
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah adalah lembaga yang bersifat komplek dan unik. Bersifat

komplek karena sekolah sebagai terdapat berbagai dimensi yang satu dengan yang

lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang sifat unik, menunjukkan

bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki

oleh organisasi-organisasi lain. Cirri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki

karakter tersendiri, di mana terjadi proses belajar mengajar, tempat

terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia.1

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat komplek

dan unik tugas dan fungsi kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai sudut

pandang. Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat formal,

sedangkan dari sisi lain kepala sekolah dapat berperan sebagai manajer, sebagai

pemimpin, sebagai pendidik dan tidak kalah penting seorang kepala sekolah juga

berperan sebagai staf.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan suasana kerja yang lebih baik

di dalam suatu lembaga pendidikan berupa sekolah yang pimpin oleh kepala

1Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005), 81.



sekolah maka, kepala sekolah harus meningkatakan fungsi dan tugasnya dalam

lembaga sekolah. Kepala sekolah harus berusaha agar semua potensi yang ada di

sekolahnya, baik potensi yang ada pada unsur manusia maupun yang ada pada alat,

perlengkapan, keuangan dan sebagainya, agar tujuan sekolah dapat tercapai

dengan sebaik-baiknya maka kepala sekolah harus seorang yang menguasai

administrasi. Secara fisik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk

mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola

admnistrasi personalia, sarana dan prasarana dan keuangan.

Kepala sekolah sebagai manajer memiliki peranan penting di sekolah.

Oleh karena itu, sebagai manajer ia harus mempunyai jiwa kepemimpinan dalam

manajemen, serta mengatur para guru, tenaga administrasi sekolah/ tata usaha dan

pegawai lainnya. Dalam hal ini kepala sekolah bukan hanya memenej para guru,

tetapi juga tugas administrasi, siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat dan

orang tua siswa. Tercapai atau tidaknya tujuan sekolah itu sepenuhnya tergantung

pada kebijakan yang diterapkan oleh kepala sekolah.

Kepala sekolah mempunyai kewenangan yang besar dalam membuat

kebijakan tingkat sekolah, supaya sekolah tersebut lebih memiliki kemampuan

untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya.2 Adapun tugas-tugas

pokok kepala sekolah mencakup empat pola, yaitu: (1) Pemimpin, sebagai

pemimpin kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua potensi sekolah

2Oamar Hamalik,Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum.(Bandung:
mandar maju,1992),hal. 143



pencapaian tujuan sekolah,(2) Pengelola administrasi, seorang kepala sekolah

bertugas menyelenggarakan administrasi sekolahnya,(3) Pembaharu, seorang

kepala sekolah bertugas memperbaharui keadaan sekolahnya, (4)Pendorong,

kepala sekolah bertugas sebagai pendorong, pemberi motivasi terhadap semua

komponen sekolahnya.

Salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah itu adalah sebagai

pengelola administrasi sekolah. Untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya,

khususnya dibidang administrasi sekolah, kepala sekolah mempunyai wewenang

mendelegasikan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada staf yang ada di

sekolah tersebut. Adapun yang membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan

administrasi sekolah adalah pegawai tata usaha. Pegawai tata usaha bertugas

melayani pelaksanaan suatu pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai

keterangan yang diperlukan. Keterangan-keterangan itu memudahkan tercapainya

tujuan yang diinginkan atau memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang

bersangkutan secara lebih baik.

Administrasi pendidikan sebagai ilmu mempunyai karateristik tersendiri

yang berbeda dengan ilmu administrasi yang lain. Adminstrasi pendidikan adalah

segenap proses peng arahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personil,

spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan

pendidikan. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan  segenap usaha orang-

orang terlibat didalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu di integrasian, di

organisasi dan di koordinasi secara efisien.



Dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah terdapat suatu

subsistem/komponen yang saling berkaitan. Satu di antara subsistem/ komponen

tersebut adalah tenaga administrasi sekolah/madrasah. Keberadaan tenaga tersebut

akan sangat mendukung peningkatan mutu dan layanan pendidikan apabila mereka

memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal sesuai yang disyaratkan. Di samping

itu, kompetensi yang dimiliki akan mencerminkan proses Good Governance.

Pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga administrasi

sekolah/madrasah di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam jabatan

merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara sekolah/madrasah.

Oleh sebab itu, Tata Usaha sebagai salah satu kegiatan manajemen

operatif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1)Menerima,

mencatat dan memproses surat keluar dan surat masuk, (2) Megurus penyimpanan,

pemeliharaan, dan pengawetan arsip,(3) Mengatur dan melayani kebutuan arsip

bagi pimpinan dn pihak lain yang memerlukannya secepat-cepatnya, (4)

Bertanggung  jawab atas penyimpanan dan pemakaian cap/stempel, (5)

Mempersiapkan dan mengolah rancangan surat-surat,(6) Mengurus pengadaan

formulir-formulir, kartu-kartu dan alat tulis lainnya,(7) Mengatur komunikasi dan

hubungan dengan pihak luar, (8) Melakukan aktifitas-aktifitas yang lain atas

perintah atasan.

Kegiatan-kegiatan tenaga administrasi sekolah tersebut sangat sangat

membutuhkan pemberdayaan dan motivasi kepala sekolah agar kegiatan-

kegiatannya bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi, kepala sekolah harus mampu



memberi pengaruh yang dapat menyebabkan pegawai tata usaha bergerak untuk

melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga kinerja mereka akan lebih baik.

