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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu organisasi yang membutuhkan

sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi terhadap mutu layanan

administrasi. Pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari kualitas

lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu

memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu layanan yang

berlaku. Pelanggan dalam hal ini merupakan pelanggan internal (tenaga

kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, dan

masyarakat).

Mutu atau kualitas sering ditafsirkan secara beragam, tergantung dari

sudut pandang konsep tersebut diartikan. Pelayanan merupakan bagian dari

aktifitas yang berupa mekanis, layanan pada dasarnya adalah orang yang

memberikan atau mengurus apa yang di perlukan oleh orang lain baik berupa

barang atau jasa kepada pengguna jasa yang membutuhkan suatu informasi.

Layanan atau to service, di sebuah administrasi berbeda dengan layanan pada

kegiatan kemasyarakatan yang lain, seperti layanan kesehatan, layanan

kependudukan dan layanan keagamaan. Perbedaan itu tentu dikaitkan dengan

tugas dan fungsi masing-masing bidang.1

1 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), h. 173.
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Layanan administrasi sekolah yang bersifat fleksibel  dapat

dilaksanakan dengan kondisi dan situasi nyata disekolah. Ada tiga hal yang

memuaskan dalam 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.2

Mutu layanan (kualitas dalam memberikan pelayanan) sangat

mempengaruhi hubungan antara tenaga didik dengan siswa/i atau juga

hubungan antara tenaga didik dengan orang tua di lingkungan masyarakat.

Dengan mutu layanan yang baik maka banyak pandangan posotif dari

individu masyarakat di sekolah terhadap sekolah tersebut. Ada beberapa sifat

layanan yang harus diwujudkan agar pelanggan merasa lebih puas

diantaranya sebagai berikut:3 (1)  Kepercayaan (reability) yaitu layanan sesuai

dengan yang telah dijanjikan kepada pelanggan, (2) Keterjaminan (assurance)

yaitu mampu menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan,

(3) penampilan (tangible), (4) Perhatian (emphaty) merupakan memberikan

penuh kepada peserta didik, (5) Ketanggapan (responiveness) cepat tanggap

terhadap kebutuhan peserta didik.Mutu layanan merupakan pencapaian

standar yang dipersepsikan oleh pengguna layanan yang menyamai atau

bahkan melebihi standar layanan yang berlaku.

Selain itu sekolah juga harus memiliki sistem administrasi yang baik

sehingga setiap keuangan sekolah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan

yang dibutuhkan oleh masyarakat disekolah. Administrasi berasal dari bahasa

2 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 1.

3 E. Mulyasa, Op. Cit, h. 216.
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latin yaitu “ad” dan “ministro” yang memiliki makna “kepada” dan

“melayani”, secara bebas juga dapat diartikan pengabdian terhadap subjek

tertentu. Namun secara umum setelah mengalami perkembangan yang sangat

pesat administrasi memiliki makna atau konotasi yang luas, bahkan banyak

orang yang beranggapan bahwa administrasi itu sama dengan pekerjaan juru

tulis, tata usaha, kerja kantor, atau pekerjaan yang bersangkut paut dengan

tulis menulis. Jadi makna administrasi adalah “upaya mencapai tujuan secara

efektif dan efisien dengan sistem kerja sama antara dua orang atau

lebih”.Efektif dalam arti hasil yang dicapai upaya itu sama dengan tujuan

yang telah ditetapkan, sedangkan efisien berhubungan dengan penggunaan

sumber dana, daya, dan waktu yang ekonomis.4

Administrasi sekolah dilihat dari dua sudut pandang yaitu pendekatan

proses dan pendekatan tugas. Pendekatan proses meliputi: perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan proses ini

merupakan serial kegiatan yang harus dilakukan oleh administrator bersama

dengan rekannya. Sedangkan pendekatan tugas administrasi sekolah

mencakup tugas-tugas primer yang harus dilakukan disekolah. Substansi

tugas ini akan optimal jika dilakukan dengan proses yang diorganisasikan

secara efektif dan efisien.

