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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis Komitmen

1. Pengertian Komitmen

Steers dan Poster memandang komitmen sebagai suatu sikap.

Menurutnya orang yang memiliki komitmen adalah orang yang bersedia

melibatkan diri terhadap organisasinya. Orang tersebut mau

menyumbangkan segala sesuatu yang ada pada dirinya demi untuk

kepentingan organisasi, dengan maksud agar organisasi tersebut tetap

dalam keadaan baik. 10

Komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang

individu mengenal dan terikat pada organisasinya.

Pegawai-pegawai yang merasa lebih berkomitmen pada

organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa diandalkan,

berusaha untuk tinggal lama didalam organisasi, dan mencurahkan lebih

banyak upaya dalam bekerja.11

Dalam proses kegiatan pelayanan yang ada disekolah merupakan

tanggung jawab seorang tenaga administrasi dalam melayani proses

administrasi kepada masyarakat sekolah, dan stakeholder. Dengan

adanya kesetiaan tenaga administrasi maka akan dapat meningkatkan

10 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Professionalisme
Guru, (Mataram: Alfabeta, 2013). H. 81

11 Ricky W. Griffin, Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 15-16
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kinerjanya serta besar kemungkinan untuk mencapai keberhasilan

organisasi tersebut.

Komitmen merupakan janji yang tinggi bahwa seseorang akan

mengabdi diri dalam dunia pendidikan dengan sungguh-sungguh dalam

keadaan yang bagaimanapun. Sehingga dengan seseorang memiliki

komitmen maka seseorang tersebut dapat merasa aman dan nyaman dan

menyenangkan dalam mengemban tugas dan fungsinya.12

Komitmen yang mencerminkan suatu ikatan atau janji kepada

dirinya sendiri untuk terus mengabdi dan setia terhadap sekolah atau

sekolah yang ia naungi. Dengan demikian adanya komitmen serta

kesetiaan yang tinggi pada sekolah atau organisasi menyebabkan akan

merasa nyaman dalam melaksakan tugas sehingga tujuan yang

diinginkan oleh sekolah dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya Glickman juga mengemukakan bahwa seseorang

dianggap berkomitmen apa bila ia bersedia mengorbankan tenaga dan

waktunya secara relatif lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan

baginya, terutama dalam usaha dalam usaha-usaha peningkatan

pekerjaannya.13 Berdasarkan hal tersebut maka komitmen bisa diartikan

sebagai kemauan seseorang untuk berbuat dan bekerja lebih banyak lagi

dalam upaya peningkatan proses dan pelayanan sekolah untuk menjadi

lebih baik lagi sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan secara

efektif dan efisien.

12 E Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah , (Jakarta, PT Bumi
Aksara , 2011) h. 257

13 Sri Banun Muslim, Loc. Cit
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Robbins didalam buku Sopiah mendefinisikan bahwa komitmen

adalah suatu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka

atau tidak suka dari diri pegawai terhadap organisasi tersebut. 14

O’Reilly juga menyebutkan bahwa komitmen yang ada pada pegawai

didalam suatu organisasi yaitu sebagai ikatan kejiwaan individu

terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan

perasaan percaya terhadap nilai-nilai yang ada didalam organisasi.

Mowday, Porter dan Steers mendefenisikan komitmen organisasi

sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam

mengidentifikasi keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. 15

Komitmen organisasi merupakan derajat dimana seseorang

karyawan yang mengidentifikasi dirinya dengan organisasi beserta

tujuannya dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya di

dalam organisasi atau sekolah tersebut. Komitmen organisasi terkait

dengan organisasi yang telah memperkerjakan para pegawai tersebut.

Komitmen organisasi menghasilkan tingkat kehadiran dan perputaran

pegawai yang rendah.16

Komitmen bisa berasal dari beberapa sumber, antara lain: 17

pertama, komitmen akan meningkat jika kita melakukan perilaku

berdasarkan sikap. Kedua, komitmen bertambah ketika kita

14 Ibid 156
15 Zaitun (Editor), Penempatan dan Pembinaan Tenaga Pendidikan Indonesia, (Pekanbaru,

Yayasan Pusaka Riau, 2011), h. 109
16 Stephen P. Robbins, Manajemen, edisi kesepuluh jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.

234
17 Shelley E Taylor Dkk, Psikologi Sosial : ahli bahasa Tri Wibowo, (Jakarta: Kecana

Prenada Media Grrup, 2009), h. 191
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mendasarkan sikap kita pada pandangan publik. Ketiga, pengalaman

langsung dengan objek sikap, ketika seseorang melakukan langsung

suatu isu, biasanya sikapnya akan lebih. Keempat, kebebasan memilih

akan menimbulkan perasaan komitmen yang lebih besar ketimbang dia

memilih sikap karena dipaksa atau terpaksa.

Komitmen pada sikap awal akan mengubah besarnya diskrepansi

yang diperlukan untuk menciptakan perubahan sikap maksimum.

Semakin kuat komitmen individu terhadap sikap awalnya, maka sedikit

deviasi yang akan ditoleransinya dalam komunikasi persuasif sebelum

dia menolaknya.