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti berfikir besarnya pengaruh yang

diberikan kepala sekolah terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme dan

komitmen tenaga administrasi sekolah guna mempertinggi kinerja tenaga

administrasi sekolah dalam rangka meningkatkan, relevansi, efesiensi dan

akuntabilitas pendidikan. Dan agar tenaga admnistrasi sekolah/madrasah mampu

melaksanakan tugasnya pokok dan fungsinya dengan baik, maka untuk itu sumber

daya manusianya harus bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya  sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, dengan kinerja tenaga

administrasi sekolah/madrasah yang maksimal, maka tujuan organisasi/sekolah

akan tercapai dengan baik. Apabila kinerja tenaga administrasi sekolah telah

sesuai yang telah ditetapkan, maka hal ini dapat menjawab keinginan pemerintah

dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Namun berdasarkan study pendahuluanan yang penulis lakukan di

Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, penulis

menemukan gejala-gejala dalam kinerja tenaga administrasi sekolah sebagai

berikut:

1. Masih ada tenaga administrasi kurang baik menjalankan tugasnya

2. Ada tenaga administrasi sekolah itu kurang disiplin dalam mengerjakan

tugasnya.



3. Ada tenaga administrasi itu masih lambat  dalam mengerjakan tugas yang

diberikan kepadanya.

4. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari salah satu guru yng

mengatakan bahwa kepala sekolah kurang memberi arahan terhadap kerja

tenaga administrasi.

5. Kurangnya perhatian kepala sekolah dalam perekrutan tenaga administrasi

Berdasarkan dari gejala-gejala yang ada, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul “Upaya Kepala

Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah di

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar”

B. Alasan Memilih Judul

Relevan dengan judul dan permasalahan yang terkandung dalam

penelitian ini, ada beberapa hal yang menyebabkan penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian terhadap judul ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, menurut penulis sangat

menarik, karena kinerja administrasi  merupakan salah satu kegiatan untuk

memperlancar tugas sekolah dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

lainnya.

2. Judul ini penulis anggap suatu hal yang sangat penting, karena jika kinerja

administrasi baik, maka sekolah itu juga akan baik.



3. Judul ini penulis pilih atas pertimbangan kemampuan yang ada pada penulis.

Artinya penulis merasa mampu meneliti masalah ini, baik dari segi tenaga,

waktu dan dana.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judl penelitian,

maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah teknis yang berkenaan dengan judul

penelitian ini.

1. Upaya kepala sekolah

Upaya merupakan  usaha atau  ikhtiar untuk mencapai tujuan tertentu.3

Kepala sekolah yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk

mempengaruhi prilaku orang lain didalam kerjanya dengan menggunakan

kekuasaan/jebatannya sebagai kepala sekolah.4

Jadi, upaya kepala sekolah adalah usaha kepala sekolah untuk

mempengaruhi prilaku orang lain didalam kerjanya dengan menggunakan

kekuasaan/jabatannya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditentukan

sesuai dengan visi dan misi sekolah yang telah dibuat.

3 Hadisyuaeep, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Solo: Sondang Ilmu, tt, Hal. 444
4 Nanang Pattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: 1996, PT Remaja

Rosdakarya, Hal. 88-89



2. Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah

Kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, atau tindakan

sadar yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, disamping itu

juga diartikan dengan sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja atau prestasi

kerja yang diperlihatkan.

Tata usaha/ administrasi adalah segenap proses pengelolaan surat-

menyurat, mulai dari menerima (menghimpun), mencatat, mengolah,

menyimpan, merencanakan, menggandakan dan dan mengirim semua

keterangan yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menopang proses

pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi didalam pengambilan

keputusan

Jadi, kinerja tata usaha/tenaga administrasi adalah kemampuan kerja

atau prestasi kerja tata usaha dalam mengelola surat menyurat mulai dari

menerima, menghimpun, mencatat, mengolah, menyimpan, merencanakan,

menggandakan, dan mengirim semua keterangan yang di perlukan oleh

pimpinannya agar mudah dalam mengambil keputusan.



D. Permasalahan
1. Identifikasi masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalh bahwa

persoalan pokok kajian ini adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan

kinerja tenaga administrasi di MAN Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar. Berdasarkan pokok persoalan tersebut, maka identifikasi

permasalahannya sebagai berikut:

a. Upaya Kepala Madrasah Aliyah Negeri terhadap kinerja tenaga

administrasi Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar

b. Upaya kepala madrasah dalam menyediakan sarana dan prasarana

untuk meningkatkan kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah

Negeri Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

c. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung Upaya Kepala Madrasah

Aliyah Negeri dalam meningkatkan kinerja tenaga administarsi

madrasah

d. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Upaya Kepala

Madrasah Aliyah Negeri dalam meningkatkan kinerja tenaga

admnistrasi madrasah

e. Kurangnya komunikasi  kepala sekolah dengan guru dan wakil- kepala

sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan Kampar

kabupaTen Kampar.



2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah diatas, maka penulis membatasi masalah.

Adapun batasan masalah  yang penulis teliti yaitu berfokus pada upaya kepala

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah

Negeri Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang te;ah dijelaskan maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apa upaya kepala madrasah aliyah  dalam meningkatkan kinerja tenaga

administrasi sekolah/madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Kampar

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya kepala madrasah

dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi sekolah/madrasah di

Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar.



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan

serta melalui serangkaian kerja dan prosedur analisis yang direncanakan, maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

a. Upaya Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kampar dalam meningkatkan kinerja

tenaga administrasi madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Upaya Kepala Madrasah Aliyah

Negeri Kampar dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi madrasah di

Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian dalam bidang ini sesuai dengan jurusan peneliti, yang

mengambil jurusan kependidikan islam yang berkonsentrasi dalam bidang

manajemen pendidikan islam

b. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan para guru/ pegawai

tenaga administrasi di Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar.



c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan

perkuliahan pada program sarjana strata satu(S1) Konsentrasi Manajemen

Pendidikan Islam (MPI) Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan

d. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan dapat dijadikan dasar

bagi penelitian-penelitian selanjutnya.


