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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pengelolaan pendidikan di Indonesia meliputi bidang 

administrasi, pengajaran dan bimbingan serta di berbagai bidang lainnya. Dalam 

melaksanakan pengelolaan bidang-bidang di atas diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang memiliki strategi yang handal dan berkemampuan di 

berbagai bidang serta memiliki pandangan jauh ke depan yang lebih 

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 

Oleh karena itu orientasi pendidikan di Indonesia diarahkan kepada 

pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena bagaimanapun juga 

kemajuan pendidikan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas, 

sedangkan manusia yang berkualitas dapat dihasilkan dari pendidikan yang 

bermutu.  

Mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya 

manusia, sangat penting maknanya bagi pengembangan nasional. Malahan 

dapat di katakana masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan 

yang berkualitas pada masa kini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan 

muncul apabila terdapat sekolah yang berkualitas. Karena itu, upaya 

peningkatan mutu sekolah merupakan titik strategis dalam upaya untuk 

menciptakan pendidikan yang berkualitas.1 

 
Dalam sebuah organisasi pendidikan yang semakin berkembang, peran 

analisis terhadap peningkatan mutu merupakan salah satu faktor penting dalam 

menunjang kemajuan lembaga pendidikan. Seiring dengan perkembangan 

pendidikan kini sudah mulai banyak mengalami perubahan, yang bertujuan untuk 

                                                 
1 Dr. Muchlas Samani dkk, Panduan Manajemen Sekolah, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Menengah Umum, 2003), h. 197. 
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memperbaiki output yang dihasilkan agar menjadi insan-insan pembangunan yang 

terampil dan berkualitas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran kepala 

madrasah dan seluruh guru, karyawan yang ada di madrasah dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas tinggi dalam berbagai bidang baik 

agama dan keterampilan umum lainnya sehingga diminati oleh masyarakat luas. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan rumusan tujuan yang termuat dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 

yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.2 

Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, tentunya lembaga pendidikan harus 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Di sebuah madrasah yang 

maju dan berkualitas tentunya juga memiliki tenaga pengajar yang profesional, di 

samping itu madrasah juga harus memiliki tata usaha yang mampu membantu dan 

melayani semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di madrasah tersebut, dan 

memiliki keahlian dalam bidang ketatausahaan untuk kelancaran pendidikan. 

Sumber daya manusia yang berkualitas itu pada intinya manusia 

(pegawai/pekerja) pengetahuan dan keterampilan dan juga sikap, ketiga 

elemen itu sangat penting sekali dalam sumber daya manusia bagaimana suatu 

organisasi mampu menyiapkan tenaga manusia yang siap memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sangat dibutuhkan bagi organisasi 

dalam mencapai tujuannya.3 

                                                 
2 Undang-Undang RI. No. 20 Th. 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: 

Citra Umbara, 2003), h. 7. 

3 Soebagio Atmodiwirio, Manajemen Pelatihan, (Jakarta: Arda Dizya, 2005), h. 3. 
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Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pekerjaan 

tata usaha tentunya ia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar 

yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, 

dengan lebih memperhatikan pada aspek keteraturan, ketertiban dan kerapian dari 

sebuah pekerjaan tersebut. Dalam Al-Qur’an  surat As Sajdah ayat 5 Allah 

berfirman: 

َر م َن السَّمَ لَ يَُدب ُِّر ا   َداُرُه أَل َف َسَنٍة مِّ َّ لَ ء  إ ََل ا  آم    .نَ ا تَ ُعدُّو  ر ض  ُُثَّ يَ ع رُُج إ لَي ه  ِف  يَ و ٍم َكاَن م ق 

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam 

ini dalam ketertiban dan keteraturan tidak ada cacat sedikit pun padanya ayat Al-

Qur’an tersebut dapat menjadi cermin bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan 

Allah dalam menjalankan pekerjaan juga harus lurus, tertib dan teratur sehingga 

pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Kemudian dalam ayat 

lain surah Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT  berfirman: 

  .ل  د  لعَ ا  ب   ب  ات  كَ   م  كُ نَ ي   ب َ  ب  تُ ك  ليَ ا  وَ  هُ و  ب ُ تُ اك  فَ  م  سَ مُّ  لٍ جَ أَ  ََل إ   نٍ ي  دَ ب   م  تُ ن  اي َ دَ تَ  اذَ ا إ  و  ن ُ مَ أَ  نَ ي  ذ  االَّ هَ آي ُّ يَ 

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kita melakukan suatu kegiatan 

bermu’amalah yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

mencatatnya (menulisnya) dengan benar. 