Seperti halnya kepuasan kerja, terdapat hasil komitmen.

Ringkasan penelitian dari dahulu hingga sekarang dan hasil yang

diinginkan, yaitu seperti kinerja yang tinggi, tingkat pergantian pegawai

yang rendah, dan tingkat ketidak hadiran yang rendah.18

Jadi dari beberapa devinisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa

komitmen adalah suatu ikatan psikologis pegawai pada suatu organisasi

yang ditandai dengan adanya:19

1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai

organisasi

2) Kemauan untuk mengusahakan terciptanya kepentingan dari

organisasi tersebut

18 Fred Luthans, Prilaku Organisasi, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), h. 250
19 Sopiah, Op.Cit., 156
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3) Keinginan yang kuat untuk mempertahakan kedudukan sebagai

anggota organisasi.

a. Bentuk-Bentuk Komitmen.

Meyer, Allen dan Smith didalam buku Sofiah mengemukan

bahwa ada tiga komponen komitmen organisasional, yaitu:20

1) Affektive Commitment, terjadi apabila pegawai ingin menjadi bagian

dari organisasi karena adanay ikatan emosiaonal.

2) Continuance commitment, muncul apabila pegawai tetap berthan

pada satu organisasi karena membutuhkan gaji atau keuntungan-

keuntungan lain, atau karena pegawai tersebut tidak menemukanya

di pekerjaan lain.

3) Normatif Commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri pegawai.

Pegawai tersebut bertahan menjadi anggota organisasi karena

adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi lain

merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

Sedangkan Kanter mengemukan adanya tiga bentu komitmen

organisasi yaitu sebagai berikut:

1) Komitmen berkesinambungan yaitu komitmen yang berhubungan

dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan

organisasi dan menghasilakan orang yang mau berkorban dan

berinvestasi pada organisasi.

20 Wibowo, Prilaku Organisasi, (Jakarta: Raja Wali Pers) h. 57
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2) Komitmen terpadu yaitu komitmen anggota terhadap organisasi

sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain didalam

organisasi. Ini terjadi karena pegawai percaya bahwa norma-norma

yang bermanfaat.

3) Komitmen terkontrol yaitu komitmen anggota pada norma

organisasi yang memberikan prilaku kearah yang di inginkannya.

Norma-norma yang dimiliki organisasi sesuai dan mampu

memberiakan sumbangan terhadap prilaku yang dinginkan

b. Pentingnya Komitmen

Komitmen seseorang dengan pekerjaannya merupakan hal yang

sangat penting, hal tersebut disebabkan karena seseorang yang

mempunyai komitmen maka ia cenderung akan melakukan

pekerjaannya dengan giat, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab

serta memiliki loyalitas yang baik pada pekerjaan, pimpinan, maupun

organisasi tempat dimana ia bekerja. Pada dasarnya setiap orang yang

memiliki komitmen maka ia akan melaksanakan tugasnya dengan baik,

namun komitmen tersebut bisa berada pada tingkat yang tinggi maupun

yang rendah. Tinggi rendahnya komitmen dipengaruhi oleh tingkat

perkembangan dan proses kejiwaan seseorang. Israil juga mengatakan

bahwa komitmen seseorang tersebut dapat bertambah ataupun
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berkurang terhadap pekerjaannya dan hal tersebut sangat dipengaruhi

oleh sikap. 21

Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap

organisasinya akan bersemangat, disiplin yang tinggi serta

berkesempatan untuk meningkatkan profesionalisme dan produktifitas

kerja.22

Sikap positif terhadap pekerjaan akan membuat seseorang

bersungguh-sungguh dalam bekerja. Apa bila seseorang memiliki

komitmen terhadap pekerjaan dan organisasinya maka dengan demikian

akan mempermudah dalam pencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sebaliknya apabila komitmen kerja seseorang karyawan rendah maka

akan menghambat pula pada kelancaran pencapaian tujuan dari

organisasi.

Komitmen memiliki lima komitmen sebagai berikut:23

1) Adanya perasaan bahwa tujuan organisasi sebagai keseluruhan telah

menyatu dengan tujuan-tujuan individual para anggota organisasi.

Dengan adanya perasaan demikian, maka tidak akan timbul lagi

persepsi yang berbeda-beda dikalangan para anggota organisasi

tentang cara-cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Perasaan keterlibatan psikologis dalam pelaksanaan tugas dan

pekerjaan seseorang yang menimbulkan kepuasaan kerja bagi yang

21 H. Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), h. 193

22 Gonzali Saydani, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Jambatan, 2000), h. 422
23 Sondang P. Siagian, Ananlisis Serta Perumusan  Kebijaksanaan dan strategi Organisasi,

(Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995) h. 255
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bersangkutan berbagai manifestasi dari kepuasan kerja tersebut

antara lain adalah:

a) Labor turn – over yang rendah dalam arti bahwa tidak banyak

jumlah orang yang meninggalkan organisasi karena tidak

puasnya.

b) Penghasilan yang memadai yang memungkinkan seseorang

menikmati hidup secara wajar, baik dalam arti kemampuan

memuaskan kebutuhan yang bersifat fisik material, maupun

dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat sosial, mental dan

spiritual.

c) Kesetiaan organisasional yang tinggi.

d) Solidaritas sosial dalam organisasi.

e) Semangat bekerja, terutama dalam menghadapi tantangan tugas

yang berat.

