
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Administrasi Pendidikan

Tata usaha dalam arti luas adalah administrasi, administrasi yaitu proses

penyeluruhan yang melibatkan semua pihak yang mewujudkan cita-cita bersama,

sementara itu administrasi adalah proses kerja sama seluruh kekuatan untuk

mewujudkan sekolah yang berkualitas. Sedang kan administrasi pendidikan

adalah pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang

berhubungan dengan urusan-urusan sekolah.

Menurut Engkoswara, Administrasi Pendidikan adalah  suatu ilmu.

Dalam hal ini dapat diartikan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata

sumber daya pendidikan (manusia, sumber belajar, dan fasilitas) untuk mencapai

tujuan pendidikan secara optimal, dan produktif, serta bagaimana menciptakan

suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam pencapaian tujuan

pendidikan yang disepakati bersama. Ditegaskan di sini bahwa pendidikan

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kemandirian manusia.

Keberhasilan dan kegagalan pendidikan banyak dipengaruhi oleh Administrasi

atau Manajemen Pendidikan, yang dalam hal ini berarti mengelola, mengatur,

atau menata pendidikan.



Administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai berikut: (a)

dministrasi pendidikan mempunyai pengertian kerja sama untuk mencapai tujuan

pendidikan. (b) Administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk

mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, penilaian. (c) Administrasi

pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Sistem adalah

keseluruhan yang terdiri dari bagian itu berinteraksi dalam suatu untuk merubah

menjadi keluaran. (d) Administrsi pendidikan juga dapat dilihat dari segi

memanjemen jika administrasi dilihat dari sudut ini, perhatian tertuju pad usaha

untuk melihat apakah pemanfaatan sumber-sumber yang ada dalam mencapai

tujaun pendidikan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan dan apakah dalam

pencapaian tujuan itu tidak terjadi pemborosan. (e) Administrasi pendidikan juga

dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Administrasi pendidikan di lihat dari

kepemimpinan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana

kemampuan administrator pendidikan itu apakah ia dapat melaksanakan tut wuri

handayani, ing madyo mangun karso, dan ing ngarso sung tulodho dalam

pencapaian tujuan pendidikan. (f) Administrasi pendididkan juga dapat dilihat

dari proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa melakukan kerja sama dan

memimpin kegiatan sekelompok oranga bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap

kali, administrator dihadapkan kepada bermacam masalah dan ia harus



memecahkan masalah itu.(g) Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi

komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha untuk

membuat orang lain mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita juga mengerti

apa yang dimaksudkan orang lain itu. (h) Administrasi seringkali diartikan dalam

pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah

kegiatan rutin catat menyatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan

surat menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan.

Menurut Nasution, administrasi pendidikan adalah “proses keseluruhan

semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua

fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai

tujuan pendidikan”.

B. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Bidang yang secara umum menjadi ruang lingkup administrasi berlaku

juga didalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi dua

bagian kegiatan, pertama, manajement administrative.bidang ini juga disebut

management of administrative function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan

mengarahkan agar semua orang dalam organisasi/ kelompok kerja sama

mengerjakan hal-hal yang tepatsesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kedua, manajement operatif. Bidang ini di sebut juga dengan manajement of

operatif function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan



pembina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-

masing.

Dalam buku kurikulum, usaha-usaha perbaikan dalam bidang

pendidikan dan administrasi pendidikan dari department pendidikan dan

kebudayaan, maka administrasi pendidikan yaitu: suatu proses keseluruhan,

kegiatan bersama  dalam bidang pendidikan  yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan

pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia,

baik personil, materil maupun sprituil untuk mencapai tujuan pendidikan secara

efektif  dan efisien.

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas ternyata administrasi

pendidikan mempunyai beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain.

Beberapa unsur pokok tersebut adalah sebagai beriku: (1) adanya sekelompok

manusia, (2) adanya tujuan yang hendak dicapai bersama, (3) adanya tuga/ fungsi

yang harus dilaksanakan (kerja sama), (4) adanya peralatan dan perlengkapan

yang diperlukan.

