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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan persoalan vital bagi setiap segi kemajuan dan

perkembangan manusia pada khususnya dan bangsa pada umumnya.

Kemajuan dalam segi pendidikan maka akan menentukan kualitas sumber

daya manusia dan perkembangan bangsa ke arah yang lebih baik dan maju.

Peningkatan kualitas pendidikan tidaklah mudah melainkan membutuhkan

waktu yang panjang dan keterlibatan berbagai komponen dan elemen.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan sebuah lembaga pendidikan

(Madrasah) akan sangat bergantung kepada semua komponen pendidikan,

peserta didik, pendidik dan tenaga pelaksana. Komponen-komponen tersebut

merupakan satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan

(Madrasah), artinya bahwa satu komponen tidak lebih penting dari komponen

lainnya. Akan tetapi satu komponen memberi dukungan bagi komponen

lainnyasehingga memberi kontribusi yang tertinggi terhadap pencapaian

tujuan lembaga pendidikan tersebut.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri yang

termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem

pendidikan nasional, yaitu: bahwa pendidkan bertujuan  mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
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kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta

bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.1Madrasah

sebagai lembaga pendidikan yang berperan sebagai salah satu wakil dari

pemerintah pusat Indonesia maka peran Madrasah berkewajiban untuk dapat

mencapai tujuan pendidikan nasional melalui kinerja Tenaga Administrasi

Madrasah, sebagai tenaga pelaksana di sekolah.

Komponen peserta didik sangat dibutuhkan keberadaannya, terlebih

lagi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik

merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu

pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Oleh karena

itu, keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja,

akan tetapi merupakan bagian terpenting dari lembaga pendidikan

(Madrasah). Artinya bahwa dibutuhkan manajemen peserta didik yang

bermutu bagi lembaga pendidikan Sehingga, peserta didik dapat tumbuh dan

berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,

emosional, da kejiwaan peserta didik.

Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha

pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk ke

sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dengan demikian, manajemen

peserta didik bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta

didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara

1UU RI No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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operasionalnya dapat dipergunakan untuk membentuk kelancaran upaya

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan.

Kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya tentu saja

beragam dalam prioritas, seperti di satu sisi para peserta didik ingin sukses

dalam hal prestasi akademiknya, di sisi lain ia juga ingin sukses dalam hal

sosialisasi dengan teman sebayanya. Bahkan ada juga peserta didik yang

ingin sukses dalam segala hal. Oleh karena itu, Tenaga Administrasi

Madrasah harus mampu dan benar-benar siap  dalam memfasilitasi tujuan

tersebut dengan memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik yang

dikelola dengan baik dan teratur melalui kinerja Tenaga Administrasi

Madarsah dalam manajemen peserta didik.

Tenaga Administrasi Madrasahadalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan. Oleh karena itu, Tenaga Administrasi Madrasahharus mampu

mengelola peserta didik dengan baik,  dengan memberikan layanan yang baik

pula. Mulai dari peserta didik mendaftarkan diri di sekolah sampai peserta

didik tersebut menyelesaikan studinya di sekolah. Tenaga Administrasi

Madrasahharus mampu dan tetap konsisten dalam menjadikan sekolah

sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfungsi sebagai “agent of

change”, bertugas untuk membangun peserta didik agar sanggup memechkan

masalah nasional (internal) dan juga memenangkan persaingan internasional

(eksternal). Penyelenggaraan sekolah harus berorientasi pada pembentukan

manusia yang berkompeten dan beradab.
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Tenaga Administrasi Madrasahdalam manajemen peserta didik di

Madrasah menjadi sangat penting dan menentukan meskipun bisa saja di

sekolah ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Optimalnya Tenaga

Administrasi Madrasahmenjadi penggerak dan pendukung keberhasilan sutu

lembaga pendidikan dalam menghasilkan output yang berkualitas.

Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru berdiri pada tanggal 15 Juli

1982 yang berada di jalan K.H.Ahmad  Dahlan No. 96 Kecamatan Sukajadi.

