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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi yang kuat membutuhkan sumber daya manusia yang 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya. Hal ini diperlukan 

karena sumber daya yang memiliki komitmen yang tinggi akan berusaha 

semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan dan kemajuan 

organisasinya. Dengan adanya komitmen yang tinggi yang dimiliki tenaga 

administrasi untuk organisasi/sekolah itu, maka tenaga administrasi 

tersebut akan semakin telibat dalam menjalankan tugasnya serta yang 

berkaitan dengan pengembangan dan kemajuan sekolah tersebut. 

Sebagaimana diketahui Hacker dalam Sopiah komitmen yang 

meyakinkan maka  promosi seorang tenaga administrasi untuk naik 

kejabatan yang lebih tinggi tidak akan dilakukan. Ini menunjukkan bahwa 

dengan adanya komitmen yang dimiliki oleh setiap individu maka ia akan 

lebih giat dan bertanggung jawab atas tugas pokoknya dalam 

meningkatkan kinerjanya tersebut.
1
 

Setiap pegawai dalam organisasi diharapkan adanya komitmen 

penuh terhadap organisasi, tidak hanya sekedar ketaatan kepada berbagai 

ketentuan pegawaian yang berlaku dalaam organisasi yang bersangkutan. 

Tetapi dalam dari pada itu organisasi  pun mutlak perlu menanamkan 

keyakinan pada diri para pegawainya bahwa dengan komitmen penuh pada 
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organisasi, berbagai harapan cita-cita dan kebutuhan para pegawai itu akan 

terwujud dan terpenuhi.
2
 

Sebagaimana diketahui di atas bahwa kinerja seorang tenaga 

administrasi sangat menentukan keberhasilan dari sekolah tersebut. Karena 

apabila kinerja dari tenaga administrasi baik dan bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan kepadanya maka sekolah tersebut akan baik 

dan tujuan dari sekolah tersebut mampu untuk dicapai. 

Sopiah dalam bukunya prilaku dan manajemen organisasi yang 

menyatakan bahwa komitmen terhadap suatu organisasi melibatkankan 

tiga sikap yaitu: (1) rasa identifikasi dengan tujuan organisasi, (2) perasaan 

terlibat dalam tugas-tugas organisasi, (3) perasaan setia terhadap 

organisasi. Bukti penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya komitmen 

dapat mengurangi efektifitas organisasi. Orang yang memiliki komitmen 

cenderung tidak berhenti dalam menerima pekerjaan.
3
 

Jadi dengan adanya komitmen yang dimiliki oleh pegawai dalam 

suatu organisasi tersebut maka akan baik pula sekolah tersebut karena 

adanya rasa tanggung jawab atas tugas yang diembannya, maka dapat 

dikatakan pula ketika tenaga administrasi tersebut telah menanamkan 

komitmen pada dirinya maka dapat meningkatkan kinerjanya. 

Selain itu, tenaga administrasi yang memiliki komitmen yang tinggi 

akan banyak menyediakan waktu dan berkorban bagi sekolah, dan 
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berusaha semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan dari sekolah yang 

pada akhirnya akan mempermudah sekolah tersebut dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Mutu adalah gambaran karakteristik atau kualitas menyeluruh 

sebagai tingkat baik buruknya dari barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalaam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh 

pelanggan
4
 

Era globalisasi sekarang, pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang 

terintegrasi dengan proses peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. 

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut. 

Manajemen peningakatan mutu pendidikan merupakan suatu metode 

peningkatan mutu yang bertumpuh pada lembaga itu sendiri 

meengaplikasikan sekumpulan teeknik, berdasarkan pada ketersediaan 

data kuantitatif dan kualitatif, dan pembayaran semua komponen lembaga 

pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat. 
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Peningkatan mutu madrasah merupakan suatu strategi untuk 

memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan 

keputusan dari pemerintah pusat kedaerah dan masing-masing 

madrasah/sekolah.
5
 

Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga administrasi 

sekolah/madrasah yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. Standar tenaga 

administrasi madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana 

urusan dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Untuk dapat 

diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, maka seseorang 

wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang 

berlaku secara nasional. 