Semua unsur tersebut harus diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga

mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Apabila

memperhatikan pengertian dan unsure-unsur di atas maka dapat dikatakan bahwa

kegiatan-kegiatan yang mencakup dalam administrasi pendidikan merupakan

kegiatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh semua lembaga yang

mengurusi masalah pendidikan.



Menurut Ary H. Gunawan tujuan administrasi pendidikan adalah

memberikan sistematika kerja dalam mengelolaan pendidikan sehingga tugas-

tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

Meskipun demikian, karena sekolah merupakan lembaga yang dalam

kegiatan-kegiatannya secara langsung menangani anak didik yang pada

hakekatnya merupakan subjek yang dikenai sasaran tujuan pendidikan, maka titik

berat tentang administrasi pendidikan pada umumnya ditekankan pada kegiatan-

kegiatan yang menyangkut sekolah seperti kepemimpinan kepala sekolah,

supervise kepada guru-guru, bimbingan terhadap siswa dan sebagainya.

Setiap kegiataan didalam proses adminiatrsi pendidikan diarahkan untuk

mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tergambarkan didalam

kurikulum sekolah masing-masing. Adanya unsure tujuan ini menimbulkam

perlunya pengadministrasian pelaksanaan kurikulun yang menjadi tugas dan

tanggung jawab kepala sekolah bersama guru-guru dan pegawai sekolah lainnya.

Adanya unsur tugas dan fungsi manunjukkan bahwa dalam setiap

kegiatan administrasi perlu adanya pengorganisasian yang baik dan teratur.

Semua manusia yang terlibat didalamnya harus diorganisasi sehingga mereka

mempunyai tanggung jawab dan wewenang serta hak dan kkewajiban, sesuai

dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dalam kegiatan ini diperlukan

pula adanya koordinasi dan pengawasan atau supervise yang baik dari pimpinan.



Dari uraian di atas, jelaslah bahwa administrasi pendidikan atau

administrasi sekolah tidak hanya menyangkut soal ketatausahaan sekolah saja,

tetapi menyangkut semua kegiatan sekolah yang harus diatur sehingga

menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi

proses belajar mgajar yang baik seningga tercapai tujuan pendidikan tersebut.

C. Tenaga Administrasi Madrasah

Dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah terdapat suatu

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

tersebut adalah tenaga administrasi sekolah/madrasah di jenjang pendidikan

dasar dan menengah. Keberadaan tenaga tersebut akan sangat mendukung

meningkatan mutu dan pelayanan 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 standar kompetensi bagi tenaga administrasi

sekolah madrasah di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam jabatan

merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara sekolah/madrasah.

Keberadaan tenaga administrasi sekolah/madrasah di jenjang pendidikan

dasar dan menengah atau lazimnya disebut tenaga tata usaha sekolah/madrasah

dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Sebagai satu komponen dalam

proses pembelajaran, tugas dan fungsi tenaga administrasi sekolah/madrasah di

jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak dapat dilakukan oleh pendidik. Hal



ini disebabkan: pekerjaannya bersifat administratif yang tunduk pada aturan yang

sifatnya khusus, merupakan pekerjaan pelayanan untuk kelancaran proses

pembelajaran, lebih memerlukan keterampilan khusus, sedikit yang memerlukan

keahlian tertentu, memerlukan kompetensi yang berbeda dengan kompetensi

yang disyaratkan untuk pendidik, kadang kala tidak berhubungan secara

langsung dengan peserta didik kecuali untuk jabatan instruktur, dan sebagainya.

Tenaga administrasi sekolah/ madrasah terdiri atas kepala tenaga

administrasi sekolah atau madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan

khusus. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah (TAS/M) berdasarkan

peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2008 tentang standar

kompetensi tenaga administrasi sekolah/madrasah mensyaratkan sebagai berikut:

a. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila

sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6(enam) rombongan belajar.

Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/ SDLB adalah sebagai berikut:

1) Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi

yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi

sekolah/madrasah minimal 4(empat) tahun.

