebut 

mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan sumber 

yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepala Sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh 

orang-orang yang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan siapapun 

yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah harus ditentukan melalui 
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prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang 

pendidikan, pengalaman, usia, pangkat, integritas. Oleh sebab itu, Kepala 

Sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab pengangkatan melalui 

suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. 

Siagian (2007:12) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

sebagai berikut : kepemimpinan sebagai keterampilan dan kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik kedudukannya lebih 

tinggi setingkat maupun yang lebih rendah dari padanya dalam berfikir dan 

bertindak agar perilaku yang semula mungkin di individualistik dan egosentris 

berubah menjadi perilaku organisasional.  

Wahjosumidjo (2005:118) menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai 

seorang pemimpin  yang selalu di tuntut untuk : 

a. Kepala sekolah harus tampak sebagai sosok yang dihargai, dipercayai, 

diteladani, dituruti segala perintahnya. Sehingga kepala sekolah sebagai 

pemimpin berfungsi sebagai sumber inspirasi bawahan. 

b. Kepala sekolah harus mampu memahami dan memotivasi setiap guru, staf, 

dan bersikap yang positif dari reaksi yang negatif. 

c. Kepala sekolah bertanggung jawab agar para guru, staf dan siswa 

menyadari akan tujuan sekolah yang ditetapkan, kesadaran para guru 

sehingga penuh semangat keyakinan dalam melaksanakan tugas dalam 

mencapai tujuan sekolah. 

d. Guru, staf dan siswa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

dan kesadaran, maka setiap kepala sekolah dapat menyediakan segala 
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fasilitas, peralatan dan berbagai peraturan dan suasana yang mendukung 

kegiatan. 

e. Kepala sekolah harus selalu dapat memelihara kesinambungan antara guru, 

staf dan siswa. 

f. Kepala sekolah harus memahami bahwa esensi kepemimpinan adalah 

pengikutan (the followership) artinya kepemimpinan tidak akan terjadi 

apabila tidak didukung bawahan atau pengikutnya. 

g. Kepala sekolah memberikan bimbingan dan mengadakan koordinasi 

kegiatan atau mengadakan pengendalian dan pengawasan serta binaan 

masing-masing bawahan atau anggota memperoleh tugas yang wajar 

dalam beban hasil usaha bersama.untuk itu, budaya mutu harus 

dikedepankan oleh kepala sekolah beserta segenap jajarannya pada saat 

langkah-langkah strategis peningkatan mutu diterapkan. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan proses dimana seorang 

individu mempengaruhi sekelompok individu untuk  mencapai satu tujuan. 

Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, seorang Kepala Sekolah harus 

mampu mempengaruhi seluruh warga sekolah yang dipimpinnya melalui cara-

cara yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kepala Sekolah 

juga diharapkan untuk mengembangkan dan memupuk sikap saling 

menghargai, percaya, memupuk rasa persaudaraan serta menghilangkan rasa 

saling curiga sesama seluruh sititas sekolah yang ada.  

Seorang Kepala Sekolah sebagai pengelola manajemen sekolah harus 

memahami fungsi-fungsi dasar management, yaitu meliputi: 
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a. Planning (perencanaan)  

Planning (perencanaan), merupakan rencana yang harus dilakukan 

sekolah untuk menyelesaikan program-program yang telah dibuat. fase 

pertama perlu ditetapkan: “Apa, Kapan, dan Bagaimana “ pekerjaan harus 

dilakukan 

b. Organizing (pengorganisasian)  

Organizing (pengorganisasian), mengalokasikan tugas-tugas pada 

orang-orang yang diberikan  kewenangan yang dituangkan dalam SK 

tugas, kepala sekolah mendelegasikan kekeuasaan dan menetapkan 

hubungan kerja. 

c. Actuating (penggerakan) 

Actuating (penggerakan), kepala sekolah menggunakan sarana-

sarana seperti komunikasi,pemberian intruksi, saran, teguran, pujian, 

sehingga para pelaku tenaga kependidikan tergerak untuk melaksanakan 

yang telah diemban dengan secara ikhlas dan dengan kerja sama yang baik 

sebagai patner kerja kepala sekolah. Kegiatan ini menyebabkan kepala 

sekolah menjadi bergerak dan berjalan. 