3) Perasaan bahwa organisasi dimana seseeorang menjadi anggota

adalah organisasi terhormat, buka saja karena mencari intern yang

memberrikan nilai yang tinggi pada harkat dan martabat manusia

akan tetapi juga secara ekstern maupun melakukan interaksi yang

positif dengan lingkungan.

4) Perasaan bahwa organisasi yang dimasuki oleh seseorang

melakukan kewajiban-kewajiban sosialnya dalam semua segi

kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, maupun sosial

budaya.
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5) Perasaan bahwa organisasi mempunya peluang yang besar untuk

tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang melalui para

anggotanya akan mempunyai kesempatan yang luas pula untuk

mengembangkan potensinya menjadi kemampuan nyata.

c. Pedoman Untuk Meningkatkan Komitmen.

Dessler memberikan pedomaman khusus untuk mengimplemen

tasikan sistem manajemen yang mungkin membantu memecahkan

masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada diri pegawai:

1) Berkomitmen pada nilai utama manusia. Membuat aturan tertulis,

memperkerjakan manajer yang baik dan tepat, serta memper

tahankan komunikasi.

2) Memperjelas dan mengkomunikasikan misi. Memperjelas misi dan

ideologi, menggunakan praktek perekrutan terhadap nilai dan lain

sebagainya.

3) Menjamin keadilan organisasi. Memiliki prosedur penyampaian

keluhan yang komprehensif.

4) Menciptakan rasa komunitas. Membangun hubungan homogenitas

berdasarkan nilai, keadilan, menekankan kerjasama, saling

mendukung dan kerjasama tim.

5) Mendukung perkembangan pegawai. Memberikan pekerjaan/tugas

yang menantang pada tahun pertama.
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2. Tenaga Administrasi Sekolah

a. Pengertian Tenaga Administrasi Sekolah

Administrasi memegang peran penting dalam organisasi baik

formal maupun sekedar paguyuban. Sekolah akan menjadi acak-acakan

bahkan bisa lumpuh ketika sistem administrasinya tidak baik. Istilah

manajemen dan administrasi adakalanya dipertukarkan atau hanya

dibedakan secara nominal. Di lingkungan persekolahan sangat mungkin

orang lebih suka menggunakan istilah administrasi dari pada

manajemen. Sedangkan manajemen sering digunakan di organisasi

bisnis dan industri yang sering berkonotasi komersial. Titik tekan

berjalannya sebtansi tugas (administrasi akademik, administrasi

bangunan dan perlengkapan administrasi keuangan, administrasi

ketatalaksanaan sekolah, administrasi kesiswaan, administrasi

pelayanan khusus, administrasi kehumasan, administrasi perpustakaan,

dan lain-lain).24

Dalam administrasi persekolahan terdapat dimensi yang harus

diperhatikan:25

1) Administrasi pendidikan merupakan suatu proses, dari

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukuan

tindak lanjut bagi tugas-tugas yang relevan dengan subtansi

pendidikan persekolahan.

24 Prof. Dr. Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta, Bumi Aksara,
2008), h. 33

25 Sudarwan Danim, Administrasi Sekolah & Manajemen Kelas, (Bandung, Pustaka
Setia, 2011), h. 16



20

2) Administrasi melibatkan dua orang atau lebih yang saling kerja

sama untuk mencapai tujuan pendidikan.

3) Administrasi melibatkan sumber daya yang tersedia (manusia dan

nonmanusia, termasuk situasi)

a. Proses dan subtansi administrasi pendidikan memoros pada

tujuan tertentu, baik jangka pendek, menengah panjang tidak

terbatas.

b. Administrasi pendidikan selalu berada pada sistem dan konteks

sosial tertentu.

c. Administrasi pendidikan mensyaratkan efesiensi dan efektivitas

sebagai kriteria kerja. Efesiensi merujuk pada proses dan

kesehatan kerja administrasi pendidikan. Efesiensi merujuk pada

pencapaian dan maknanya bagi kepentingan program-program

pendidikan.

b. Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah

Tenaga administrasi sekolah terdiri atas Kepala Tenaga

Administrasi Sekolah, Pelaksana Urusan, dan Petugas Layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2008

tentang standar Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

mensyaratkan sebagai berikut:

1) Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila

sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar.
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Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai

berikut:

a) Berpendidikan minimal lulusan SMK atau sederajat, program

studi relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga

administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

b) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah

dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2) Kepala  Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi

sebagai berikut:

a) Berpendidikan minimal lulusan D3 atau sederajat, program studi

yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga

administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

b) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah

dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

3) Kepala Tenaga Administrasi SMA/SMK/MAK/SMALB

Kepala tenaga administrasi SMA/SMK/MAK/SMALB

berkualifikasi sebagai berikut:

a) Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan

pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah

minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program

studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga

administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
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b) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah

dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

4) Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/SMPLB atau yang

sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan  tenaga

kependidikan minimal 50 orang.

5) Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan

Berpendidikan mimimal lulusan SMK/MAK, program studi yang

relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan.

6) Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana

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

sederajat.

7) Pelaksana Urusan Administrasi hubungan sekolah dengan

Masyarakat

Berpendidikan mimimal SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat,

dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki 9 (sembilan)

rombongan belajar.

8) Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang

relevan.
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9) Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan

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

sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki 9

(sembilan) rombongan belajar.

10) Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

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

sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal

12 rombongan belajar.

11) Pelaksana Administrasi Umum umum SD/MI/SDLB

Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau sederajat.

12) Petugas Layanan Khusus

a)  Penjaga sekolah/madrasah

Berpendidikan minimal SMP/MTs atau yang sederajat.

b)   Tukang kebun

Berpendidikan minimal SMP/MTs atau yang sederajat dan

diangkat apabila luas lahan atau kebun sekolah/madrasah

minimal 500 m2.

c) Tenaga Kebersihan

Berpendidikan minimal SMP/MTs atau yang sederajat.

d) Pengemudi

Berpendidikan minimal SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki

SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah

memiliki kendaraan roda empat..
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e) Pesuruh

Berpendidikan minimal SMP/MTs atau yang sederajat.

Manajemen terletak pada dimensi-dimensi lebih teknis dari

usaha untuk mencapai tujuan. Sedangkan administrasi

disamping menyangkut tugas-tugas manajemen bagi pencapaian

tujuan, juga menekankan pada sasaran-sasaran yang ingin

dicapai.

Istilah administrasi sering digunakan dalam literatur dari

bahasa keseharian kita sampai sekarang merupakan padanan kata

administration, dalam bahasa Inggris, Administrasi menurut asal

katanya (etimologis) berasal dari bahasa latin, ad + ministrate, Ad

berarti intensif, sedang ministrate berarti melayani, membantu, dan

memenuhi. Jadi tugas utama seorang administrator adalah

memberikan pelayanan prima.26

Administrasi dalam arti luas ialah proses yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian

sumber daya organisasi. Pengarahan meliputi motivasi,

kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah,

komunikasi koordinasi, negoisasi, dan perubahan organisasi.

Pengendalian meliputi pemantauan, penilaian dan pelaporan.

26 Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Edisi Ketiga,
(Bumi Aksara, Jakarta, 2011) h. 1
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Manajemen sekolah atau administrasi sekolah bukanlah

terminologi baru dalam dunia akademik kependidikan. Sebagai

subtansi tugas manajemen atau administrasi telah ada sejak lembaga

persekolahan itu ada. Subtansi prosesnya (perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan) telah dikembangkan sejalan dengan standar

kualifikasi yang harus dipenuhi meliputi kualifikasi dan sertifikat.

Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (khusus bagi

kepala tenaga administrasi sekolah) yang masing-masing berbeda

untuk setiap jenjang pendidikan. Terkait itu jenjang pendidikan yang

telah ditetapkan paling rendah berpendidikan SMP, yaitu bagi tenaga

atau petugas layanan khusus, seperti tukang kebun, penjaga sekolah,

tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.

Standar kompetensi tenaga administrasi sekolah meliputi

kompetensi kepribadian, sosial, teknis dan manajerial (khusus untuk

kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah) yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24

tahun 2008 tentang standar administrasi sekolah/madrasah.

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi

sekolah yaitu:

1) Kompetensi kepribadian, meliputi kompetensi yang memilki

integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya

diri, fleksibelitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif dan inovasi,

serta tanggung jawab.
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2) Komptensi sosial, meliputi kompetensi untuk bekerja dalam tim,

pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif,

dan membangun hubungan kerja.

3) Kompetensi teknis, meliputi kompetensi untuk melaksanakan

administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,

hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan

pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum,

administrasi layanan khusus, serta penerapan teknologi informasi

dan komunikasi (TIK).

4) Kompetensi manajerial (khusus bagi kepala tenaga administrasi

sekolah/madrasah) meliputi kompetensi untuk mendukung

pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan

laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf,

mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif,

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf,

mengelola konflik, serta menyusun laporan.

c.   Tugas Administrasi Sekolah

Tenaga administrasi sekolah memiliki dua aspek, yaitu

pendekatan proses dan tugas. Pendekatan proses meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

pendekatan proses merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh

administrator bersama komunitasnya termasuk komite sekolah.

Sedangkan pendekatan tugas administrasi sekolah mencakup tugas-
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tugas primer yang harus dilakukan di sekolah. Hal ini akan optimal

bila dilakukan dengan proses yang diorganisasikan secara efektif

dan efisien.27

1) Bidang Akademik, mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

a) Menyusun program tahunan dan semester.

b) Mengatur jadwal pelajaran.

c) Mengatur pelaksanaan penyusunan model satuan

pembelajaran.

d) Menentukan norma kenaikan kelas.

e) Menentukan norma penilaian.

f) Mengatur pelaksanaan evaluasi belajar.

g) Meningkatkan perbaikan mengajar.

h) Mengatur kegiatan kelas apabila guru tidak hadir.

i) Mengatur disiplin dan tata tertib kelas.

