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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara hukum, setiap melaksanakan regulasi dan 

kebijakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undagan, peraturan 

pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan-peraturan lainya. Setiap warga 

negara wajib patuh pada peraturan yang berlaku. Hukum yang dibuat oleh 

pemerintah bertujuan agar terciptanya kedamaian dan keadilan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut dengan menyeimbangkan kepentingan masing-masing 

individu. Oleh kareana itu pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada 

masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Berdasarkan 

undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan 

pengertian pelayanan publik sebagai berikut, Pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan dari berbagai unsur 

yang terdiri dari unsur peserta didik (input), unsur proses (instrumen inpu dan 

envirromental input) dan lulusan (output). Agar sistem yang dibangun dalam 

pelaksanaan pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dibutuhkan tata 

kelola yang baik pada lembaga pendidikan atau persekolahan. Perlu adanya 

sinergitas seluruh sistem dan subsistem yang ada, dalam pengelolaan seorang 

manajer pendidikan yang memahami tupoksi masing-masing bagian sistem yang 



2 

dikendalikan (Herawati & Adiman, 2019). Konsepsi tata kelola atau governance 

berkembang jauh setelah perkembangan konsep manajemen. Oleh karena itu pada 

awalnya upaya pendefinisian dilakukan secara sederhana yang  bertujuan untuk 

membedakan konsepsi tata kelola dan manajemen (Muchtar, 2020). 

Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

pendidikan menyatakan bahwa salah satu komponen sekolah yang harus 

memenuhi kriteria minimal adalah Tenaga Kependidikan. Tenaga Kependidikan 

yang dimaksud dalam PP RI tersebut salah satunya adalah tenaga administrasi 

sekolah (Azizah, 2016). Manusia sebagai sumber daya utama yang terampil 

sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang karena sudah merupakan tuntutan dunia 

global. Sumber daya manusia diperlukan disemua instansi termaksud instansi 

pendidikan yaitu sekolah (Yusron, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur. Negara Nomor 58 Tahun 2002 menyatakan bahwa 

terdapat tuga jenis pelayanan yaitu: pelayanan jasa, pelayanan barang, serta 

pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang 

diberikan oleh unit penyedia layanan dapat berupa pencatatan, penelitian 

pengambilan keputusan, dokumen serta perumusan kebijakan, mengkoordinasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis bidang perlengkapan, tata usaha, arsip, 

ekspesisi serta telekomunikasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang 

dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari 

pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. 

Terkait dengan penyelenggaraan administrasi sekolah mengacu pada 

Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang 

perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompotensi lulusan, 

tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan 

pembiayaan, dan penilaian. Standarisasi tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional yang bermutu. 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan terletak di Jl. RA. Kartini Kelurahan 

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. SMA Negeri 

1 Konawe Selatan didirikan pada tahun 1980, adapun nama-nama pendiri SMA 

Negeri 1 Tinanggea adalah Aripuddin Djohansyah. BA, Ridwan Mangidi, Abd 

Majid Parase, H. Andi Alwi Mangidi Petta Sikki. S.Sos, Dan para Kepala desa Se 

Kecamatan Tinanggea. Dan pada tanggal 9 Oktober 1981 kepala kantor 

Departemen Pendidikan Prov. Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Keputusan 

Penegrian SMA Negeri 1 tinanggea, perubahan Nomenklatur Sekolah Dari SMA 

Negeri 1 Tinanggea menjadi SMA Negeri 1 Konawe selatan. 

Tata Kelola Administrasi dalam meningkatkan layanan sekolah sangat 

diperlukan disetiap lembaga pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan. Dari hasil observasi awal bahwasanya jenis pelayanan Administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan diantaranya terdiri dari urusan Administrasi 

kurikulum, urusan administrasi kesiswaan, urusan administrasi humas dan urusan 

administasi bagian sarana dan prasarana, pelayanan administrasi di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan sudah cukup baik kinerjanya bisa dilihat dari tanggung jawabnya 

dalam menyelesaikan pekerjaan walaupun tidak terlepas dari berbagai kendala 
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atau hambatan yang dihadapi. Jumlah siswa-siswinya terdiri dari 669 orang, 

sedangkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 42 orang.   