Tenaga administrasi merupakan tenaga kependidikan yang bertugas 

dalam bidang administrasi. Kualifikasi/jenjang pendidikan tenaga 

administrasi sekolah di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek 

Indragiri Hulu adalah sampai ke sekolah menengah atas, namun demikian 

tenaga administrasi mendapatkan pengalamannya dari berbagai pelatihan 

yang diikutinya dari mulai pelatihan yang diadakan tingkat daerah, 

provinsi maupun luar provinsi.  

Akan tetapi permasalahan yang terjadi pada Madrasah Tsanawiyah 

Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu kualitas pelayanan yang 

diberikan tenaga administrasi di Madrasah tidak membuat pelanggan 
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merasa puas, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang muncul sebagai 

berikut:  

1. Tenaga administrasi masih belum bertanggung jawab penuh terhadap 

tugas yang diembannya. 

2. Tenaga administrasi masih belum menyelesaikan tugas tepat dengan 

waktu yang  telahditetapkan. 

3. Tenaga administrasi masih terlihat meninggalkan ruangan ketika jam 

kerja. 

4. Tenaga administrasi masih belum maksimal dalam melaksanakan 

tugasnya. Sehingga layanan administrasi belum terlaksana sebagai 

mana mestinya. 

Dalam bidang pendidikan yang menjadi pelanggn layanan jasa 

adalah para siswa, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan 

pendikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendiddikan 

disekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah 

dan masyarakat atau orang tua siswa, sedangkan di dalam kebijakan 

akreditasi sekolah  dikemukan bahwa yang dimaksud dengan mutu 

pelayanan pendidikan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah sesuai dengna yang seharusnya terjadi dan sesuai 

pula dengan yang diharapkan. 

Jadi berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan, bahwa 

mutu pelayanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan 

penyelenggaraan pendidikan disekolah yang sesuai dengan standar yang 
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telah ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa, masyarakat 

(kepuasan pelanggan).
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengkaji secara lebih 

dalam lagi tentang “Pengaruh Komitmen Tenaga Administrasi Sekolah 

Terhadap Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Khairul 

Ummah Air Molek Indragiri Hulu” 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada penulisan ini, maka penulis 

menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul ini antara lain: 

1. Komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang 

individu mengenal dan terikat pada organisasinya. 

2. Tenaga administrasi adalah tenaga administrasi pendidikan yang 

bertugas dalam bidang administrasi sekolah.
7
 Tenaga administrasi 

sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi 

sekolah/madrasah, pelaksanaan urusan, dan petugas layanan khusus.
8
 

3. Mutu layanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan
9
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ada bahwa 

yang menjadi pokok permasalahan kajian ini adalah pengaruh 

komitmen tenaga administrasi terhadap mutu layanan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana komitmen tenaga administrasi Madrasah dalam 

meningkatkan mutu pelayanan di Mts Khairul Ummah Khairul 

Ummah Air Molek. 

b. Mutu layanan belum memiliki standar dan dan kualifikasi yang 

telah ditetapkan di Madrasah  Tsanawiyah Khairul Ummah Air 

Molek. 

c. Kurangnya tanggung jawab Tenaga Administrasi Sekolah dalam 

menyelesaikan tugasnya di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah 

Air Molek. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen tenaga administrasi 

sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan di Madrasah  

Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek. 

2. Batasan masalah. 

Mengingat luasnya permasalahan yang menuntut jawaban 

penelitian dan karena keterbatasan kemampuan penulis untuk meneliti 

seluruhnya, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti 

dengan memfokuskan hanya pada pengaruh tenaga administrasi 
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madrasah atau sekolah terhadap mutu layanan di Madrasah 

Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek. 

3. Rumusan masalah. 

Dari gejala yang timbul diatas, adapun perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh komitmen tenaga 

administrasi sekolah terhadap mutu layanan pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

yang signifikan antara komitmen tenaga administrasi sekolah terhadap 

mutu layanan di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek 

Indragiri Hulu 

2. Manfaat Penelitian 

a. sebagai tambahan pengetahuan, ketrampilan wawasan penulis 

dalam manajemen pendidikan 

b. sebagai informasi bagi sekolah mengenai pengaruh komitman 

tenaga administrasi terhadap mutu layanan di Madrasah Tsanawiyah 

Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu 

c. Sebagai bahan informasi bagi guru tentang komitmen tenaga 

administrasi terhadap mutu layanan. 
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sebagai persyaratan untuk memenuhi program strata satu (S1) pada 

studi Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi 

Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU. 

 