Pada tahun 2004/2005, perkembangan siswa di lingkungan yayasan Masmur

terus bertambah banyak, maka pengurus yayasan dari semula telah

menyiapkan gedung untuk belajar sebanyak 5 ruang. Bantuan dari Kanwil

Depertemen Agama Provinsi Riau, dimana sebagaian siswa MTs Masmur

Pekanbaru ada yang belajar di ruang kelas yang ada di JL.Soekarnao-Hatta

Ujung. Pada tahun2009/2010 perekembangan siswa di MTs Masmur

JL.Soekarnao-Hatta Ujung mengalami peningkatan jumlah siswanya

dibandingkan dari jalan K.H.Ahmad Dahlan No. 96 Sukajadi, guna untuk

lebih mudah melayani dan mengawasi pelaksanaan proses belajar  mengajar

di MTs JL.Soekarnao-Hatta Ujung, maka Kantor Kepala, Wakil Kepala dan

Kepala Tata Usaha serta karyawan semuanya pindah ke MTs Masmur

JL.Soekarnao-Hatta Ujung No. 15 kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru sampai sekarang.

Di Madrasah Tsanawiyah MasmurPekanbaru urusan Administrasi

sekolah diatur oleh pegawai yang bekerja pada bagian Tata Usaha yang

berjumlah 2 orang.Keberadaan Tenaga Administrasi Madrasah di Madrasah
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Tsanawiyah Masmur Pekanbarusangat dibutuhkan. Karena, ketatausahaan

siswa dilaksanakan oleh Tenaga Administrasi Madrasahsebagai tenaga

pelaksana di Madrasah. Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) di

Di Madrasah Tsanawiyah Masmur, penulis menemukan gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Masih terdapat Tenaga Administrasi Madrasah yang belum hadir tepat

waktu ke Madrasah

2. Masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian kerja ketatausahan

Siswa.

3. Masihterdapat siswa yang belum taat dalam pelaksanaan manajemen

peserta didik.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul: “Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah dalam

Manajemen Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam istilah yang

akan diajukan di dalam permasalahan ini, maka peneliti perlu menjelaskan

beberapa istilah sebagai berikut:

1. Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai prestasi, hasil, atau

kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dalam pelaksanaan kerja,

kewajiban atau tugas.2

2Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan, Etika Manajemen Islam
(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 133.
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2. Tenaga Administrasi Madrasah (Tata Usaha Sekolah) adalah anggota

masyarakat yang melaksanakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun,

mencatat, mengadakan, menggandakan, mengirim dan menyimpan

berbagai bahan keterangan untuk keperluan suatu organisasi (sekolah).3

3. Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik

mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka

lulus.4

Jadi, kinerja Tenaga Administrasimadrasah dalam manajemen peserta

didik dapat diartikan  sebagai segala bentuk usaha dan upaya yang dilakukan

oleh Tenaga Administrasi Madrasah, dalam setiap kegiatan ketatausahan

siswa yang berlangsung di Madrasah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang, bahwa

permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana Kinerja Tenaga

Administrasi Madarsahdalam manajemen peserta didik di Madrasah

Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang masalah

tersebut, makapersoalan-persoalan yang menjadi kajian ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Profil kinerja Tenaga Administrasi Madrasah

b. Perekrutan Tenaga Administrasi Madrasah

3Hadiri Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 54.
4Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,

2011), hal. 205.
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c. Kompetensi Tenaga Administrasi Madrasah

d. Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah dalam manajemen peserta didik

di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru.

e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Tenaga Administrasi Madrasah dalam

manajemen peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur.

f. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Tenaga Administrasi

Madrasah dalam manajemen peserta didik di Madrasah Tsanawiyah

Masmur Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian di atas, maka penulis

membatasi permasalahan pada kinerja Tenaga Administrasi Madrasah

dalam manajemen peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur

Pekanbarudan faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Tenaga

Administrasi Madrasah dalam manajemen peserta didik di Madrasah

Tsanawiyah Masmur Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan

masalah diantaranya:

a. Bagaimana kinerja Tenaga Administrasi Madrasah dalam manajemen

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru?

b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja

Tenaga Administrasi Madrasah dalam manajemen peserta didik di

Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Tenaga Administrasi Madrasah

dalam manajemen peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan

menghambat kinerja Tenaga Administrasi Madarasah dalam

manajemen peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan bagi Tenaga Administrasi Madrasah dalam

melaksanakan pekerjaanya dalam manajemen peserta didik.

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

mengambil jurusan Manajemen Pendidikan islam yang berkonsentrasi

dalam bidang Administrasi Pendidikan.

c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di

Universitas Islam Negeri Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

jurusan kependidikan islam untuk memperoleh gelar S1.