Argumentasi utama dalam penelitian berdasarkan hasil observasi terdapat 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan administrasi 

di antaranya yaitu sarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan administrasi 

masi kurang memadai, beberapa tenaga administrasi belum terlalu menguasai IT, 

kurang tanggapnya siswa, dan pihak stakehoulder dan terdapat server jaringan 

yang tidak stabil. Permasalahan tersebut merupakan penghambat dalam proses 

berjalanya pelayanan, pada umumnya sering terjadi dalam sebuah lembaga 

maupun instansi pemerintahan. Peneliti Riko Riyanda mengemukakan bahwa 

terdapat tiga faktor penghambat dalam sebuah pelayanan, faktor tersebut antara 

lain: kepemimpinan dan sumberdaya manusia kurang berkualitas, kurang 

pelatihan terhadap pelayanan prima, kemudian maraknya pungutan liar demi 

mempermudah akses pelayanan, hal ini berdampak terhadap pemberian layanan 

yang kurang maksimal.(Riyanda, 2017) 

Berdasaran latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat judul “Tata kelola Administrasi Dalam Peningkatan layanan 

Administrasi di SMA Negeri 1 Konawe Selatan”. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis 

mengfokuskan penelitian ini pada Tata Kelola Administrasi Dalam Peningkatan 

Layanan Administrasi Di SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana layanan Administrasi di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 
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1.3.2 Bagaimana Tata Kelola Administrasi Dalam Peningkatan Layanan Di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Untuk Mengetahui Layanan Administrasi di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan. 

1.4.2 Untuk Mengetahui Tata Kelola Administrasi Dalam Layanan di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga dapat memberikan 

sumbangan wawasan baru yang berkaitan dengan tata kelola administrasi dalam 

peningkatan layanan di Sekolah. Manfaat dari ini yaitu untuk memperluas 

keilmuan didalam bidang Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian hasil dari 

penelitian nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan menambah 

wawasan dalam penelitian selanjutnya mengenai tata kelola administrasi dalam 

peningkatan layanan di sekolah .Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu 

rujukan dalam upaya memahami secara lebih jauh tentang pelaksanaan Tata 

Kelola administrasi dalam peningkatkan layanan Administrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yakni dapat memberikan 

manfaat: 

1.5.2.1 Manfaat bagi perguruan tinggi:  
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Penelitian ini memperoleh gambaran tentang Tata Kelola 

Administrasi Sekolah. Sehingga dari penelitian ini diharapkan 

memberikan konstribusi yang positif pada lembaga. 

1.5.2.2 Manfaat bagi sekolah: 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam tata kelola 

administrasi dan pelayanan administrasi sekolah, agar semua 

informasi tentang tata kelola administrasi tersalurkan secara merata 

disekolah dan juga berguna untuk peningkatan layanan administrasi 

disatuan pendidikan.  

1.5.2.3 Manfaat bagi penulis 

Sebagai pengalaman dalam penelitian, khususnya penelitian 

yang berkaitan dengan tata kelola administrasi dalam meningkatkan 

layanan sekolah. Diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian 

yang berkaitan dengan tata kelola administrasi dalam meningkatkan 

layanan di sekolah. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian, berikut ini 

adalah beberapa devinisi operasional yang digunakan:  

1.6.1 Tata Kelola 

Tata kelola dapat diartikan sebagai cara untuk mengatur dan 

mengendalikan hubungan antara pihak manajemen dengan pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi dalam pelaksanaan tata 

kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, kebijakan terkait terhadap 
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lembaga yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan 

suatu institusi. 

Tata kelola administrasi sekolah adalah segala bentuk usaha untuk 

mencatat berbagai kegiatan yang meliputi menghimpun data, mencatat data, 

mengolah data, menggandakan data, mengirim data dan menyimpan 

keterangan-keterangan untuk kepentingan pembuatan kebijakan, dalam 

bagian lain disebutkan bahwa pengelolaan itu sama halnya dengan 

manajemen yang artinya tata kelola sehingga mengasilkan tata kelola yang 

baik sesuai dengan yang direncanakan (Santoso, Badarudin, & Annur, 2021). 

Tata kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan 

organisasi untuk mencapai tujuan Pelayanan. 