d. Controlling (pengawasan) 

Controlling (pengawasan) pada saat kegiatan sekolah bergerak atau 

berjalan, kepala sekolah harus selalu mengadakan pengawasan atau 

pengendalian agar gerakan atau jalannya kegiatan operasional sekolah 

sesuai dengan planning yang telah digariskan.  
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e. Evaluating (evaluasi) 

Evaluating (evaluasi) hasil kerja yang telah dicapai dalam program 

yang telah digariskan dibuat target. Dalam hal ini kepala sekolah dapat 

mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada, penyebab timbulnya 

hambatan-hambatan, sehingga dapat untuk memperbaiki kinerja 

mendatang.  

 

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi 

peran kepala sekolah. (Anwar, 2000 : 32) mengemukakan bahwa: “kepala 

sekolah sebagai pengelola memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, 

terutama meningkatkan kompetensi profesional guru”. Perlu digaris bawahi 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional di sini, tidak hanya 

berkaitan dengan penguasaan materi semata, tetapi mencakup seluruh jenis 

dan isi kandungan kompetensi sebagaimana telah dipaparkan di atas. 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas,2006), 

terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai :  

1. Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik)  

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di 

sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus 

terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di 

sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang 

dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi 

dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan 
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kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif 

dan efisien. 

2. Kepala sekolah sebagai manajer  

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. 

3. Kepala sekolah sebagai administrator 

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 

Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan 

kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat 

kompetensi para gurunya.  

4. Kepala sekolah sebagai supervisor  

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan 

supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk 

mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam 

pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (Mulyasa,2004). 

5. Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

Gaya kepemimpinan sekolah seperti apakah yang dapat 

menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap 

peningkatan kompetensi guru. Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita 
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mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang beriorentasi 

pada tugas dan kepemimpinan yang beriorentasi pada manusia.  

6. Kepala sekolah sebagai wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dihubungkan 

dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah seyogyanya 

dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta 

memanfaatkan berbagai peluang.  

7. Peran kepala sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling.s 

Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggara 

pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara garis besarnya, Prayitno 

(2004) memerinci peran, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam 

bimbingan dan konseling, sebagai berikut : 

a) Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di 

sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan 

konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis. 

b) Menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi 

terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. 

c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian dan upaya tidak lanjut pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

d) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 
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e) Memfasilitasi guru pembimbing/konselor untuk dapat mengembangkan 

kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan pengembangan 

profesi. 

f) Menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan 

kepengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah Bidang BK.  

 

2.6 Konsep Pendidikan Sekolah Luar Biasa 

Tempat penyelenggaraan pendidikan dibagi menjadi tiga lingkungan 

yaitu formal, informal dan non formal. Sekolah Luar Biasa adalah sebuah 

lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Sebagai lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak 

unsur yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang proses intinya 

adalah pembelajaran bagi peserta didik.  

Dalam ketentuan umum UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

dikemukakan bahwa : “proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” (UU 

Sisdiknas, 2006:72). Bertitik tolak dari tujuan itulah setiap lembaga 

pendidikan termasuk di dalamnya Sekolah Luar Biasa hendaknya bergerak 

dari awal hingga akhir sampai titik tujuan suatu proses pendidikan, yang pada 

akhirnya dapat “mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses 

aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan 

atau digunakan dalam kehidupan” (Hari Suderadjat,2005:6).  
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Zaenal Alimin, (2004) mengemukakan bahwa pendidikan yang 

disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan 

perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu baik yang bersifat 

temporer maupun yang besifat permanen. Sementara itu istilah kebutuhan 

khusus akan pendidikan (special education needs) adalah kebutuhan hambatan 

belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh seseorang anak secara 

individual. 

PLB bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan 

fisik dan atau mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, 

dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja 

atau mengikuti pendidikan lanjutan serta memiliki budi pekerti luhur 

(Dikdasmen : 2000).  

Ada tiga alasan pokok perlunya layanan PLB adalah (1) karena 

manusia makhluk yang berbeda-beda (2) karena adanya layanan PLB potensi 

siswa tidak dapat berkembang optimal, dan (3) tanpa adanya golongan PLB 

maka siswa luar biasa, terutama yang tergolong cacat akan mengalami 

kesulitan dalam melakukan penyesuaian sosial. 

