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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tata Kelola 

2.1.1 Pengertian Tata Kelola 

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam 

suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip 

manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk 

melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan  

sumberdaya yang dimiliki (Zamzani, Faiz, & Dkk, 2018). Dengan demikian 

visi-misi tersebut harus tentang perencanaan kedepanya. Tata kelola akan 

terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan seperti 

akuntabilisitas, efektif, efisien, berorientasi, kekeluargaan, partisipasi, 

penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berstruktur 

dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan 

menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah 

organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi serta adanya regulasi 

pendukung dari pemerintah. Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika 

memiliki budaya organisasi yang kondisif, serta menetapkan fungsi- fungsi 

manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu 

sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, 

swasta, maupun masyarakat selaku pengguna pelayanan. 



11 

2.1.2 Indikator Tata Kelola 

2.1.2.1 Transparansi (Transparancy) Yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang relafan. Dalam hal ini keterbukaan 

untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar 

(termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi 

pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas 

tersebut. Mengfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting 

untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya sekolah. Komponen transparansi mencakup 

komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan 

informasi, ketersediaan informasi bagi publik dan adanya upaya untuk 

memastikan sampainya informasi, 

2.1.2.2 Partisipasi (Particpation) adalah proses pelibatan pemangku 

kepentingan (steakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan 

kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses 

pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan untuk 

mempertimbangkan berbagai perseolan, perspektif, dan obsi-obsi 

alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi 

membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan 

pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses 

pengembalian kebijakan sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik 

sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin aspek 

partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum 
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yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, 

proses yang inklisif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari 

publik akan diakomodir didalam penyusunan kebijakan. 

2.1.2.3 Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, struktur, 

sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga  

pengelolaan lembaga dilaksanakan secara efektif yang dilakukan oleh 

pembuat kebijakan dengan stakeholder. Adanya mekanisme 

akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk 

meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal 

yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola. 

2.1.2.4 Koordinasi (coordination) adalah mekanisme yang memastikan 

sejauh mana pihak-pihak lain khususnya institusi pemerintah yang 

memiliki kepentingan terhadap sekolah, memiliki kesamaan tujuan 

yang tercermin dalam program kerjanya. Terdapat beberapa instansi 

pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung 

dengan pengelolaan sekolah, dan umumnya persoalan minimnya 

koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisien dan 

efektifnya tata kelola. 

2.1.2.5 Tanggung Jawab (responsibility) yaitu kesesuaian (kepatuhan) 

didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat 

serta peraturan perundangan yang berlaku. 

2.1.2.6 Kemandirian (Independency) yaitu suatu keadaan dimana 

lembaga dikelola secara profesional tanpa bentura kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 
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peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan yang sehat. 

2.1.2.7 Kesetaraan dan Kewajaran (fairness) yaitu perlakuan yang adil 

dan setara didalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

(Noor & Rahmatllah, 2020) 

Dengan demikian prinsip-prinsip diatas sangat mendukung 

terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan 

akan terwujud apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, 

sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya 

kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, profesional dan 

transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, 

sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat. 

2.1.3 Konsep Tata Kelola 

Tata kelola dapat diartikan sebagai pemanfaatn sumber daya baik 

manusia atau sumber  daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem 

pendidikan didaerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi 

keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas 

pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari 

penyampaian layanan pendekatan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk 
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mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan 

(Nurfadlilah, 2016). 

Banyak definisi mengenai tata kelola organisasi, Tetapi secara 

umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk 

mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) 

dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Dalam 

pelaksanaanya, tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, 

kebijakan, aturan, terkait lembaga yang mempengaruhi pengarahan, 

pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi. Pengelolaan sebuah lembaga 

atau organisasi tidak terlepas dari pengorganisasian semua yang terlibat 

dalam lembaga tersebut baik sebagai lembaga pengelola maupun pengguna. 

Dalam tata kelola lembaga seperti lembaga pendidikan memerlukan keahlian 

khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat didalamnya. 

Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris Good Governance 

adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik 

dan swasta untuk menentukan keputusan. Tata kelola pendidikan meliputi 

transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem 

informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam 

pengelolaan sekolah, Good Governance lebih ditekankan pada proses belajar 

mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat (Blandford & 

Welton, 1999). Namun, yang paling berpengaruh dalam tata kelola baik 

dalam struktur manajemen sekolah atau khususnya dalam penentuan 

pembelajaran di sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang mampu 

melaksanakan good governance akan membawa sekolah ke arah yang lebih 



15 

kompetitif dan dapat dipastikan sekolah yang dipimpinya akan lebih progresif 

ke arah yang lebih baik. The UN Development Program (UNDP) pada tahun 

1997 mengemukakan ada 8 (delapan) prinsip good governance yakni: 

Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, Ketanggapan 

atas kebutuhan stakeholder (responsiveness), Kemampuan untuk memediasi 

perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama, 

Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani, Transparansi dalam proses 

pengambilan kebijakan, Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum, 

Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata 

kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, 

Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-

cara yang adil dan inklusif. 

2.1.4 Tujuan dan Prinsip Tata Kelola Pendidikan 

Tujuan tata kelola pendidikan adalah peningkatan mutu 

pendidikan khususnya peningkatan mutu pembelajaran disamping akses 

pendidikan. Pendidikan yang bermutu sangat penting agar semua siswa dapat 

melaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya: siswa SMA 

dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang diinginkan dan 

lulusan siswa SMK dapat dan mampu bekerja diindustri atau menciptakan 

kerja sendiri. Prinsip tata kelola pendidikan adalah transparan dan mampu 

mengakomodasi keinginan masyarakat terutama harapan siswa untuk bisa 

hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

pendidikan nasional. (Noor & Rahmatllah, 2020) 
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2.2 Layanan Administrasi 

2.2.1 Pengertian Layanan 

Pada dasarnya, setiap manusia tudak mampu untuk hidup sendiri, 

memerlukan bantuan oranglain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Bantuan berupa sandang, pangan, papan, maupun kesehatan. Bantuan inilah 

yang sering kita sebut dengan istilah pelayanan/layanan. Layanan adalah 

suatu kegiatan untuk melayani, membantu dan memudahkan urusan orang 

lain demi mencapai tujuan. 

Menurut Moenir pelayanna/layanan merupakan suatu kegiatan 

untuk memenuhi kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari pelayanan barang, jasa, serta pelayanan 

administrasi bagi seluruh warga negara indonesia dan penduduk. Thoha 

mengemukakan bahwa pelayanan/layanan adalah usaha yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam memberikan bantuan kemudahan pada masyarakat, 

menurut Gronross pelayanan/layanan merupakan kegiatan yang terjadi akibat 

adanya interaksi sesama konsumen atau karyawan yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah. (Mukarom & Laksana, 2015) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan/layanan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk 

membantu memudahkan urusan orang lain sehingga mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2.2.2 Definisi Administrasi 

Untuk dapat memahami administrasi  secara keseluruhan, maka 

perlu terlebih dahulu membahas titik awal pengertian tersebut, yaitu 
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administrasi. Pengertian dasar tentang administrasi itu akan merupakan 

tumpuan pemahaman administrasi seutuhnya. Secara sederhana administrasi 

ini berasal dari kata latin “ad” dan “ministro”. Ad mempunyai arti “kepada” 

dan ministro berarti “melayani”. Secara bebas dapat diartikan bahwa 

administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek 

tertentu. Memang, zaman dulu administrasi dikenakan kepada pekerjaan yang 

berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-

menteri dalam tugas mengelola pemerintahanya. 

berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa 

pada dasarnya yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, manusia, 

sumber, dan juga waktu. Kalau keempat unsur tersebut digabungkan dan 

dilihat dari bentuk dan perilakunya, maka akan menampakkan dirinya sebagai 

suatu satuan sosial tertentu, yang sering disebut organisasi. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi 

adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses 

penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian 

administrasi, baiklah kita kemukakan disini beberapa rumusan dari para ahli 

sebagai berikut: 

2.2.2.1 Sodang P. Siagian, MPA. PhD Administrasi adalah 

keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
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2.2.2.2 Ars. The Liang Gie, dalam pengertian, kedudukan, dan ilmu 

administrasi mengatakan bahwa: Administrasi adalah segenap 

rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang 

dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

2.2.2.3 Drs. Soehari Trisna, dalam Segi-segi Administrasi Sekolah. 

Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha 

kerja sama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien.  

2.2.2.4 Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, dalam Pedoman 

Pelaksanaan Kurikulum, buku III D. Administrasi ialah usaha bersama 

untuk mendayagunakan semua sumber (personel maupun material) 

secara efektif dan efisien guna untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan.(Daryanto, Administrasi Pendidikan, 2010) 

2.2.3 Pengertian layanan Administrasi 

Layanan administrasi adalah sekelompok elemen yang 

berintegritas dalam memberikan pelayanan agar kegiatan pembinaan, 

pengembangan dan pengendalian dalam administrasi pendidikan dapat 

terselenggara dengan baik. Layananan administrasi meliputi pembayaran 

SPP dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya (Mahmud, 2015). 