2) Bidang kesiswaan, meliputi:

a) Mengatur pelaksanaan penerimaan siswa baru.

b) Mengelola layanan bimbingan dan konseling.

c) Mencatat kehadiran dan ketidak hadiran siswa.

d) Mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakulikuler.

3)   Bidang personalia, mencakup beragam kegiatan berikut:

a) Mengatur pembagian tugas guru.

b) Mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru.

27 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Praktis Membangun dan Mengelola Administrasi Sekolah
(Jogjakarta, Diva Press, 2011), h. 59
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c) Mengatur program kesejahteraan guru.

d) Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru.

e) Mencatat masalah atau keluhan guru.

4)   Bidang keuangan, meliputi kegiatan berikut:

a) Menyiapkan rencana anggaran belanja sekolah.

b) Mencari sumber dana untuk kegiatan sekolah.

c) Mengalokasikan dana untuk kegiatan sekolah.

d) Mempertanggung jawabkan keuangan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

5) Bidang sarana dan prasarana, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) penyediaan dan seleksi buku pegangan guru.

b) Layanan perpustakaan dan laboraterium.

c) Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.

d) Perbaikan kelengkapan kelas.

6) Bidang Hubungan Masyarakat, meliputi kegiatan berikut:

a) Kerja sama sekolah dengan orang tua siswa.

b) Kerja sama sekolah dengan komite sekolah.

c) Kerja sama sekolah dengan lembaga-lembaga terkait.

d) Kerja sama sekolah dengan masyarakat sekitar.

Keenam bidang tersebut menyatu dalam kesatuan yang tidak

bisa dipisahkan menuju terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan

produktif. Masing-masing bidang harus belajar keras untuk

memahami bidangnya secara teoritis dan praktis. Dengan adanya tata
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administrasi yang tertib teratur dan kuat menjadikan daya kerja dalam

sekolah berlangsung lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:28

1) Administrasi kesiswaan, adapun tugasnya sebagai berikut:

a) Mengisi buku induk siswa.

b) Mengisi nilai rapor pada buku induk siswa.

c) Mencatat kondisi siswa, terutama yang berkenaan dengan

absensi siswa.

d) Pengisian buku klapper.

e) Pelayanan administrasi kesiswaan.

f) Mencatat dan membukukan mutasi siswa.

2) Administrasi Kurikulum, berhbungan dengan kegiatan menyusun

sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan

mengajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Administrasi kepegawaian, tugasnya sebagai berikut:

a) Membuat buku induk pegawai.

b) Mempersiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri,

prajabatan, karpeg, cuti pegawai.

c) Membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala

sekolah, guru maupun tenaga administrasi sekolah.

d) Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan,

bulanan dan tahunan.

28 Ibid, h. 64
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e) Membuat laporan data sekolah dan pegawai.

f) Mencatat guru yang akan mengikuti pelatihan.

g) Mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang

kegiatan belajar mengajar, surat tugas, surat kuasa, dan lain-

lain.

4) Administrasi Keuangan, adapun tugasnya sebagai berikut:

a) Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan.

b) Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, yang

selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kota.

c) Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana

pembangunan.

d) Membuat laporan dana pembanguna akhir tahun anggaran.

e) Membuat laporan triwulan dana bantuan operasional sekolah

(BOS).

f) Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan

sekolah (RAPBS).

g) Menyetorkan pajak PPN dan PPh.

h) Membagikan gaji.

i) Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah.

5) Administrasi Perlengkapan/Inventarisasi, adapun tugasnya

sebagai berikut:

a) Mengklasifikasikan setiap item yang akan diinventarisasi.

b) Mengisi golongan inventaris.
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c) Mengisi golongan non inventaris.

d) Memberikan kode ataupun nomor pada barang inventaris.

e) Memberikan kode ataupun nomor pada barang noninventaris.

f) Mencatat dan mengisi berbagai barang inventaris pada buku

induk inventaris.

g) Mencatat penerimaan barang inventaris dan noninventaris.

h) Membuat daftar penggunaan barang inventaris.

i) Mencatat daftar penggunaan barang noninventaris.

j) Membuat rencana penambahan barang inventaris.

k) Membuat laporan setiap triwulan atau tahunan.

6) Administrasi kearsipan, adapun tugasnya sebagai berikut:

a) Mencatat surat masuk dan surat keluar.

b) Menyampaikan surat dinas kepada instansi terkait.

c) Memelihara dan menyiapkan arsip surat-surat.

7) Administrasi layanan khusus, meliputi administrasi perpustakaan,

kesehatan, dan keamanan sekolah.29

Kerja administrasi yang meliputi semua aspek tersebut

membutuhkan komitmen yang kuat untuk memenuhinya. Bila

kerjanya tidak sempurna atau setengah-setengah maka tujuan sulit

terpenuhi.

29 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), h.
52
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3. Mutu layanan Pendidikan.

a. Pengertian Mutu Layanan

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari

layanan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan

kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Pengertian mutu secara

garis besar berorientasi kepada memberi kepuasan terhadap pelanggan

yang menjadi tujuan organisasi.

Mutu merupakan proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran

yang yang dihasilkan. Mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik,

orang tua, tokoh masyarakat untuk bekerja sama guna memberikan

sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat.

