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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 Kajian Teori A.

1. Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (TAS/M) 

Wilson berpendapat bahwa administrasi pendidikan sekolah adalah : 

“Educational administration is the coordination of forces necessary for the 

good instructioan of all children within a school organitation  into an 

orderly plan for accomplishing the unit’s objectivies, and the assuring of 

their proper accomplisthment”
13

dari difenisi yang telah dikemukakan 

diatas ternyata administrasi pendidikan mempunyai beberapa unsur yang 

saling berkaitan satu sama lainnya. Beberapa unsur pokok tersebut adalah 

sebagai berikut:1.Adanyasekelompok manusia, 2.Adanya tujuan yang 

hendak dicapai bersama, 3. Adanya tugas/fungsi yang harus dilaksanakan 

(kerja sama), 4. Adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.
14

 

Menurut asal katanya, administrasi adalah berasal dari bahasa latin 

(Yunani) terdiri atas Ad yang berarti kepada, Ministrare yang berarti 

melayani, membantu, dan memenuhi. Dari perkataan tersebut terbentuk 

kata benda Administratio dan kata sifat Administrativus yang kemudian 

dalam Bahasa Inggris disebut dengan Administration.Kata tersebut 

selanjutnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi 

Administrasi.Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu 
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merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu.Di 

Indonesia selain dikenal dengan istilah Administrasi yang berasal dari 

Bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah Administratie yang berasal dari 

Bahasa Belanda.
15

 

Dalam pengertian yang luas ini, istilah administrasi juga dapat 

diartikan sebagai berikut : 

“Administrasi adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang 

berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang 

tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersam yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien 

Menurut Kats dalam Veithzal Rivai, administrasi yang berhasil 

didasarkan pada tiga kemampuan utama, yaitu teknikal, kemanusiaan,dan 

konsep.
16

 

Menurut sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.Drs. Soehari Trisna, administrasi sekolah adalah keseluruhan 

peroses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih 

dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan 

sebelumnya secara efisien. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam pedoman 

pelaksanaan kurikulum, buku III D. Administrasi ialah usaha bersama 
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Hadari Nawawi,Administrasi Pendidikan,Jakarta: Gunung Agung, 2000, h 3 
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 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni,Education Management, (Jakarta: Rajawali 
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untuk mendayagunakan semua sumber ( personel maupun material ) secara 

efektif dan efesien guna untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan.Drs. M. Ngalim Parwanto, dalam administrasi pendidikan 1967, 

administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan 

pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spritual dan material yang 

bersangkut-paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.
17

 

Banyaknya unsur-unsuradministrasi pendidikan, maka banyaklah 

cakupan-cakupankegiatan administrasi pendidikan tersebut. Antara lain 

menyangkut masalah bagaimana memilih dan menempatkan, membimbing 

dan mengawasi semua personil yang terlibat dalam kegiatan administrasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga 

administrasi sekolah/madrasah, pelaksanaanurusan, dan petugas layanan 

khusus. Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (TAS/M) berdasarkan 

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

standar kompetensi (TAS/M) mensyaratkan sebagai berikut : 

a. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB 

berkualifikasi sebagai berikut: 

1) Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman 

kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 

tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, 
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dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi 

sekolah/madrasah minimal 8 tahun. 

2) Memiliki sertifikasi kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah 

dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

3) Tugas pokok urusan administrasiMelaksanakan Ketatata Usahaan 

Sekolah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Tata Usaha, dengan 

rincian tugas sebagai berikut : 

a) Menyusun Program Kerja tata usaha sekolah 

b) Pengelolaan keuangan sekolah 

c) Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa 

d) Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha 

sekolah  

e) Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah 

f) Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah 

g) mengkoordinasikan dan melaksanakan  

h) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan 

ketataushaan secara berkala. 

Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut Tenaga 

Administrasi Sekolah/Madrasah (TAS/M) dituntut untuk memiliki 

kompetensi dalam memberikan layanan sesuai standar yang telah 

ditetapkan.Namun demikian, Tenaga Administrasi 

Sekolah/Madrasah (TAS/M) harus ingat bahwa standar kompetensi 

tersebut adalah ukuran minimal sehingga mereka harus lebih kreatif 
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dan inovatif dalam mengembangkan diri dalam rangka 

meningkatkan kompetensi yang melebihi standar yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 24 

Tahun 2008 tersebut.
18

 

2. Birokrasi. 

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern 

yang kehadirannya tak mungkin terelakkan.Eksistensi birokrasi ini sebagai 

konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare).Negara 

dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh 

rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. 

Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik 

bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang 

bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan 

istilah birokrasi. 

