
122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan

proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, penyusunan instrumen

penelitian sampai dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Impelementasi sistem penataan arsip (studi kasus di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru) yakni:

a. Sudah melakukan penyimpanan terhadap arsip dengan menggunakan

salah satu sistem yaitu sistem nomor.

b. Belum melakukan pencatatan terhadap peminjaman arsip, serta

belum adanya kartu peminjaman arsip.

c. Sudah melakukan pengecekan terhadap peminjaman dan

pengembalian arsip, hanya saja pengecekan dilakukan ketika adanya

peminjaman arsip.

d. Penemuan kembali terhadap arsip saat diperlukan menggunakan cara

manual dan elektronik (komputerisasi) dengan waktu 5-10 menit.

e. Sudah melakukan pemeliharan dan pengamanan arsip, dengan cara

memasukkan arsip ke tempat penyimpanan arsip dan membersihkan

tempat penyimpanan dari debu.
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f. Sudah melakukan pemindahan terhadap arsip, hanya saja belum

melakukan pemusnahan dan pembuatan jadwal retensi arsip.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung:

a. Faktor penghambat:

1) Latar belakang pendidikan pegawai pengelola arsip atau sumber

daya manusia yaitu, kepala tata usaha adalah lulusan D3 Akademi

Sekretaris Bunda Persada, kemudian staff tata usaha lulusan

SMA.

b. Faktor pendukung:

1) Fasilitas/sarana prasarana yang sudah cukup mendukung dalam

penataan arsip.

2) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh kepala mdarasah dalam

imepelementasi sistem penataan arsip

3) Terciptanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara

pengelola arsip dengan kepala madrasah.

B. Implikasi

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penggunaan sistem penataan

arsip yang baik dan benar harus dilakukan dalam rangka menjaga daur hidup

atau keberadaan arsip-arsip yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru

Dengan demikian impelementasi sistem penataan arsip yang baik dan

benar, menjadi salah satu pekerjaan  utama bagi pengelola kearsipan untuk

menjaga sumber informasi bagi kelancaran kegiatan bagi suatu lembaga.
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Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: (1)

implikasi terhadap impelementasi sistem penataan arsip yang baik dan benar,

(2) implikasi terhadap pendidikan dan pengembangan pengetahuan atau

keahlian pegawai pengelola arsip, (3) implikasi terhadap lemabaga

pendidikan dalam pelaksanaan sistem penataan arsip.

1. Impelentasi sistem penataan arsip harus dilakukan secara baik dan benar

sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang menyangkut penyimpanan,

pengecekan, sampai pada pemusnahan sebuah arsip, sehingga dapat

digunakan sebagaimana fungsi arsip tersebut, di mana  fungsi arsip yaitu:

(a) sebagai sumber ingatan atau memori, artinya arsip yang disimpan, (b)

merupakan bank data yang dapat dijadikan pencarian informasi apabila

diperlukan, (c) sebagai bahan pengambilan keputusan,  (d) sebgai bukti

legalitas, dan (e) sebagai rujukan historis.

2. Pendidikan dan pengembangan pengetahuan atau keahlian pegawai

pengelola arsip harus diperhatikan, karena akan berdampak pada cara

pandang dan kinerja pegawai pengelola arsip yang baik dan benar akan

mendapatkan hasil yang baik pula, dalam penataan arsip duperlukan

sumber daya manusia yang tekun, jujur, sabar lemah lembut dan teliti.

Apabila pengelola arsip bekerja asal-asalan maka sudah pasti arsip-arsip

yang ada tidak akan tartata dengan baik, akibatnya arsip akan rusak,

hilang dan sebagainya.

3. Lemabaga pendidikan dalam pelaksanaan sistem penataan arsip,

khususnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru harus mampu
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menyediakan fasilitas-fasilitas yang berkenaan dengan penataan arsip ini,

jika penataan arsip mengalami hambatan maka lembaga ini akan

mangalami kesulitan untuk melaksanakan program-program maupun

kegiatan-kegiatan yang telah direncakan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan dalam

implemenatasi sistem penataan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru,

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pegawai pengelola arsip (arsiparis), disarankan untuk

mempelajari dan memahami manajemen kearsipan, sehingga senantiasa

dapat melaksanakan tugasnya dalam menata arsip secara baik dan benar.

2. Dalam pelaksanaan penataan arsip harus melakukan pencatatan terhadap

peminjaman arsip, menggunakan kartu setiap peminjaman arsip,

melakukan pengecekan kembali terhadap peminjaman dan pengembalian

arsip, menggunakan angka kecermatan dalam menemukan arsip,

membuat jadwal retensi arsip sebelum arsip dimusnahkan dan melakukan

pemusnahan terhadap arsip.

3. Kepada para pemegang kebijakan dalam pendidikan disarankan beberapa

hal sebagai berikut:

a. Melakukan pemberdayaan pegawai pengelola arsip yang potensial

dan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan tentang kearsipan.
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b. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak;

kepala madarasah, guru, karyawan madarasah lainnya.

c. Mengusahakan tersedianya sumber dana, sumber informasi dan

sarana prasarana pendukung ketercapaian implementasi sistem

penataan arsip yang baik dan benar.

4. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada

peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut

dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas, sampel yang lebih

banyak dan menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks,

melakukan penelitian pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti

pada Universitas, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal dan

bisa digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas.