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 yang 

terdiri dari pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan, pelaksanaan urusan 
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administrasi kurikulum dan pelaksanaan urusan administrasi sarana dan 

prasarana. 

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa layanan 

administrasi adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh pegawai administrasi 

kepada pihak yang membutuhkan layanan administrasi di sekolah, yang 

pelaksanaanya berdasarkan pada standar-standar dan kompetensi yang 

dimiliki oleh pegawai administrasi sekolah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam sebuah peraturan (Trifosa, Studi Layanan Administrasi Di 

SMA Negeri, 2020) 

Hakikat Layanan administrasi dalam perspektif islam di antaranya 

terdapat pada QS. Al-Isra’ ayat 7 yang berbunyi: 

ٌْ اََسأْتُْى فَهََٓۗب  اِ َٔ َْفُِسُكْى ۗ ُْتُْى َِلَ ُْتُْى اَْحَس ٌْ اَْحَس ب اِ ًَ ْسِجَذ َك ًَ نَِْٛذُخهُٕا اْن َٔ َُْكْى  ْٕ ُج ُٔ ا  ْٕ ـ ُ
ِخَشِح نَِٛس ۤ ْعُذ اَْلٰ َٔ فَبَِرا َجۤبَء 

ا ْٛشًّ ا تَْتجِ ْٕ ا َيب َعهَ ْٔ نُِٛتَجُِّش َّٔ ٍح  َل َيشَّ َّٔ ُِ اَ ْٕ  َدَخهُ

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk 

dirimu sendiri.  

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda. “sebaik-baiknya 

kalian adalah orang yang diharapkan kebaikanya dan sedangkan 

keburukanya terjaga”. Syariat islam menilai bahwa perbuatan atau 

pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah 

berbuat baik untuk dirinya sendiri. 

2.2.4 Ruang Lingkup Layanan Administrasi 

2.2.4.1 Layanan administrasi urusan organisasi dan 

kepegawaian/ketenagaan. Memahami pokok-pokok peraturan 
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kepegawaian, Membantu dalam melaksanakan prosedur dan 

mekanisme kepegawaian, Membantu merencanakan kebutuhan 

pegawai danMenilai kinerja staf. Organisasi merupakan suatu sistem 

kerjasama sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam proses 

pembagian kerja yang jelas untuk mencapai tujuan yang sama, 

terdapat beberapa unsu pokok dalam organisasi yaitu: kerjasama 

dalam kelompok, struktur dan pembagian kerja yang jelas, serta tujuan 

yang akan dicapai bersama.  

2.2.4.2  Pelayanan administrasi urusan keuangan. Memahami 

peraturan keuangan yang berlaku, Membantu menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS/M), Membantu 

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madarash. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi urusan keuangan 

diperlukan beberapa kelengkapan administrasi antara lain: buku kas, 

buku pos, jurnal,lembar cek, penerimaan dan pembayaran 

gaji/honor/tunjangan, arsip bukti pengeluaran, laporan keuangan dan 

lain-lain. Buku kas merupakan buku yang memuat catatan rincian 

penerimaan dan pengeluaran uang/cek serta sisa saldo secara harian. 

Misalnya kas pembayaran uang sekolas, kas piutang, dan lain-lain. 

Buku pos memuat informasi pembelanjaan uang harian untuk setiap 

pos belanja tertentu. Jurnal memuat catatan seluruh transaksi 

keuangan setiap hari. Lembar cek adalah alat bukti pembayaran yang 

dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi. 

Staf yang diberi tugas pelayanan administrasi urusan keuangan 
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membantu kepala urusan tata usaha melaksanakan fungsi administrasi 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi: 