2) Memiliki sertifikat tenaga dministrasi sekolah/madrasah dari lembaga

yang ditetapkan pemerintah.



b. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai

berikut:

1) Berpendidikan minimal D3 atau yang sederajat, program studi yang

relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi

sekolah/madrasah minimal 4(empat) tahun

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari

lembaga yang ditetapkan pemerintah.

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

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(empat) tahun,

atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan

pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal

8(delapan tahun).

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari

lembaga yang ditetapkan pemerintah.

d. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kepegawaian

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

dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

minimal 50 orang.



e. Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan,

atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan.

f. Pelaksanaan Urusan Administrasi Sarana Dan Prasarana

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

g. Pelaksanaan Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.

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

dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9(Sembilan)

rombongan belajar.

h. Pelaksanaan Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.

i. Pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan

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

dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9(Sembilan)

rombongan belajar.

j. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kurikulum

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

dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12(dua

belas)  rombongan belajar.

k. Pelaksanaan Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB berpendidikan

minimal SMA/MA/SMK/MAK atauyang sederajat.

l. Petugas Layanan Khusus



1) Penjaga sekolah/madrasah

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

2) Tukang Kebun

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat

3) Tenaga Kebersihan

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat

4) Pengemudi

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat,

memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah

memiliki kendaraan roda empat

5) Pesuruh

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.1

Di samping itu, sesuai aturan kepegawaian, tugas tenaga administrasi

sekolah/madrasah di jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak boleh

dirangkap oleh tenaga fungsional yang lain. Sebagai subsistem atau komponen

pembelajaran, keberadaannya akan saling berkaitan dengan komponen yang lain

agar tujuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Keberadaan

subsistem atau komponen tersebut harus memenuhi syarat baik dari segi

kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

sehingga hasil yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran pada setiap satuan

1Zaitun,dkk, Penempatan Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Indonesia. (pekanbaru:
Yayasan Pustaka Riau,2011). 106



pendidikan dapat dicapai sesuai dengan rencana strategis yang telah

ditetapkannya.

Subsistem tersebut antara lain meliputi: peserta didik, pendidik, kepala

sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi (tenaga administrasi

sekolah/madrasah, laboran, pustakawan, instruktur, bendahara sekolah, penjaga

sekolah dan lain-lain), buku pelajaran, kurikulum, masyarakat, lingkungan

sekolah, kebijakan pemerintah, aturan/tata tertib sekolah.

Seluruh komponen tersebut sangat beperan dan saling mempengaruhi sehingga

proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran

yang telah disusun dan tujuan dilakukan pembelajaran dan dampak dari tujuan

tersebut dapat dicapai.

D. Fungsi dan Tugas Tenaga Administrasi

Adapun fungsi tata usaha adalah “menggandakan pencatatan tentang

segala sesuatu yang terjadi didalam suatu organisasi untuk mempergunakan

sebagai bahan keterangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan”.

Berdasarkan fungsi itu maka dapat disimpulkan bahwa tata usaha adalah segenap

rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, menggandakan, mengirim dan

menyimpan berbagai bahan keterangan untuk keperluan suatu organisasi.

Menurut Ary H.Gunawan, pada dasarnya ada tiga fungsi administrsi

pendidikan atau tata usaha pendidikan. Pertama, merencanakan kegiatan-



kegiatan-kegiatan yang strategis. Kedua, mengusahakan pelaksanaanya secara

sungguh-sungguh dengan cara-cara terarah demi tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan, yang disertai pembinaan demi peningkatan pendidikan. Ketiga,

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan efisien dalam

kegiatan belajar mengajar.

E. Peran Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Dalam proses pembelajaran disekolah/madrasah terdapat suatu

subsistem/komponen yang saling berkaitan. Satu diantara subsistem/komponen

tersebut adalah tenaga administrasi sekolah/madrasah. Keberadaan tenaga

tersebut akan sangat mendukung meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

apabila mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal sesuai yang

disyaratkan. di samping itu, kompetensi yang dimilki akan mencerminkan proses

good governance. Pemenuhan standar kualifikasi dan standar kompetensi bagi

tenaga administrasi sekolah/madrasah dijenjang pendidikan dasardan menengah

dalam jabatan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh menyelenggara

sekolah/madrasah.