Untuk melakasanakan pekerjaan yang sedemikian kompleks dan

banyak tersebut, diperlukan orang-orang yang cakap ( tegas ) dan memiliki

wawasan yang yang luas tentang pelaksanaan dan tujuan sekolah tersebut.

4 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 1-2.
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Dengan orang-orang yang memiliki wawasan yang luas maka pelayanan yang

di berikan juga penuh dengan ketelitian dan keramah tamahan. Sebab

pelayanan juga merupakan penunjang yang paling utama dalam kegiatan di

suatu administrasi sekolah. Untuk keseluruhan itu diperlukan adanya

pemimpin sekolah yang memiliki syarat-syarat yang dituntut di dalam

melaksanakan kepemimpinan sekolah yang baik. Karena kepemimpinan

kepala sekolah berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam

meningkatkan mutu layanan administrasi di sekolah tersebut.

Ada beberapa layanan-layanan administrasi sekolah sebagai berikut:5

(1) administrasi persuratan dan kearsipan (kesekretariatan), (2) administrasi

pendidik dan tenaga kependidikan, (3) administrasi keuangan (RAPBS dan

Perpajakan), (4) administrasi kesiswaan, (5) administrasi sarana dan

prasarana, (6) administrasi kehumasan dan kerjasama, (7) administrasi

kurikulum, (8) administrasi personalia.

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara

spesifik kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola

kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi

personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola

administrasi kearsipan, dan mengelola administrai keuangan sekolah.

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat

5Husaini Usman,Op. Cit, h. 4
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menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu

menjabarkan kemampuan tersebut dalam tugas-tugas operasionalnya.6

Kepala sekolah sebagai administrator khususnya dalam meningkatkan

kinerja dan produktivitas sekolah, dapat dianalisis berdasarkan beberapa

pendekatan, baik pendekatan sifat, pendekatan perilaku maupun pendekatan

situasional. Dalam hal ini kepala sekolah harus mampu bertindak situasional,

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun demikian pada

hakikatnya kepala sekolah harus lebih mengutamakan tugasnya, agar tugas-

tugas yang diberikan kepada tenaga kependidikan juga bisa dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. Menjaga hubungan kemanusiaan terhadap seluruh

stafnya senantiasa harus selalu terjaga setiap waktu agar semua tugas yang

diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala sekolah harus terbuka tetapi tetap menjaga jarak dengan para

staf , agar mereka dapat mengemukakan berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan. Dengan

demikian, setiap permasalahan yang dihadapi oleh para staf di sekolah baik

guru maupun staf administrasi dan juga staf lainnya  dapat segera diselesaikan

dan dipecahkan bersama, sehingga tidak ada masalah yang berlarut-larut dan

mengganggu tugas utama yang harus dikerjakan.

Kepala sekolah harus dapat mendorong (memotifasi) kinerja para

administrator dan guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan

penuh pertimbangan terhadap para administrator dan guru, baik sebagai

6Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h
157.
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individu maupun kelompok. Kepala sekolah merupakan tugas-tugas yang

diorientasikan dan secara langsung  diklarifikasi dalam peranan dan tugas-

tugas para administrator dan guru. Perilaku kepala sekolah yang positif dapat

mendorong, mengarahkan, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk

bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah.7

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok

orang dalam suatu organisasi sesuai  dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan.8 Kinerja kepala sekolah

merupakan upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala

sekolah dalam mengimplementasikan manajemen sekolah untuk mewujudkan

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kepala sekolah

memiliki posisi yang sangat penting dalam menggerakkan manajemen

sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan

perkembangan kebutuhan zaman khususnya kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi, budaya, dan seni. Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah ini

perlu lebih ditekankan lagi, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Dalam desentralisasi

pendidikan yang menekankan pada manajemen berbasis sekolah, kepala

sekolah memiliki otonomi yang tinggi dalam memajukan dan

mengembangkan sekolah yang dipimpin.9

7 Mulyasa, Op. Cit, h. 107-110
8 Ismail Nawawi, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, (Jakarta:

PrenadaMedia, 2013), h. 213.
9 Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,

