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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 Latar Belakang A.

Hampir sepuluh tahun setelah Indonesia memasuki era “reformasi” 

(pasca kepemimpinan Soeharto), negara ini tetap belum mampu membangun 

sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, yang menempatkan kepentingan 

rakyat di atas segalanya dan mampu meredam ambisi pribadi para 

pengelolanya. 

Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin 

penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan 

kesejahteraan rakyat.Namun, yang saat ini terjadi justru sebaliknya. 

Birokrasi Indonesiasebut saja sekitar 3,6 juta pegawai negeri di luar polisi dan 

militerjustru menjadi beban negara. Sampai-sampai pemerintah sempat 

mengeluarkan kebijakan zero growth untuk mengurangi kemubaziran tenaga 

pemerintah di instansi-instansi sipil. 

Tenaga administrasi sekolah merupakan salah satu penunjang 

tercapainya suatu peroses pendidikan. Tenaga administrasi diharapkan  

mampu memberi sumbangsih untuk mewujudkan suasanapembelajaran yang 

secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri 

individu manusia yang dilahirkan.  

Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam 

rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan 

fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi.Pada 
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dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya 

untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat 

membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti 

akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi 

tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah.Kita 

mengetahui bahwa dalam kegiatan sekolah sehari-sehari terdapat bermacam-

macam jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapandan keterampilan dan 

tanggung jawab yang berbeda-beda.Keragaman tugas dan pekerjaan semacam 

itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seoran pemimpin. Dlam 

hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-

guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari 

sehingga tercipta adanya hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar.
1
 

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi 

tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah.Kita 

mengetahui bahwa dalam kegiatan sekolah sehari-sehari terdapat bermacam-

macam jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapandan keterampilan dan 

tanggung jawab yang berbeda-beda.Keragaman tugas dan pekerjaan semacam 

itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seorang pemimpin. 

Dalam hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah 

mengorganisasi guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan 
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tugasnya sehari-hari sehingga tercipta adanya hubungan kerja sama yang 

harmonis dan lancar. 

Sementara itu birokrasi pendidikan yang dimaksud disini adalah 

penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan.Banyak persoalan 

yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karna 

rumitnya birokrasi contoh kasus tentang usulan perbaikan dan perawatan 

sarana dan prasarana serta perlengkapanpendidikan yang diajukan oleh 

sekolah kepada pemerintah bahkan diajukan setiap tahun, namun tidak ada 

respon dan penyelesaian yang memadai dari birokrasi pemerintah daerah di 

provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.Kondisi objektif ini 

menunjukkan bahwa sistem sentralistik kebijakan pendidikan, penentuan 

alokasi anggaran yang selama ini terjadi, meskipun sudah dilakukan kebijakan 

desentralisasi pemerintahan, bagi sekolah pola sentralistik dari sekolah ke 

pemerintah-daerah masih berjalan. 

Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi 

pengelolaan,pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan sesuai dengan PP  No. 24 Tahun 2008 Tentang 

Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah,dijabarkan dalam 
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subkompetensi yang lebih rinci agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas 

dan fungsi dalam setiap jenis dan jabatan administrasi sekolah/madrasah.
2
 

Salah satunya tugastenaga administrasi adalahmengelola birokrasi 

surat menyurat dan aturan-aturan kearsipan yang mencakup kependidikan. 

Birokrasi berasal dari bahasa Prancis “bureau” yang berarti meja. Pengertian 

meja ini berkembang menjadi kekuasaan yang diwenangkan kepada meja 

kantor.
3
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, birokrasi mempunyai 3 arti yaitu: 

1. pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh 

rakyat,2. Cara pemerintahan yang dikuasai oleh pegawai negeri,3.cara bekerja 

atau susunan pekerjaan yang serba lambat.
4
 

Jadi birokrasi adalah suatu daftar atau sejumlah daftar ciri-ciri yang 

sifatnya penting dan berhubungan satu sama lainya,banyak pakar yang 

memperdebatan ciri-ciri bidang kompetensi dalam birokrasi dan batasnya, 

pelaksanaan tugas resmi secara terus menerus.
5
 

Birokrasi merupakan aturan-aturan atau caradalam menjalankan 

perkantoranpemerintahan, akan tetapi bukan hanya ditemukan di 

pemerintahan, namun juga ditemukan di sekolah.Birokrasi yang adalah aturan 

yang sudah disusun secara sistematik dan jenjang jabatan tertentu yang sudah 

dibuat oleh pihak sekolah, agar menjadikan pedoman dasar dalam mengambil 

keputusan. 
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Fungsi birokrasi dalam pendidikantidaklah dapat dipisahkan dengan 

fungsi organisasi.Birokrasihakikatnya adalah salah satu perangkat yang 

fungsinya untukmemudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan 

membantu, mempermudahlayanan pendidikan, gunanya untuk peningkatan 

mutu pendidikan. 