Mutu mencakup input, proses, input pendidikan. Ada tiga konsep dasar

dalam memahami konsep mutu, yaitu:30

1) Quality Assurance, merujuk kepada ketentuan bersdasarkan

standar.

2) Contract Conformance, kualitas harus sesuai dengan kontrak yang

telah disepakati.

3) Customer Driven, kualitas harus memenuhi kebutuhan pelanggan.

Mutu suatu produk diupayakan untuk memenuhi suatu harapan

ideal tersebut, sehingga harus mendekati kesempurnaan seperti yang

dikehendaki konsumen. Dengan demikian pengertian mutu

30 Prof. Dr. H. Dadang Suhardan, Supervisi Professional Layanan dalam meningkatkan
Mutu Pembelajaran Di Era Otonomi Daerah, (Bandung, Alfabeta, 2010), h. 95
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diterjemahkan sebagai mutu layanan yang paling sempurna seperti yang

diharapkan oleh konsumennnya. Produk atau jasa yang dimiliki

konsumen akan menempati posisi tersendiri dalam kehidupan

seseorang, sehingga membedakan dengan yang tidak memilikinya.

Pelayanan ini diberikan kepada semua pihak pelanggan baik

pelanggan internal maupun eksternal. Layanan yang diberikan kepada

pelanggan tidak terlepas dari tiga macam, yaitu: layanan secara lisan,

layanan dengan tulisan dan layanan dengan perbuatan. Ketiganya

sangat berperan penting dalam memberikan layanan yang baik.

Layanan administrasi sekolah yang bersifat fleksibel dapat dilaksanakan

dengan situasi nyata disekolah. Ada tiga hal yang memuaskan

pelanggan dalam pemberian layanan administrasi, yaitu: (1) Perkataan

sopan dan ramah, (2) Kesediaan melayani, (3) Informasi, Hal ini dapat

dilakukan untuk menyediakan layanan yang berkualitas secara efektif

dan efisien. 31

Pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan tidak berwujud

dan cepat hilang. Lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi

jasa tersebut. Dalam strategi pemasaran pelayanan harus diamati

dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk

berupa barang.

31 Husaini Usman, Loc Cit, h. 1
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Lewis dan Booms mendefenisikan mutu layanan sebagai ukuran

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan

ekspetasi pelanggan. Mutu layanan bisa diwujudkan melalui

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan

penyampainnya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 32

Karakteristik mutu pelayanan lebih sulit untuk didefinisikan dari

pada mendefenisikan mutu produk, karena karakteristik mutu jasa

mencakup beberapa elemen yang penting. Mutu produk rusak

disebabkan oleh kesalahan bahan atau desain dan dapat diganti dengan

yang baru, karena mutu produk yang dihasilkan adalah barang.

Sedangkan mutu pelayanan yang jelek biasanya secara langsung

dinisbatkan pada kelakuan atau sifat pekerja. Mereka berkelakuan dan

bersifat sedemikian disebabkan oleh kurangnya perhatian atau

kesopanan. Ketidak acuhan dan kurangnya pelatihan atau perhatian,

seringkali merupakan alasan utama yang menyebabkan terjadinya

keusakan pelayanan.

Pelayanan berbeda dari produksi dalam hal metode. Ada beberapa

perbedaan penting antara pemberi layanan dan pencipta barang.33

Perbedaan pertama antara keduanya adalah pelayanan biasanya meliputi

hubungan langsung antara pemberi dan pengguna. Pelayanan diberi

secara langsung oleh orang untuk orang. Mutu pelayanan ditentukan

oleh keduanya. Produk tidak memiliki karakteristik seperti itu,

32 Fandy Tjptono, Service Quality & Satiffaction, (Yogyakarta: Andi, 2011) h. 180
33 Edward Sallis, Total Quality Managemen In Education (Jogjakarta, IRCiSoD, 2012) H.

63
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didalamnya tidak terdapat nilai konsistensi atau terjebak dalam

hormoginitas yang absolut dalam pemberian pelayanan.

Waktu adalah elemen penting kedua dalam mutu pelayanan.

Pelayanan harus diberikan tepat waktu. Disamping itu, karena

pelayanan dipergunakan atau dikonsumsi tepat pada saat pelayanan

tersebut diberikan, maka kontrol terhadap mutunya akan selalu datang

kemudian. Interaksi personal yang akrab dalam pemberian pelayanan

memungkinkan beberapa peluang untuk mendapatkan umpan balik

evaluasi. Hal ini meruapakan salah satu cara untuk menilai kepuasan

pelanggan.

Perbedaan yang ketiga adalah, sebuah pelayanan tidak dapat

ditambal atau diperbaiki. Tidak sama dengan produk. Maka demikian

standar pelayanan harus selalu baik sejak awal. Keempat, pelayanan

selalu dihadapkan dengan ketidak pastian. Mendeskripsikan pelanggan

potensial untuk menjadi objek tawaran merupakan hal yang luar biasa

sulit. Kesulitan yang sama adalah kesempatan pelanggan untuk

mengetahui apa yang mereka inginkan dari pelayanan.