1.6.2 Layanan Administrasi 

Pada dasarnya administrasi adalah kegiatan penataan di sekolah 

kegiatan penataan di sekolah bermaksud untuk mempermudah proses 

penyelenggaraan kegiatan di sekolah yang menyangkut terhadap pimpinan 

sekolah, pegawai edukatif, murid dan pelaksanaan lainya. Menurut mahmud 

mengatakan bahwa “layanan administrasi meliputi pembayaran SPP dan 

pembuatan Surat Keterangan dan sebagainya”. Standar layanan administrasi 

mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 Tentang Tenaga 

Administrasi Sekolah (TAS) yang terdiri dari: kepala tenaga administrasi 

sekolah, pelaksanaan urusan administrasi sekolah. Pelaksanaan urusan 

administrasi sekolah diantaranya: pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan, 

pelaksanaan urusan administrasi kurikulum dan pelaksanaan urusan 

administrasi sarana dan prasarana. Dalam hal ini kepala tenaga administrasi 
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bertugas memimpin pelaksanaan urusan tata usaha yang meliputi 

perlengkapan pendidikan, kepegawaian dan keuangan.(Trifosa, 2020). 

Sistem layanan administrasi pendidikan adalah sekelompok elemen 

yang berintegrasi dalam memberikan pelayanan agar kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan pengendalian dalam administrasi pendidikan dapat 

terselenggara dengan baik. 

Dalam penafsiran ayat al-quaran mengenai administrasi ialah 

terdapat pada Qs Al-Baqarah ayat 282  yang berbunyi: 

َُُْٛكْى َكب ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ ٗ فَبْكتُجُُِٕ ۚ  ًًّّ ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ْٚ ُْتُْى ثَِذ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ ََل َٚأَْة َكبتٌِت َٚب أََُّٚٓب انَِّزٚ َٔ تٌِت ثِبْنَعْذِل ۚ 

 ُّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ْٛئًّب ۚ فَإِ أَ ُُّْ َش ََل َْٚجَخْس ِي َٔ  ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّق َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحقُّ  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ ۚ فَْهَْٛكتُْت  ٌَ َّللاَّ ٌْ َكب

نُُِّّٛ ثِبْنَعْذلِ  َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ ْٔ ََل َْٚستَِطُٛع أَ ْٔ َضِعٛفًّب أَ ِّ اْنَحقُّ َسفًِّٛٓب أَ ْٛ ٍْ  ۚانَِّز٘ َعهَ ٍِ ِي ْٚ َِٓٛذ ُِٓذٔا َش ْْ اْستَ َٔ  

ٌْ تَِضمَّ إِْحذَ  ََٓذاِء أَ ُّْ ٍَ ان ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ٌْ نَْى َُٚكََٕب َسُجهَْٛ ب فَتَُزكَِّش ِسَجبنُِكْى ۖ فَإِ ًَ اُْ

 َٔ ََٓذاُء إَِرا َيب ُدُعٕا ۚ  ُّْ ََل َٚأَْة ان َٔ  ۚ ٰٖ ب اْْلُْخَش ًَ نُِكْى إِْحَذاُْ
ِّ ۚ َرٰ ٰٗ أََجهِ ا إِنَ ْٔ َكجِٛشًّ ا أَ ٌْ تَْكتُجُُِٕ َصِغٛشًّ ََل تَْسأَُيٕا أَ

ٌَ تَِجبَسحًّ َحبِضَشحًّ تُذِ  ٌْ تَُكٕ ٰٗ أََلَّ تَْشتَبثُٕا ۖ إَِلَّ أَ أَْدََ َٔ َٓبَدِح  َّْ ُو نِه َٕ أَْق َٔ  ِ َُْذ َّللاَّ ْٛكُْى أَْقَسطُ ِع َْٛس َعهَ ُٚشَََٔٓب ثََُُْٛكْى فَهَ

ُ فُ  ُجَُبحٌ  َّّ ٌْ تَْفَعهُٕا فَإَِ إِ َٔ ََل َشٌِٓٛذ ۚ  َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ُِٓذٔا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى ۚ  أَْش َٔ ُٕا أََلَّ تَْكتُجَُْٕب ۗ  اتَُّ َٔ ٌٌ ثُِكْى ۗ  ُسٕ

ٍء َعهِٛىٌ  ْٙ ُ ثُِكمِّ َش َّللاَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  ۖ َ  َّللاَّ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika 

yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau 
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tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya 

dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara 

kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-

laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari 

para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. 

Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang 

itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih 

dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu 

jalankan diantara kamu, maka   tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah 

penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu. 

 

 

  