Peran tenaga administrasi sekolah/ madrasah pada system pengelolaan

sekolah belakangan ini semakin penting. Pada masa lalu tenaga administrasi

sekolah/ madrasah berfungsi sebagai juru kelola administrasi sekolah yang

berkaitan dengan pengelolaan data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan,

persuratan, arsip, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi keuangan.



Dalam pedoman umum penyelenggaraan administrasi sekolah menengah,

dikatakan bahwa tugas dari kepala unit tata usaha/administrasi sekolah

mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan sekolah yang meliputi

kegiatan sebagai berikut: (1) penyusunan program tata usaha sekolah, (2)

penyusunan keuangan sekoal, (3) pengurusan kepegawaian, (4) pembinaan dan

pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, (5) penyusunan perlengkapan

sekolah, (6) penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah, (7) penyusunan

laporan kegiatan pengurusan tata usaha sekolah

Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis sekoah dengan membawa

implikasi pada berkembangnya pengambilan keputusan bersama sebagai pusat

pergerakan penelolaan sekolah, maka Tenaga administrasi sekolah idealnya

menjadi tim penelola data sebagai bahan pengambiln keputusan. Meskipun

tenaga administrasi sekolah bukan satu-satunya sumber informasi sekolah, tetapi

peran tenaga administrasi sekolah sebagai dapur utama sumber informasi

sekolah.

Menurut The Liang Gie tenaga tata usaha memiliki tiga peranan pokok

yaitu: (1) melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai

tujuan dari suatu organisasi, (2) menyediakan keterangan keterangan bagi pucuk

pimpinan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berdasarkan pendapat the liang

gie di atas, maka peranan tAS/M  sesungguhnya hanya satu yaitu sebagai



administrator karena ketiganya peranan yang diungkapkan di atas yaitu melayani,

menyediakan, dan membantu sama dengan administrasi.2

Selanjutnya dijelaskan oleh The Liang Gie bahwa untuk Indonesia

dapatlah kini secara lengkap tata usaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian

kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan

menyimpan.

Tenaga administrasi sekolah berperan penting setidaknya berperan

penting dalam dua hal. Pertama dalam menentukan mutu kebijakan sekolah,

semakin tepat data yang ada tangan tenaga administrasi sekolah semakin tinggi

mutu kepuasan. Disamping itu, peran dalam menentukan mutu pelayanan

sekolah, sebagai public relation sekolah.

F. Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah

Kinerja berasal dari kata performance. Ada pula yang member pengertian

performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja

mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk

bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan

kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

2 The Liang Gie, Administrasi perkantoran modern,(Bandung: liberty , 2000), 20



Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuia dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya.3

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.4

Secara definitive Bernandin dan Russell mengemukakan kinerja adalah

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan

kesungguhan, serta waktu.

Menurut Helfert, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas

perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang

dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber

daya sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum

digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktifitas dari suatu

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti

biaya-biaya masa lalu atau diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggung

jawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.5

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama

3 Daryanto.S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo)
4 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: PT.

Rosda Karya, 2000), 76.
5 Veithzal Rivai,dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk

Perusahaan, Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), 604.



satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron  dan Baron mengatakan kinerja

adalah merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan

tujuan strategis orgsnisasi, kepuasasn konsumen dan memberikan kongtribusi

ekonomi. Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perumusan skema strategi (strategi planning) suatu organisasi.6

Kinerja menurut Maier yang dikutip oleh Asad adalah kesuksesan

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankannya. Gilbert

mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Dari batasan-batasan yang ada dapatditampilkan

atau penampilan kerja seseorang karyawan. Dengan demikian kinerja seorang

karyawan dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam

kurun waktu tertentu.7

Dalam bahasa Indonesia pengertian office work maupun fungsi kantor

dinyatakan dengan istilah “tata usaha”. Hal ini sesuai dengan pendapat Ling Gie

mengatakan bahwa:

…tata usaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian aktifitas menghimpun,
mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-
keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi.