Dengan memahami makna surah tersebut maka kita dapat mengambil 

sebuah pelajaran bahwa apabila kita mengerjakan suatu pekerjaan harus 

bersungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang telah ada, dicatat berurutan 

mulai yang pertama sampai yang terakhir, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih 

antara yang satu dengan yang lainnya. 
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Di Kota Banjarmasin Madrasah Aliyah Negeri yang dinilai lumayan baik 

dalam mengelola tata usahanya adalah (1) MAN 1 terletak di Jl. Kampung Melayu 

Darat RT. II No.12 Banjarmasin, (2) MAN 2 Model terletak di Jl. Pramuka RT. 

20. N0. 28 Banjarmasin, (3) MAN 3 Mulawarman terletak di Jl. Batu Benawa 

Banjarmasin. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masalah kinerja kepala tata usaha 

Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kelayan Banjarmasin menyimpulkan bahwa 

kepala tata usahanya cukup mampu untuk membantu dan melayani semua 

kegiatan pendidikan yang berkisar pada bidang komunikasi, registrasi dan 

komputasi. Kinerja kepala tata usaha ini di pengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan, kecakapan dan keterampilan, pengalaman kerja, peran dan tingkat 

motivasi dan sarana/prasarana serta dana. Oleh karena itu penulis mengadakan 

penelitian dari sudut pandang yang berbeda dengan pendekatan penelitian yang 

juga berbeda. 

Pengelolaan lembaga tata usaha madrasah di atas dinilai lebih baik dari 

lembaga tata usaha Madrasah Aliyah lain yang ada di Kota Banjarmasin, dengan 

pertimbangan bahwa keberhasilan madrasah sebagai madrasah unggulan, model 

dan negeri, merupakan manifestasi secara nyata dari pengelolaan tata usaha yang 

tentunya juga baik, dan sarana yang juga lebih memadai, serta berusaha 

memberikan layanan yang terbaik bagi yang berkepentingan di ruang tata 

usahanya dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi kelancaran 

pendidikan dengan kinerjanya yang lebih baik. 
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Namun hasil observasi pendahuluan penulis, kenyataan yang ada di 

lapangan di wilayah Kota Banjarmasin, staf tata usaha di Madrasah Aliyah lain 

seperti, Madrasah Aliyah Siti Maryam Kelayan, Madrasah Aliyah Istiqamah 

Pemurus, Madrasah Aliyah Irtiqayah Pekapuran, dan Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah S. Parman, masih kurang memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan pengelolaan tata usahanya dengan baik, karena di samping 

statusnya masih swasta, sarananya juga kurang memadai, karena berhubungan 

dengan keuangan madrasah yang masih minim. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap kinerja staf itu sendiri, sehingga nantinya akan menghasilkan kinerja 

yang rendah.  

Dalam hal ini masalah latar belakang pendidikan staf  dengan pekerjaan 

yang mereka geluti masih banyak yang belum sesuai, kurangnya keterampilan 

yang mereka miliki dalam bekerja supaya lebih mudah dan cepat menjadi tidak 

lancar, masalah kedisiplinan mereka baik dalam waktu maupun kerja, masalah 

penghargaan terhadap mereka agar tidak jenuh dan selalu bersemangat dalam 

bekerja, masalah kesejahteraan/pendapatan staf maupun perilaku kepala tata 

usahanya yang kurang baik yang juga dapat menjadi masalah bagi staf yang pada 

akhirnya akan menghasilkan kinerja yang rendah karena masalah-masalah di atas. 

Dalam setiap pekerjaan pada administrasi ketatausahaan seperti 

menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, menyimpan semua 

yang dikerjakan secara berurutan sesuai prosedur yang telah ada. Dengan 

demikian pekerjaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 
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Sehubungan dengan permasalahan di atas yang ada di kota Banjarmasin, 

dan mengingat bidang tata usaha madrasah merupakan tulang punggung 

kelancaran dan keberhasilan laju pendidikan di madrasah serta pentingnya 

mengetahui apakah sebuah kinerja memang dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

atas, dan seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja staf tata 

usaha. Maka perlu diketahui bagaimana kinerja staf tata usaha pada Madrasah 

Aliyah di Kota Banjarmasin. Untuk itu perlu adanya penelitian yang berjudul“ 

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA STAF TATA 

USAHA  MADRASAH ALIYAH DI KOTA BANJARMASIN” 
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B. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul di atas, maka 

penulis memberikan batasan-batasan dalam penegasan ini sebagai berikut. 

1. Analisis 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).4 

Atau penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagian untuk memperoleh 

pemahaman.5. 

2. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggarkan hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika.6  

Kinerja adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, 

kemampuan kerja.7 Segala sesuatu yang dapat diperlihatkan oleh staf tata usaha 

dalam kemampuannya bekerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. 