Struktur digambarkan suatu rangkaian hubungan antara satu orang 

dengan orang lainnya dalam suatu organisasi.Rangkaian hubungan ini 

mencerminkan suatu hirarki kekuasaan yang inheren dalam setiap 

kedudukan, tanggungjawab merupakan istilah yang melekat dalam setiap 

kedudukan dan hirarki kekuasaan di dalam organisasi.Adanya hirarki 

kekuasaan menunjukan bahwa pencapaian tujuan organisasi di bagi kepada 

berbagai komponen organisasi dan diimplementasikan secara sinergi 

melalui hirarki kekuasaan masing-masing yang di koordinasikan dan 
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dipimpin oleh manager puncak.Dalam organisasi persekolahan, hirarki 

kekuasaan tertinggi adalah kepala sekolah. 

Menurut Hick dan GullettModel birokrasi telah menerima image 

publik yang buruk dalam beberapa tahun belakangan ini karena formalitas 

yang ekstrim dan kakunya organisasi birokrasi tersebut. Akan tetapi, dalam 

penerapannya di jaman modern seperti sekarang ini,“birokrasi dunia 

seringkali dijadikan untuk mengkritik kegagalan mengalokasikan 

kewenangan dan tanggung jawab, kaidah dan rutinitas yang kaku, 

kesalahan resmi, kinerja yang lamban, buck-passing, prosedur yang 

bertentangan dan arahan, duplikasi usaha, membangun kerajaan, terlalu 

banyak kekuasaan yang pegang oleh orang yang salah, pemborosan sumber 

daya. 

Menurut Bradley dan Bairdmenyatakan bahwakeluhan terhadap 

birokrasi begitu banyak: ia telah disalahgunakan karena kreativitas individu 

yang bersemangat, mendukung kesesuaian dan modifikasi 

kepribadian.Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang 

berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian yang 

lain birokrasi dipahami dari perspektif yang positif yakni sebagai upaya 

untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. 

Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai 

sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap 
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anggota masyarakat secara berkeadilan, Pendapat yang berbeda di atas 

dapat dipahami dari perspektifnya masing-masing.
19

 

Menurut Max Weber.Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata 

legal-rasional secara administratif dan tidak menyalahgunakan 

prosedurOrganisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan 

perancangan organisasi untuk mencapai tujuan, tersebut maka organisasi itu 

legal karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan, prosedur dan 

peranan yang dirumuskan secara jelas.Menurut Weber bentuk organisasi 

yang birokratik yang birokratik secara kodratnya adalah bentuk organisasi 

yang paling efisien. Oleh sebab itu Weber berpendapat bahwa masyarakat 

perlu membentuk organisasi “baru” yang lain dari organisasi tradisional. 

Model organisasi “baru” ini (birokratik) mempunyai karakteristik-

karakteristik struktural tertentu yang dapat diketemukan disetiap organisasi 

kompleks dan modern.Berkaitan dengan karakteristik-karakteristik 

perancangan organisasional tersebut, selain paling efisien menurut Weber, 

model birokratik juga dapat digunakan secara efektif oleh organisasi-

organisasi kompleks yang muncul sebagai kebutuhan masyarakat modern. 

Weber mengemukakan karakteristik-karakteristik birokrasi sebagai 

berikut.
20
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3. Faktor yang mempengaruhi Peran Tenaga Administrasi sekolah dalam 

pelayanan birokrasi perkantoran sekolah.Menurut birokrasi ideal Max 

Weber  yaitu : 

a. Spesialisasi pekerjaan, yaitu semua pekerja dilakukan 

dalamkesederhanaan, rutinitas dan mendefinisikan tugasdengan baik. 

b. Hirarki wewenang yang jelas yaitu sebuah jabatan, yang memastikan 

bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada dibawah (supervise) 

dan kontrol dari jabatan yang lebih tinggi. 

c. Formalisasi yang tinggi, yaitu semua anggota organisasi diseleksi 

dalam basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, 

pendidikan atau latihan formal. 

d. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang di 

dasarkan atas kemampuan, yaitu keputusan tentang seleksi dan 

promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan prestasi 

para calon. 

e. Bersifat tidak pribadi (Impersonalitas) yaitu sanksi-sanksi diterapkan 

secara seragam dan tampa perasaan pribadi untuk menghindari 

keterlibatan dengan kepribadian individual dan prefensi pribadi para 

anggota. 

f. Jejak karier bagi pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar 

karier dalam organisasi, sebagai imbalan atas komitmen terhadap 

karier tersebut, para pegawai mempunyai masa jabatan; artinyamereka 
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akan dipertahankan meskipun mereka “kehabisan tenaga” atau jika 

kepandaiannya tidak terpakai lagi. 

g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan 

pribadi, yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk 

keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarga.
21

 

Widodo menyederhanakannya ciri-ciri birokrasi yang ditemukan 

Max Weber menjadi: 

 

a. Adanya pembagian kerja dan spesialisasi. 

b. Orientasi inpersonal. 

c. Hirarki kewenangan. 

d. Peraturan dan pengaturan. 

e. Orientasi dan karier. 

f. Efisiensi.
22

 

 

 Penelitian yang Relevan B.