6 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi,(Bandung: Alfabeta, 2010), 2.
7 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2009), 124.



Kemudian Dr.Suharsimi Arikunto mengatakan lagi bahwa tata laksana

yang sering di sebut dengan tata usaha mempunyai arti 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.

Menurut William Leffingwe dan Edwin Robinson dalam The Liang Gie

pekerjaan kantor atau tata usaha ini pekerjaannya menyangkut segala usaha

perbuatan menyangkut warkat, pemakaian warkat-warkat dan pemeliharaanya

guna dipakai untuk mencari kerangan di kemudian hari.

Menurut The Liang Gie di Suharsimi Arikunto pekerjaan tata usaha

meliputi rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat,mengelola, menggandakan,

mengirim, dan menyimpan keterangan keterangan yang diperlukan dalam setiap

usaha kerja sama, sebagaimana keterangan berikut: (1) Menghimpun yaitu

kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya

belum ada atau berserakan dimana mana sehingga siap dipergunakan bila mana

diperlukan, (2) Mengelola yaitu kegiatan menbubuhkan dengan berbagai alat

tulis-menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehinnga

terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim atau disimpan, (3)

Mengelola yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan

dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih jelas



untuk dipakai, (4) Menggandakan yaitu kegiatn memperbanyak dengan berbagai

cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan, (5) Mengirim yaitu kegiatan

menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang

lain, (6) Menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat

ditempat  tertentu yang aman.

Secara ringkas kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keterangan-

keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan

menyimpan

2. Sasaran kegiatan: keterangan-keterangan berupa warkat.

3. Kerja yang Nampak di kantor: mengetik, menghitung, mentesil, mencap,

menelfon, menyalin, mendikte, memilah-milah, meletakkan, menandai,

menyampuli, membagi-bagi, melubangi, dan sebagainya.

4. Ciri-ciri: (1) Bersifat pelayanan, (2) Merembes kemana-mana, (3) Dilakukan

oleh semua pihak, (4) Banyak memakai alat tulis, berkas, mata dan pikiran.

5. Peranan meliputi: (1) Membantu pelaksanaan pekerjaan induk dalam setiap

organisasi, (2) Menyediakan keterangan untuk pimpinan, (3) Melancarkan

perkembangan organisasi.

6. Peralatan meliputi: (1) Material lembaran, (2) Material non lembaran, (3) Alat

tulis dan non tulis, (4) Mesin kantor dan perabot kantor serta perlengkapan

lain-lain.



7. Hasil kerja: formulir, surat-surat, warkat lain, buku, benda-benda

berketerangan dan sebagainnya.

Menurut kementrian pendidikan nasional, ada enam bidang tugas

administrasi pendidikan yang harus dilaksanakan dengan optimal. Penjelasan

lebih detail adalah sebagai berikut:

8. Bidang akademis

Mencakup kegiatan-kegiatan berikut: (1) Menyusun program tahunan dan

semester, (2) Mengatur jadwal pelajaran, (3) Mengatur pelaksanaan

penyusunan model satuan pembelajaran, (4) Menentukan norma kenaikan

kelas, (5) Menentukan norma penilaian, (6) Mengatur pelaksanaan evaluasi

belajar, (7) Meningkatkan perbaikan mengajar,(8) Mengatur kegiatan  kelas

apabila guru tidak hadir, (9) Mengatur disiplin dan tata tertib kelas.

9. Bidang kesiswaan

Bidang kesiswaan meliputi kegiatan-kegiatan berikut: (1) Mengatur

pelaksanaan penerima siswa berdasarkan peraturan penerimaan siswa baru,

(2) Mengelola layanan bimbingan dan konseling, (3) Mencatat kehadiran dan

ketidakhadiran siswa, (4) Mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler.

10. Bidang personalia

Bidang personalia meliputi kegiatan-kegiatan berikut: (1) Mengatur

pembagian tugas guru, (2) Mangajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi



guru, (3) Mengatur program kesejahteraan guru, (4) Mencatat kehadiran dan

ketidakhadiran siswa guru, (5) Mencatat masalah dan keluhan guru.