 

                                                 
 4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 37. 

 
5 Panitia Istilah Manajemen, Kamus Istilah Manajemen, (Jakarta: LPPM, 1978), h.  

 

 6 Drs. Suyadi Prawirosentono, M.B.A, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: 

BPFE, 1999), h. 2. 

 

 7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1994), Edisi ke 2, Cet.3. h. 503. 
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3. Staf   

Karyawan ahli.8 Jadi staf merupakan seorang karyawan ahli yang mebantu 

pimpinan dalam mencapai hasil yang terbaik. 

4. Tata Usaha 

Segenap kegiatan pengelolaan surat-menyurat yang dimulai dari 

menghimpun (menerima), mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan 

menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi9. Jadi staf 

tata usaha merupakan karyawan ahli yang membantu seorang pimpinan yaitu 

kepala tata usaha dalam memberikan pelayanan-pelayanan dalam hal informasi 

dan bahan keterangan yang diperlukan oleh semua pihak madrasah. 

Dengan demikian yang dimaksud penulis dengan analisis faktor yang 

mempengaruhi kinerja staf tata usaha di sini adalah pengujian terhadap faktor 

tingkat pendidikan, keterampilan, kedisiplinan, penghargaan, kesejahteraan dan 

gaya kepemimpinan yang mempengaruhi terhadap kinerja staf tata usaha dalam 

memberikan pelayanan-pelayanan dalam hal informasi dan bahan keterangan 

yang di perlukan oleh semua pihak madrasah pada tiga lembaga Madrasah Aliyah 

Negeri di Kota Banjarmasin. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul di atas, maka yang 

menjadi permasalahan penulisan ini adalah: 

                                                 
8 Panitia Istilah Manajeman, Kamus Istilah  Manajemen, ( Jakarta: Balai Aksara, 1978), 

h. 243. 

 

 9 Drs. H. M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Cet. Ke-2, 

h. 94. 
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1. Apakah faktor tingkat pendidikan, keterampilan, kedisiplinan, 

penghargaan, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan mempengaruhi 

terhadap kinerja staf tata usaha pada tiga Madrasah Aliyah Negeri di kota 

Banjarmasin ? 

2. Faktor manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja staf 

tata usaha pada tiga Madrasah Aliyah Negeri di kota Banjarmasin? 

  

D. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang melatar belakangi penulis mengangkat judul ini adalah: 

1. Pada tiga Madrasah Aliyah Negeri di kota Banjarmasin merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi besar untuk menjadi 

madrasah unggulan, disamping itu juga merupakan salah satu madrasah 

yang mempunyai peluang untuk maju dan berkembang lebih baik lagi dari 

kondisi yang sekarang disamping letaknya di daerah perkotaan. 

2. Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja staf tata usaha pada tiga  

Madrasah Aliyah Negeri di kota Banjarmasin. Dan untuk dapat 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar diperlukan sekali keberadaan dan 

peran staf tata usaha untuk membantu kelancaran kegiatan pendidikan di 

madrasah. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 
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1. Untuk mengetahui apakah faktor tingkat pendidikan, keterampilan, 

kedisiplinan, penghargaan, kesejahteraan dan gaya kepemimpinan 

mempengaruhi terhadap kinerja staf tata usaha pada tiga Madrasah Aliyah 

Negeri di kota Banjarmasin. 

2. Untuk mengetahui faktor mana diantara faktor-faktor tersebut yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja staf tata usaha pada tiga 

Madrasah Aliyah Negeri di kota Banjarmasin. 

 

F. Signifikansi Hasil Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi yang 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi, masukan bagi madrasah dalam mengelola 

administrasi ketatausahaan. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi staf tata usaha terhadap hasil kerjanya 

sehingga fungsinya sebagai staf tata usaha dapat ditingkatkan secara lebih 

maksimal untuk mencapai tujuan yang lebih baik. 

3. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis tentang bagaimana melakukan 

manajemen tata usaha yang baik dalam lembaga pendidikan sebagaimana 

pada tiga Madrasah Aliyah Negeri di kota Banjarmasin. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara rinci maka, penyusunan penulisan ini 

terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi 

hasil penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan teoritis tentang kinerja staf tata usaha, terdiri dari 

pengertian kinerja staf tata usaha, kinerja staf tata usaha, kegiatan ketatausahaan 

sebagai pekerjaan perkantoran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja staf 

tata usaha. 

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari model penelitian, subyek dan 

obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan 

skala pengukuran, teknik analisis data dan prosedur pelaksanaan penelitian. 

Bab IV Laporan hasil penelitian yang terdiri dari latar belakang objek 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 

 

 