Penelitian relevan ini bermaksud untuk menghindari kesamaan 

penelitian, disamping itu untuk menunjukkan keaslian penelitian, bahwa topik 

dan bahasan ini belum ada yang menggunakan,sertamempermudah peneliti 

mendesain penelitian. Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis 

mengambil beberapa penelitian relevan sebagai berikut: 
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Harbani pasolong.Ibid., h.73 
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1. Priadi Surya, 2012.Peran Penting Tenaga Administrasi Sekolah Dalam 

Penguatan Budaya Sekolah Untuk Implementasi Pendidikan 

Karakter,hasilnya menunjukkan bahwa Kesimpulan bahwa pendidikan 

karakter di sekolah tidak dapat dilaksanakan oleh sebagian pihak saja. 

Begitupun implementasinya tidak hanya melalui pengajaran. Seluruh 

warga sekolah memiliki tanggung jawab bersama dalam penguatan budaya 

sekolah untuk implementasi pendidikan karakter. Selain oleh guru, 

pendidikan karakter juga dilaksanakan oleh tenaga administrasi sekolah. 

Terdapat peran penting tenaga administrasi sekolah dalam penguatan 

budaya sekolah. 

2. Desi Nurhikmahyanti, 2014.Peran Tenaga Administrasi Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pelayanan Sekolah Di Man 1 Kota Mojokerto, hasil 

menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan 

kualitas tenaga administrasi sekolah yaitu mengikuti pelatihan yang 

diadakan badan diklat dan kementrian agama, studi banding ke sekolah 

yang lebih maju dan memberikan solusi dan cara agar pekerjaan cepat 

selesai serta Membuat deadline, memotivasi untuk menyelesaikan 

pekerjaan sebelum deadline dan memasang finger print untuk check log 

tenaga admnistrasi sekolah agar tidak terlambat masuk kerja. Memberikan 

motivasi secara pribadi kepada tenaga administrasi sekolah. 

3. Rizka Zayyana, 2016.Peran Tenaga Administrasi Dalam Meningkatkan 

Mutu Layanan Administrasi Di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, 

hasilnya Hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengelola 
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layanan administrasi yaitu gudang arsip belum optimal, sistem database 

secara komprehensif belum diterapkan dan penyusunan RAPBS masih 

terdapat kesulitan terkait SPP yang tidak dinaikkan, fasilitas yang ada 

masih terdapat keluhan dari pengguna jasa namun keluhan-keluhan 

tersebut tidak selalu ditangani secara cepat karena terkait jumlah guru dan 

siswa yang jauh melebihi tenaga administrasi. Secara umum penelitian ini 

tergolong baik. 

4. Ai Hawadis Kuraesin, 2014Pengaruh Layanan Administrasi Terhadap 

Pemimpin Dalam Pengambilan Keputusan Pada Sekolah Menengah 

Pertama Di Kota Cimahi, hasilnya Gambaran variabel X (Efektivitas 

Layanan Administrasi) secara umum memiliki skor 3,37 dengan kategori 

sangat baik. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian relevan di atas, peneliti lebih 

menfokuskan pada persoalan yang berjudul “Peran Tenaga Administrasi 

Sekolah dalam MeningkatkanBirokrasi Perkantoran di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru”. Dengan demikian penulis 

berkesimpulan bahwa judul ini belum diteliti sebelumnya. 

 

 Konsep Operasional C.

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam tulisan ini. Jadi, konsep oprasional juga akan menjadi 

turunan pertanyaan pertanyaan dalam wawancara yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. 
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Gambar I. Konsep Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berfikir di atas, saya sebagai peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa birokrasi merupakan sebuah layanan yang bisa 

mempengaruhi kinerja sistem administrasi di dalam ruang lingkup perkantoran 

sekolah, maupun di luar sekolah(pemerintahan). 

Semisalnya dulu pendaftaran masuk sekolah menengah atas 

menggunakan birokrasi yang berbelit-belit dan tergolong sangat lambat, 

sekarang sistem administrasinya sudah di permudah dengan adanya 

pemotongan alur birokrasi melalui web/pendaftaran online yang 

mempermudah pendaftaran masuk sekolah, sangat cepat dan mempersingkat 

waktu dan layanan sekolah. 

Adapun konsep operasional sebagai berikut : 

Oprasional  Dimensi  

Birokrasi a. Hirarki 

b. Adanya sebuah pengambilan keputusan 

c. Formalisasi 

d. Penempatan pegawai 

e. Aturan 

f. Karir
23

 

 a. Menyusun Program Kerja tata usaha sekolah 
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SI 

ORANG/BAGIAN ADMINISTRASI/LAYANAN
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Peran 

Administrasi 

b. Pengelolaan keuangan sekolah 

c. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa 

d. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata 

usaha sekolah  

e. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah 

f. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan  

h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, 

pengurusan ketataushaan secara berkala.
24

 

 

Pada dimensi administrasi dan birokrasi diatas akan menggambarkan 

tentang bagaimana situasi atau kondisi yang terjadi di tempat akan diteliti, 

sehingga perntayaan akan diajukan akan berkaitan dengan konsep opreasional 

yang telah dibuat. 
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