2011), h. 17-18.
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Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir sebagai lembaga pendidikan yang formal telah

menyelenggarakan administrasi sekolah. Namun berdasarkan studi

pendahuluan, penulis menemukan adanya gejala-gejala sebagai berikut:

1. Belum ada kesadaran dari kepala madrasah terhadap pelayanan

administrasi di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

2. Kepala sekolah belum memberi bimbingan kepada tenaga administrasi di

Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir

3. Kepala sekolah belum memberi pembinaan / pelatihan kepada tenaga

administrasi di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

4. Waktu yang diluangkan kepala madrasah untuk layanan administrasi di

Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

dan membahas masalah ini lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi tulisan

ilmiah dengan judul “Kinerja Kepala Madrasah dalam Peningkatan Mutu

Layanan Administrasi di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami

judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah teknis yang

berkenaan dengan judul penelitian ini.

Adapun penjelasan istilah tesebut adalah:

1. Kinerja adalah proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan  dalam

upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan

sesuai kegiatan yang telah ditetapkan.10

2. Kepala sekolah merupakan tokoh sentral pendidikan, hal ini dikarenakan

bahwa kepala sekolah sebagai fasilitator bagi pengembangan pendidikan

sebagai pelaksana suatu tugas dengan harapan dan pembaharuan. 11

3. Mutu layanan administrasi merupakan konsep yang relatif yang memiliki

dua aspek yaitu prosedural ialah mutu jasa yang dihasilkan sudah sesuai

dengan spesifikasi standar yang telah ditetapkan, sedangkan transformasi

ialah mutu layanan prima kepada pelanggan.12 Adapun layanan administrasi

sekolah yaitu: administrasi persuratan, administrasi pendidik dan tenaga

kependidikan, administrasi keuangan, administrasi kesiswaan, administrasi

sarana dan prasarana, administrasi kehumasan dan kerjasama, administrasi

kurikulum, dan administrasi personalia.13 Karna terbatasnya kemampuan

penulis, maka penulis memfokuskan layanan administrasi kehumasan dan

kerjasama.

10 Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 411.
11 Makawimbang, Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu, (Bandung: Alfabeta, 2012),

h. 61-62.
12 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 45.
13 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 131
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C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

a. Kinerja kepala madrasah dalam peningkatan mutu layanan administrasi

di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir

b. Kemampuan kepala madrasah dalam memahami sistem administrasi di

Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepala madrasah dalam

meningkatkan mutu layanan administrasi di Madrasah Tsanawiyah

Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan karena adanya keterbatasan

kemampuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi

masalah dengan memfokuskan penelitian ini hanya pada kinerja kepala

sekolah dalam peningkatan mutu layanan administrasi dan faktor yang

mempengruhinya di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rumusan masalah

a. Bagaimanakah kinerja kepala sekolah dalam peningkatan mutu layanan

administrasi di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
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b. Faktor apakah yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah dalam

peningkatan mutu layanan administrasi di Madrasah Tsanawiyah

Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kinerja kepala sekolah dalam peningkatan mutu

layanan administrasi di Madrasah Tsanawiyah Ihwatun Hasanah

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah

dalam peningkatan mutu layanan administrasi di Madrasah Tsanawiyah

Ihwatun Hasanah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Madrasah Tsanawiyah Ihwatun

Hasanah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

khususnya, dunia pendidikan umumnya tentang pentingnya Kinerja

Kepala Sekolah dalam peningkatan mutu layanan administrasi

b. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, tentang kinerja

kepala sekolah dalam peningkatan mutu layanan administrasi dan faktor

yang mempengaruhinya
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c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan Islam

(S.Pd.I) pada jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Administrasi

pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.