11. Bidang keuangan

Bidang keuangan meliputi kegiatan-kegiatan berikut: (1) Menyiapkan

rencana anggaran dan belanja sekolah, (2) Mencari sumber dana untuk

kegiatan sekolah, (3) Mengalokasikan dana untuk kegiatan sekolah, (4)

Mempertanggung jawabkan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Bidang sarana  dan prasarana

Bidang sarana prasarana mencakup berbagai kegiatan berikut: (1)

Penyediaan dan seleksi buku pegangan guru, (2)Layanan perpustakaan dan

laboratorium, (3) Penggunaan alat peraga, (4) Kebersihan dan keindahan

lingkungan sekolah, (5) Keindahan dan kebersihan kelas, (6) Perbaikan

kelengkapan kelas.

13. Bidang hubungan masyarakat

Bidang hubungan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(1) Kerjasama sekolah dengan orang tua siswa, (2) Kerjasama sekolah dengan

komite sekolah, (3) Kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga terkait, (4)

Kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar.



Namun, dalam garis besarnya tata usaha mempunyai 3 pokok peranan

sebagai berikut:

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai

tujuan dari suatu organisasi,

2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi itu untuk

membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat,

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu

keseluruhan.8

Mengenai peran pokok yang pertama dari tata usaha ini Litlifield dan

Peterson menegaskan sebagai berikut: pekerjaan kantor sama sekali tidak

dapat dibandingkan dengan fungsi-fungsi produksi, penjualan, keuangan,

teknik, pembelian, kepegawaian, atau fungsi lainnya yang mungkin perlu

dalam sesuatu organisasi tertentu,

Menurut Hadari Nawawi kegiatan administrasi pendidikan atau tata usaha

tidak sekedar menyangkut tugas tulis menulis diatas saja, akan tetapi

menyangkut pula aspek-aspek penyediaan dan pengaturan tempat kerja yang

menyenangkan, mencari system kerja yang efektif dan murah dan lain-lain.

Bebrapa kegiatan tata usaha yang tertib dan terarah, diantaranya adalah

sebagai berikut:

8 Daryanto, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta,2006)



1. Penerimaan dan pencacatan murid /mahasiswa.

Data yang diperlukan dari murid/mahasiswa atau orang tuanya

sekurang-kurangnya adalah: (1) Nama murid/mahasiswa, (2) Tanggal dan

tempat lahir, (3) Jenis kelamin, (4) Nama,alamat, pekerjaan, dan agama

orang tua/wali, (5) Ijazah terakhir atau asal sekolah, (6) Beberapa

keterangan tentang jumlah saudara, keluarga lainnya di rumah, kesehatan,

hobi, dan lain-lain.

Disamping data dari murid/siswa, lembaga pendidikan yang

bersangkutan perlu membuat cacatan terutama dalam buku nomor induk

tentang:(1) Nomor pendaftaran dan nomor induk,(2) Tahun ajaran yang

diikuti menurut kelas/tingkat atau semester,(3) Tanggal masuk dan

tanggal meninggalkan sekolah, (4)Sebab-sebab meninggalkan sekolah

dan tanggal kenaikan atau tinggal kelas dan lain-lain, (5) Bilamana

diperkirakan alamat murid/mahasiswa dan alamat orang tua/wali tidak

sama terutama untuk tingkat SLTP keatas, maka perlu pula disediakan

tempat mencatat kedua alamat tersebut.

2. Daftar Hadir atau Absensi

Untuk mengetahui kehadiran atau ketidak hadiran pimpinan sekolah

dan staff, guru-guru, para murid dan karyawan pegawai tata usaha, baik

sepanjang hari maupun pada jam-jam tertentu selama kegiatan lembaga

pendidikan berlangsung, maka diperlukan daftar hadir atau absensi, yang



biasanya dibedakan antara lain: (1) Daftar hadir guru dan prgawai,(2)

Daftar hadir murid-murid.