Macam-macam bentuk layanan PLB ada dua yaitu layanan PLB  pada 

jalur penndidikan sekolah yaitu di SLB dan disekolah reguler. Layanan PLB 

dan SLB terdiri dari jenjang TKLB, SDLB, SLTPLB, dan  SMLB. Di 

indonesia dikenal adanya lima jenis SLB, yaitu SLB A untuk tunanetra, SLB 
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B untuk tunarungu dan SLB C untuk tunagrahita, SLB D untuk tunadaksa, dan 

SLB E  untuk tunalaras. Dan yang kedua adanya layanan PLB pada jalur 

pendidikan luar sekolah yaitu layanan PLB umumnya masih terbatas di rumah 

sakit atau di klinik-klinik PLB atau klinik-klinik psikologi.  

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di Sekolah Luar 

Biasa tidak dapat terlepas dan harus di dukung oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) di antaranya pihak masyarakat. Hal ini penting 

karena masyarakat memiliki penting peran yang sangat diperlukan oleh 

sekolah. Mengenai hal ini diungkapkan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 

(Hadianto, 2004:85) sebagai berikut:  

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang 

meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan 

melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah 

2. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri di bentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan yang memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

 

2.7.  Menuntut Ilmu Menurut Pandangan Islam  

Menuntut ilmu merupakan hal yang paling wajib yang dilakukan 

manusia untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun bisa terangkat. 

Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW 

“Menuntut Ilmu diwajibkan atas orang islam laki-laki dan perempuan”. Maka 
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itu baik orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan wajib 

menuntut ilmu. Selain itu ayat alquran tentang menuntut ilmu juga 

termasuk dengan jelas, sehingga jangan ada keraguan lagi untuk menuntut 

ilmu, berikut ayat tersebut: 

Qs Az Zumar ayat 9 

                             

Artinya:  “Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan 

orang yang tidak tahu.” [Az Zumar : 9] 

 

Adapun salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 

shahihnya, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu „anhu. Yang membahas 

menuntut ilmu, sesungguhnya Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

َل اهلُل لَُو بِِو َطرِيًقا ِإََل اْْلَنَِّة، َوَما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِف   َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما َسهَّ
ُلوَن ِكَتاَب اهلِل َويَ َتَداَرُسونَُو  ِكيَنُة، بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اهلِل يَ ت ْ ُهْم ِإَّلَّ نَ زََلْت َعَلْيِهِم السَّ ن َ بَ ي ْ

ُهُم اْلَمََلِئَكُة ، َوذََكَرُىُم اهللُ ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ت ْ ُهُم الرَّْْحَُة ، َوَحفَّ  َوَغِشَيت ْ
Artinya: “Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka 

untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke 

surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid 

diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta 

saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka 

ketenangan  dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah 

menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.” 

 

Maka itu kami mengingatkan kepada pembaca setia Nuqtoh, selain 

anda melakukan shalat 5 waktu anda pun di haruskan menuntut ilmu demi 

kebaikan anda sendiri dan orang lain. Kapan, dimanapun, tanpa mengenal 

jenis kelamin tertentu, dan orang yang menuntut ilmu dari segi usia pun tanpa 

batasan. Dengan modal niat dan mau belajar, Insya Allah anda akan sukses 

dan bisa berbagi kebahagiaan pada orang tua, dan orang sekitar. 
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2.8. Defenisi Konsep 

Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah: 

1. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dengan landasan faktor material melalui sistem prosedur dan metode 

tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya. 

2. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang 

dihasilkan. Mutu memiliki peran yang sangat menentukan dalam 

hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan (pelanggan/ 

stakeholder pendidikan). 

3. Administasi sekolah yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan 

sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien 

guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.  

4. Kepala Sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang yang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan siapapun 

yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah harus ditentukan melalui 

prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang 

pendidikan, pengalaman, usia, pangkat, integritas. Oleh sebab itu, Kepala 

Sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab pengangkatan 

melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang 

berlaku. 

5. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, 

administrator, supervisor, leader (pemimpin), wirausahawan dan peran 

kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling.  
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6. Sekolah luar biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang 

melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai 

lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan, yang proses intinya adalah 

pembelajaran bagi peserta didik. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Menurut singarimbun (2008: 46) defenisi operasional adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, 

defenisi operasional berisikan tentang indikator-indikator yang akan 

digunakan untuk mengukur variabel dari dalam penelitian ini, adapun konsep 

operasional pada penelitian ini sebagai berikut: 

   Tabel 2.1 Konsep Operasional  

Variabel  Indikator Sub Indikator 

Mutu 

Pelayanan 

Administrasi 

1. Reability 

 

 

 

2. Assurance 

 

 

 

3. Tangible 

 

 

 

 

4. Empaty 

 

 

 

 

5. Responsiveness 

 

 

a. Kepercayaan pemakaian 

lembaga pendidikan 

b. Kepercayaan terhadap guru. 

 

a. Jaminan program pendidikan 

b. Jaminan mutu pendidikan  

 

a. kebersihan di lingkungan 

pendidikan 

b. keteraturan di lingkungan 

pendidikan 

 

a. perhatian kepala sekolah 

terhadap guru 

b. perhatian kepala sekolah 

terhadap siswa 

 

a. Respon terhadap keluhan guru 

dalam jasa pendidkan  

b. Respon terhadap keluhan wali 

murid dalam jasa  pendidikan  

    Sumber : Tjiptono dan Chandra 20110 
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2.10  Penelitian Terdahulu  

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maryani 2013, “Upaya Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar” yaitu :  

a. Upaya kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 

administrasi di SMA Negeri 1 dikatakan “maksimal” karena hasil 

alternative jawaban “Ya” sebanyak 36 kali dengan persetase 80% 

berada pada rentang 76-100%. 

b. Peneliti terdahulu dalam teknik analisis data menggunakan data 

kualitatif dan data kuantitatif berdasarkan rumus. 

c. Peneliti terdahulu menggunakan populasi dan sampel. 

2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Dwi Anggraini 2015, yang 

berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Sekolah Terhadap Kepuasan 

Siswa SMA Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen” antara lain 

sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

kualitas pelayanan sekolah terhadap kepuasan siswa belum sepenuhnya 

baik, ini dibuktikan dengan rata-rata tanggapan responden yang 

mengatakan kurang baik (44,23%) sedangkan yang mengatakan baik 

hanya (39,61%). Menurut analisa peneliti ini dikarenakan masih terdapat 

beberapa kekurangan yang menghambat kualitas pelayanan sekolah antara 

lain  

a. Rendahnya kualitas guru  

b. Rendahnya prestasi siswa  

c. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai  
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3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatinah 2014, yang berjudul “Upaya 

Kepala Sekolah Meningkatkan Kinerja Guru di MTS Pon Pes I‟aanatuh 

Tholibin Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” 

antara lain sebagai berikut: berdasarkan hasil penelitian peneliti berusaha 

menjawab masalah tentang uapaya kepala sekolah meningkatkan kinerja 

guru di  MTS Pon Pes I‟aanatuh Tholibin Desa Perawang Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dengan persentase 51% -75% ini 

berarti dapat di kategorikan cukup baik.  
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2.11 Kerangka Berfikir  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono dan Chandra 2011. 

UPAYA KEPALA SEKOLAH 

DALAM MENINGKATKAN MUTU 

PELAYANAN ADMINISTRASI DI 

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) 

NEGERI KABUPATEN KAMPAR 

Reability  Assurance  Tangible  Empaty  responsiven
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a.kepercayaan  

pemakaian 

lembaga 

pendidikan  

b. kepercayaan 

terhadap guru  

 

 

a.jaminan 

program 

pendidikan 

b.jaminan 

mutu 

pendidikan  

a.kebersihan 

di lingkungan 

pendidikan 

b. Keteraturan 

di lingkungan 

pendidkkan 

a.Perhatian 

Kepala 

Sekolah 

terhadap Guru 

b. perhatian 

kepala sekolah 

terhadap siswa 
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terhadap 

keluhan guru 
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murid dalam 

jasa 

pendidikan 

Peningkatan Mutu Pelayanan 

Administrasi Sekolah  