Perbedaan yang kelima adalah pelayanan biasanya diberikan

secara langsung kepada pelanggan oleh staf junior. Staf junior pada

umumnya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak memiliki

akses kepada manejer senior. Yang keenam, adalah kesulitan untuk

mengukur tingkat keberhasilan dan produktivitas dalam pelayanan.

Satu-satunya indikator prestasi yang penting dalam pelayanan adalah
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kepuasan pelanggan. Indikator lunak dalam pelayanan seperti

kesopanan, kepedulian, perhatian, keramahan, dan sikap membantu

seringkali merupakan hal terpenting dalam pikiran pelanggan. Hal-hal

yang  dapat diraba inilah yang mempersulit pelayanan dalam

melakukan evaluasi terhadap sebuah kegagalan, karena meyakinkan

pelanggan yang tidak puas biasanya merupakan usaha yang mustahil.

Tujuan analisis mutu lebih tepat digunakan untuk melihat

pendidikan sebagai sebuah industri pelayanan dari pada sebagai sebuah

proses produksi. Pandagan semacam ini di butuhkan oleh industri untuk

mendepenisikan pelayanan dan standar yang mereka berikan. Hal ini

harus di lakukan secara bersama-sama dengan seluruh kelompok

pelanggan, termasuk diskusi secara langsung dengan kepala daerah

setempat, para orang tua, dan dengan industri bisnis melalui kerja sama

pendidikan dan bisnis setempat

b. Prinsip Mutu

Impelementasi mutu di lakukan melalui aplikasi prinsip mutu.

Dengan mengajukan 14 prinsip mutu, juran mengajukan 10 prinsip

mutu dan dan Corosby mengajukan 4 prinsip mutu.

Menurut Deming dalam tim Dosen Administrasi Pendidikan ada 14

prinsip mutu yang harus di lakukan, organisasi yaitu:

1) Menciptakan konsistensi tujuan untuk mengembangkan produk dan

layanan dengan adanya tujuan suasana bisnisnya yang kompetetif

2) Adofsi filosopi baru
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3) Menghentikan ketergantungan pada adanya inspeksi dan di

gantikan dendan upaya pencapaian mutu

4) Menghentikan anggapan bahwa penghargaan dalam bisnis adalah

terlatak pada harga

5) Peningkatan pada sistem produksi dan layanan pada terus-menerus

guna peningkatan mutu dan produktifitas

6) Pelatihan dalam pekerjaan

7) Kepemimpinan lembaga

8) Menghilangkan rasa takut

9) Hilangkan penghalang antara departeman/biro

10) Mengurangi slogan peringatan dan target, dan mengganti dengan

pemantapan metode-metode yang dapat meningkatkan mutu kerja

11) Kurangi standar kerja yangmenunjukkan kuota berdasarkan jumlah

12) Hilangkan penghemat yang dapat merampas hak asasi manusia

untuk merasa bangga terhadap kecakapan kerjanya

13) Lembagakan satu program pendidikan dan peningkatan diri yang

penuh semangat

14) Setiap orang dalam perusahaan bekerja sama dalam mendukung

proses trenspormasi34

34 Timdosen Administrasi Pendidikan, Op.Cit, h. 296
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Menurut Josep Juran ada 10 langkah untuk meningkatkan mutu:

1) Membangun kepedulian untuk perbaikan

2) Menentukan tujuan-tujuan untuk peningkatan

3) Mengorganisasi untuk pencapaian tujuan

4) Menyelenggarakan pelatihan

5) Mendorong pembagunan pemecahan masalah

6) Melaporkan pengembangan

7) Memberikan pengakuan

8) Mengkomunikasikan hasil-hasil

9) Keep score

10) Menjaga momentum dengan membuat peningkatan tahunan

sebagai bagian dari sistem dan proses regular perusahaan.

Philip Corosby mengemukakan 4 prinsip mutu yaitu:

1) Mutu di defenisikan sebagai kesesuian dengan tuntutan, bukan ke

baikan

2) Sistem untuk mengantarkan/mencapai mutu adalah pencegahan

terhadap mutu yang rendah melalui proses pengawasan, bukan

penilaian atau koreksi.

3) Standar performa adalah tidak ada kesalahan bukan “Hal itu

hampir mendekati”.

4) Pengukuran mutu adalah harga dari ketidak seragaman, bukan

indeks-indeks.
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a. Dimensi Mutu Pelayanan

Adapun dimensi mutu pelayanan yang digunakan para

pelanggan dalam mengevaluasi mutu pelayanan sebagai berikut: 35

1) Kepercayaan (Reablilitas), Berkaitan dengan kemampuan

dalam memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali

tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan layanan

sesusai dengan waktu yang disepakati.

2) Daya tanggap (Responsivaness), berkenaan dengan kesediaan

dan kemampuan untuk membantu pelangganan dan merespon

permintaan mereka, serta menginformasikan dan tanggap

terhadap pelanggan.

3) Jaminan (Assuransi), yakni perlu karyawan mampu

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi dan

bisa menciptakan rasa aman bagi pelanggan. Karyawan

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan

yang dibutuhkan untuk menangani setiap pernyataan atau

masalah pelanggan.