3. Dokumentasi kelas/sekolah dan laporan-laporan

Penyimpanan bahan dokumentasi dan penyimpanan laporan tentang

data yang di lingkungan suatu lembaga pendidikan, sangat penting

karena: (1)Data yang lengkap tentang perkembangan lrmbaga pendidikan

dapat dipergunakan untuk menilai realisasi program dalam rangka

meningkatkan pembinaan lembaga tersebut. Data yang lengkap

merupakan petunjuk yang sangat berharga dalam mengambil keputusan

untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan, (2) Data

yang lengkap tentang murid akan sangat berguna dalam membantu

perkembangannya atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, baik yang

akan dilakukan oleh personal di sekolah yang  memikul tugas tersebut

maupun oleh orang tua murid yang harus terus menerus di dorong agar

ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan anak-anaknya di sekolah.

Data yang terdapat dalam dokumentasi dan laporan akan sangat

penting artinya bagi kontinyuitas pembinaan dan pengembangan lembaga

pendidikan oleh atasan oleh pihak-pihak yang berminat memberikan

bantuan dan bilamana terjadi pertukaran pimpinan.



4. Pengaturan proses mengajar-belajar.

Kegiatan ini merupakan kegiatan utama di lingkungan suatu

lembaga pendidikan. Oleh karena itu tanggung jawab sepenuhnya berada

pada puncak pimpinan. Petugas di lingkungan tata usaha berkewajiban

membantu pimpinan agar kebijaksanaanya terwujud secara operatif.

Beban kerja yang termasuk dalam bidang ini antara lain: mengatur jadwal

pelajaran, mengatur penggunaan kelas/lokal, mengatur penggunaan

peralatan mengajar-belajar, menyelenggarakan ulangan dan ujian sekolah

dan lain-lain.

5. Agenda, Arsip dan Ekspedisi

a. Agenda

Pencacatan surat keluar dan surat masuk di suatu lingkungan

dapat dilakukan terpisah dan dapat pula dilakukan sebagai suatu

kesatuan.

Cacatan dalam buku agenda, baik secara terpisah maupun

sebagai satu kesatuan. Cacatan dalam buku agenda, baik secara

terpisah maupun sebagai satu kesatuan memerlukan kolom-kolom

sebagai berikut: (1) Dalam agenda surat-surat keluar disediakan

kolomuntuk mencatat: nomor surat, tanggal surat, alamat yang

dikirim, perihal surat atau isi surat secara singkat, (2) Dalam agenda

surat-surat masuk disediakan klom-kolom untuk mencatat: nomor



surat (termasuk kode lainnya), tanggal surat dan tanggal penerimaan,

nomor urut penerimaan yang bersama-sama tanggal penerimaan

dituliskan juga pada surat yang diterima serta cacatan kemana surat

itu didistribusikan/ diteruskan.

b. Arsip

Secara etimologis perkataan arsip berasal dari bahasa belanda

”archief” berarti penyimpanan surat-surat, pengumuman dan

cacatanlain yang telah diselesai dipergunakan. Dengan demikian

surat keluar dan surat masuk disimpan sebagai dokumen baik yang

bersifat sementara maupun yang tetap.

c. Buku ekspedisi

Buku ini dipergunakan untuk mencatat pengiriman surat keluar,

sebagai tanda bukti bahwa surat tersebut sudah diterima oleh orang

yang berhak menerimanya menurut alamat surat.

Tata usaha dalam arti luas adalah administrasi, administrasi

yaitu proses menyeluruh yang melibatkan semua pihak yang

mewujudkan cita-cita bersama, sementara itu administrasi sekolah

adalah proses kerja sama seluruh kekuatan untuk mewujudkan

sekolah yang berkualitas. Sedangkan administrasi pendidikan adalah

pembinaan, pengawasan dan pelaksnaan dari segala sesuatu yang

berhubungan dengan urusan-urusan sekolah.



Kemudian di pertegas Siagian dalam Hadari Nawawi yang

mengatakan bahwa ‘’administrasi adalah keseluruhan proses

pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan

itu dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumya.