Peraturan sekolah yang dipandang sebagai total sistem yang 

pengorganisasiannya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, sesuai dengan 

jenis dan tingkatnya masing-masing.
6
 Untuk menguatkan penelitian, maka 

sebaiknya  melihat penelitian yang terkait. 

Priadi surya, dalam hasilnya menunjukan bahwa peran penting tenaga 

administrasi sekolah dan penguatan budaya sekolah sangat mempengaruhi 

dalam peroses pembelajaran.
7
Desi Nurhikmahyanti, dalam hasil penelitian 

bahwa peran tenaga administrasi Sekolah dapat meningkatkan mutu pelayanan 

Sekolah di MAN 1 Kota Mojokerto.
8
 

Rizka Zayyana, dalam hasil penelitiannya peran tenaga administrasi 

sangat meningkatkan mutu layanan administrasi di madrasah pembangunan 

UIN Jakarta.
9
 Kemudian penelitian yang terakhir oleh Ai Hawadis Kuraesin, 

menunjukan pengaruh layanan administrasi terhadap pemimpin dalam 

pengambilan keputusan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi.
10
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Dari beberapa penelitian diatas dapat ditegaskan bahwa peran tenaga 

administrasi dan birokrasi sangat mempengaruhi di dalam dunia pendidikan. 

Kenyataan di lapangan di dapatkan berdasarkan survey awal melalui observasi 

dan wawancara di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru, ditemukan  gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih banyaknyaprosedurdari birokrasi yang kurang sistematis. 

2.  Surat-surat banyak tidak tersusun dengan rapi. 

3. Lamanya prosedur administratif sekolah. 

4. Pelayanan birokrasi perkantoran tidak berjalan secara maksimal. 

5. Pelayanan administratif tidak tepat waktu. 

Dari gejala-gejala yang ada di atas, dalam pelayanan yang diberikan 

tenaga administrasi sekolah maka penulis mengambil judul penelitian terhadap 

tenaga administrasi sekolah adalah sebagai berikut: 

“Peran Tenaga Birokrasi Sekolah dalam MeningkatkanAdministrasi 

Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru”  

 

 Penegasan Istilah B.

Agar dapat menghidari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini 

maka penulis memberi gambaran dalam penegasan istilah yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini. 

1. Tenaga Administrasi Sekolah. 

 Tenaga administrasi sekolah adalah tindakan mengkoordinasikan 

perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat di 
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tata sebaik mungkin sehingga tujuan dari pendidikan dapat dicapai secara 

produktif.
11

 

2. Birokrasi. 

Adalah susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata 

aturan yang banyak lika-likunya.
12

 

 

 Permasalahan C.

1. Identifikasi Masalah. 

Maka dari penjelasan dan penjabaran di latar belakang diatas 

ditemukan dilapangan gejala-gejala dalam Peran Tenaga Birokrasi Sekolah 

dalam MeningkatkanAdministrasi Perkantoran di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbarusebagai berikut: 

a. Pengetahuan tenaga administrasi tentang birokrasi masih kurang. 

b. Sikap tenaga administrasi tentang birokrasi. 

c. Pelayanan tenaga administrasi terhadap pelajar di sekolah. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 

e. Peran tenaga administrasi dalam birokrasi. 

f. Peran kepala sekolah dalam mengatasi kompetensi tenaga administras. 

2. Batasan Masalah  

Masih terbatas kemampuan dan kesanggupan penulis dalam 

melaksanakan penelitian sesuai dengan permasalahan di atas maka 

penelitian memfokuskan pada Peran Tenaga Administrasi Sekolah dalam 
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Meningkatkan Birokrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai  dengan pembahasan batasan masalah-masalah di atas maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut:   

a. Apa Peran Tenaga Birokrasi Sekolah dalam 

MeningkatkanAdministrasi Perkantoran di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Birokrasi 

Sekolah dalam Meningkatkan Administrasi Perkantoran Di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru? 

 

 Tujuan dan Kegunaan Penelitian D.

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Peran Tenaga Birokrasi Sekolah dalam 

Meningkatkan Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran 

Tenaga Birokrasi Sekolah dalam MeningkatkanAdministrasi 

Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. 
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2. Kegunaan penelitian. 

a. Sebagai bahan masukan terhadap sekolah. 

b. Memperkaya wawasan keilmuan penulis dalam penerapan 

melaksanakan Peran Tenaga Administrasi Sekolah dalam 

Meningkatkan Birokrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

c. Sebagai sumbangan terhadap pemikiran penulis dalam bidang Peran 

Tenaga Administrasi Sekolah dalam Meningkatkan Birokrasi 

Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. 

 

 

 