4) Empati (Empathy), memahami masalah pelanggan dan

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam

operasi yang nyaman.

35 Fandy Tjiptono, Op. Cit. h. 198
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5) Bukti fisik (Tangible), Berkenaan dengan daya tarik fasilitas

fisik, perlengkapan dan material yang digunakan organisasi,

serta penampilan karyawan. Kunci membentuk fokus kepuasan

kepada pelanggan adalah menempatkan karyawan untuk

berhubungan langsung dengan pelanggan dan memberdayakan

karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk

memuaskan para pelanggan. Jadi, inetraksi antara karyawan

dan pelanggan merupakan unsur yang sangat penting dalam

pembentukan fokus pada pelanggan.

2. Faktor yang Pengaruh komitmen tenaga administrasi sekolah

terhadap mutu layanan pendidikan.

David dalam Sopiah mengemukakan empat faktor yang

mempengaruhi komitmen pengawai pada organisasi yaitu sebagai

berikut:

a) Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

pengalaman kerja, kepribadian dan lain-lain.

b) Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam

pekerjaan dan lain-lain.

c) Karakteristik struktural, misalnya besar/kecilnya organisasi,

kehadiran serikat pegawai dan lain-lain.

d) Pengalaman kerja, pengalaman kerja pegawai sangat berpengaruh

terhadap tingkat komitmen pegawai pada organisasi.
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B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

yang menhindari manipulasi dari sebuah karya ilmiah dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh

orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan:

a. Siti Fatimah Zahrokh, SPd. I “Komitmen Tenaga Administrasi Dalam

meningkatkan Kinerja Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina

Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa data komitmen

tenaga administrasi dalam kinerja di Sekolah Luar Biasa Negeri

pembina Pekanbaru dikategorikan “sedang” yaitu dengan presentase

60% yang mana berada pada rentang 50% sampai 75%

b. Retno Lestari, SPd. I “Kinerja Kepala Madrasah Dalam Peningkatan

Mutu Layanan Administrasi Di Madrasah Aliyah Ikhwatun Hasanah

Bangko Pusako Rokan Hilir”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa

data Kinerja Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Layanan

Administrasi Di Madrasah Aliyah Ikhwatun Hasanah Bangko Pusako

Rokan Hilir dikategorikan “sedang” yaitu dengan presentase 60% yang

mana berada pada rentang 50% sampai 75%

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini bertujuan

agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami tulisan ini. Penelitian
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ini berkenaan dengan pengaruh komitmen tenaga administrasi sekolah

terhadap mutu layanan  pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Komitmen Tenaga Administrasi

Adapun indikator komitmen sebagai berikut:

a. Tenaga administrasi sekolah percaya tehadap nilai-nilai dan

peraturan organisasi.

b. Tenaga administrasi sekolah rela mengorbankan waktunya demi

kepentingan sekolah.

c. Tenaga administrasi sekolah mempunyai keinginan yang kuat untuk

bertahan menjadi bagian-bagian dari organisasi.

d. Tenaga administrasi sekolah memiliki keterikatan emosional

terhadap organisasi.

e. Tenaga administrasi sekolah mempunyai semangat yang kuat untuk

mencapai tujuan organisasi.

f. Tenaga administrasi sekolah memiliki tanggung jawab yang besar

terhadap pekerjaannya.

2. Mutu layanan

Indikator mengukur suatu mutu jasa pelayanan oleh Zeitharml

dapat diuraikan pada 10 dimensi dasar yang diringkas menjadi 5

dimensi yang diberi nama survei quality yaitu:

a. Dimensi berwujud (tangibles), untuk mengukur penampilan fasilitas

fisik peralatan, karyawan dan sarana komunikasi.
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b. Dimensi keandalan (reliablity), untuk mengukur kemampuan sekolah

dalam memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan.

c. Dimensi daya tanggap (responsivenessss), menunjukkan kesediaan

untuk membantu dan memebrikan pelayanan kepada pelanggan

dengan cepat.

d. Dimensi jaminan (assurance), untuk mengukur kemampuan dan

keramahan karyawan serta sifat dapat dipercaya.

e. Dimensi empati (empathy), untuk mengukur pemahaman karyawan

terhadap kebutuhan pelanggan serta perhatian yang diberikan oleh

karyawan.36

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi peneliti adalah anggapan-anggapan dasar suatu hal yang

dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penilitian.

Dengan penelitian asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Komitmen tenaga administrasi berbeda-beda dengan sekolah lain

b. Mutu layanan

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

36 http://masimamgun.blogspot.co.id/2012/11/kualitas-pelayanan-pendidikan.html?m=1
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bentuk kalimat pernyataan. 37 suatu hipotesis akan diterima apabila data

yang disimpulkan mendukung pertanyaan.

Hipotesis dalam penelitian adalah:

a. Hipotesa alternative (Ha)

Bila to sama dengan atau lebih besar dari tt maka hipotesis nol (Ho)

ditolak yang berarti ada perbedaan yang signifikan.

b. Hipotesis Nol (Ho)

Bila to lebih kecil dari tt maka hipotesis nol (Ho) diterima yang

berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.38

37 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2017), h.
64
38 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) h. 180