G. Upaya kepala maddrasah dalam meningkatkan kinerja tenaga

administrasi

Upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja

tenaga administrasi sekolah/ tata usaha yaitu:

a. Apresiasi (Apreciation)

Memungkinkan hal yang paling sederhana untuk membuat orang lain

merasa nyaman dengan dirinya sendiri adalah ekspresi kita yang

berkesinambungan atas segala hal yang mereka lakukan, besar maupun

kecil, Katakan”terima kasih” dalam setiap kesempatan yang tepat.

b. Pendekatan(Approach)

Cara ini meningkatkan harga diri mereka, dan memberikan mereka

rasa kekuatan dan berenergi adalah dengan menggunakan pujian dan

pendekatan. Untuk memberiakn pujian pada setiap kesempatan.



c. Perhatian(Attention)

Cara ini untuk mengembangkan harga diri membuat mereka merasa

penting adalah memberikan perhatian penuh terhadap meraka ketika

berbicara.9

H. Penelitian yang Relevan

Peneliti tentang upaya kepala madrasah aliyah negeri kampar terhadap

kinerja tenaga administrasi sekolah sebelumnya belum pernah diteliti dalam

konteks yang sama. Selain itu, dengan mengenal peneliti-peneliti terdahulu, maka

sangat membantu peneliti dalam memilih dan menetapkan desain penelitian yang

sesuai, karena peneliti telah memperoleh gambaran dari desain-desain yang telah

dilakukan:

1. Patonah, mahasiswa konsentrasi manajemen pendidikan islam jurusan

kependidikan islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada

tahun 2010 meneliti tentang upaya kepala sekolah meningkatkan kinerja guru

di MTS PonPes I’AANATUTH THALIBIN desa perawang barat kecamatan

tualang kabupaten siak. Patonah berusaha menjawab rumusan masalah tentang

upaya kepala sekolah meningkatkan kinerja guru di MTS I’aatatuth Tholibin

desa perawang  barat kecamatan tualang kabupaten siak. Dengan persentase

51 % - 75%, ini berarti dapat di kategorikan “cukup Baik”.

9 Mulyasa, manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2012



2. Fitri Hydayani mahasiswa konsentrasi manajemen pendidikan islam jurusan

kependidikan islam Fakultas Tarbiyah dan KeguruanUIN Suska Riau pada

tahun 2010 melakukan penelitian tentang pelaksanaan administrasi kesiswaan

di SMP Negeri 8 Pekanbaru. Fitri hydayani berusaha menjawab rumusan

masalah tentang bagaimana pelaksanaan administrasi kesiswaan di SMP

negeri 8 Pekanbaru. Dikategorikan “baik” dengan persentase 61% - 80%.

I. Konsep Operasional

Konsep yang  perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah upaya

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi, untuk

memperoleh data-data dilapangan untuk menjawab permasalahan tersebut, maka

penulis perlu memberikan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Kepala madrasah berusaha ikut berperan penting dalam meningkatkan kinerja

tenaga administrasi

b. Kepala madrasah  berusaha membuat pegawai tata usaha merasa nyaman

dengan dirinya sendiri

c. Kepala madrasah menyediakan sarana  prasarana yang diperlukan oleh tenaga

administrasi

d. Kepala madrasah bekerja sama dengan para guru untuk meningkatkan  kinerja

tenaga administrasi

e. Kepala madrasah melakukan pemantauan terhadap kegiatan tenaga

administrasi



f. Kepala sekolah memberikan mereka rasa kekuatan dengan menggunakan

pujian dan pendekatan

g. Kepala madrasah memberikan arahan kepada tenaga administrasi tentang

pekerjaan yang dilaksanakan

h. Kepala sekolah membangun harga diri pegawai tata usaha dan membuat

mereka merasa penting dengan memberikan perhatian penuh ketika mereka

berbicara.

Sedangka faktor pendukung dan penghambat upaya kepala sekolah dalam

meningkatkan kinerja tenaga administrasi madrasah sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pendukung meliputi:

a) Rekrutmen aparat/pegawai

b) Promosi karier

c) Tersedia pasilitas pendukung

b. Faktor penghambat meliputi:

a) Sarana dan prasarana

b) Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah

c) Tingkat pendidikan pegawai.