Penyususnan Rencana Operasional/Rencana Kerja Tahunan/Rencana 

Keraja dan Anggaran/Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja 

sekolah. Penggajian, kenaikan gaji berkala, tunjangan (fungsional dan 

sertifikasi), laporan keuangan dan lain-lain 

2.2.4.3 Pelayanan administrasi Urusan Data dan Informasi. Data dan 

informasi sangat penting bagi pengembangan suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan merupakan fakta-fakta 

mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi. Data 

terbagi atas data internal dan data eksternal. Data internal adalah data 

yang menggambarkan situasi dan kondisi internal suatu organisasi 

misalnya, data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, data peserta 

didik, data sarana prasarana, data keuangan dan lain-lain. Data 

eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang 

ada diluar organisasi misalnya, data calon peserta didik, data 

penduduk usia sekolah, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya data dapat 

diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam angka-angka misalnya, 

jumlah peserta didik, jumlah bentuk sarana dan prasarana, jumlah 

tenaga pendidik dan kependidikan dan lain-lain. Data kualitatif adalah 

data yang disajikan dalam bentuk uraian misalnya, persepsi 

masyarakat tentang perkembangan dan kemajuan sekolah atau hasil 

ujian nasional, uraian mengenai visi, misi, tujuan dan program 
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sekolah, dan lain-lain. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan 

data yang telah mempunyai arti sehingga dapat dimanafaatkan dalam 

membuat keputusan. 

2.2.4.4 Pelayanan Administrasi Urusan Surat menyurat Dan Arsip. 

Setiap organisasi memiliki pedoman dalam pelayanan administrasi 

surat menyurat dan arsip yang biasa disebut Tata Naskah. Tata naskah 

mengatur tentang bentuk surat (Surat Keputusan, Surat Keterangan, 

Surat Pindah, Surat Izin, Surat Penugasan), penomoran, kode surat 

(kepegawaian, sarana dan prasarana dan lain-lain). 

Pedoman tata naskah disusun berdasarkan asas, sebagai 

berikut: Staf yang diberi tugas pelayanan administrasi urusan surat 

menyurat dan arsip membantu kepala urusan Tata Usaha melaksanaan 

kegiatan surat menyurat dan pengarsipan meliputi: menerima surat 

masuk, mengirim surat keluar, pencetakan surat masuk/keluar, surat 

keputusan, dokumentasi dan pengarsipan.(Mahmud, 2015) 

2.2.5 Tenaga Administrasi Sekolah 

Tenaga administrasi sekolah adalah tenaga kependidikan yang 

bertugas memberikan dukungan layanan administrasi guna terselengggaranya 

proses pendidikan disekolah. Mereka adalah Non Teaching Staff yang 

bertugas disekolah 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar 

Pelayanan Minimal Penyelanggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar 

dan Menengah dinyatakan bahwa Tenaga Administrasi Sekolah ialah 

sumberdaya manusia di sekolah yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan 
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belajar mengajar tetapi sangat mendukung keberhasilanya dalam kegiatan 

administrasi sekolah. 

Berdasarkan permendiknas No. 24 tahun 2008 tentang Standar 

Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi meliputi: 

Kepala Tenaga administrasi sekolah, Pelaksanaan urusan administrasi 

sekolah/madrasah, Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, 

Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, Pelaksanaan urusan administrasi 

sarana prasarana, Pelaksanaan urusan administrasi humas, Pelaksanaan 

urusan administrasi persuratan dan kearsipan, Pelaksanaan urusan 

administrasi kesiswaan, Pelaksanaan urusan administrasi kurukulum, 

Pelaksanaan urusan administrasi umum untuk SD/MI/SDLB 

Menutur Baso Intang Sappaile (2006:9) terdapat beberapa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah. 

Kompetensi tenaga administrasi sekolah terdiri atas kompetensi generic dan 

kompetensi Spesifik. Kompetensi generic adalah kompetensi kepribadian, 

dan kompetensi social yang diperuntukkan kepada semua tenaga administrasi 

sekolah, kompetensi spesifik yang dimaksud adalah kompetensi kepala tata 

usaha dan kompetensi staf tata usaha. Kompetensi kepala tata usaha memuat 

kompetensi manajerial, dan kompetensi professional. Sedangkan kompetensi 

staf tata usaha memuat kompetensi professional.(Surya, 2012) 
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2.3 Penelitian Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relavan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah:  

2.3.1  Azizah Fitri dalam skripsinya yang berjudul “Tata Kelola Pelayanan 

Administrasi Di Skretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah” berdasarkan 

hasil penelitianta mengatakan bahwa sekretariat daerah kabupaten aceh 

tengah sudah menerapkan indikator Good Governance yang dikeluarkan 

United Development National Program. Adapun aspek yang telah diterapkan 

yaitu akuntabilitas, daya tanggap, konsensus, efektivitas, efisiensi, 

pengendaliandan partisipasi beserta indikatornya masing-masing. Namun 

aspek yang diterapkan dengan baik yaitu transparansi dan profesionalitas. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi, sekretariat daerah kabupaten 

aceh tengah menghadapi tiga hambatan utama. Ketiga hambatan tersebut 

adalah kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang menjadi 

tanggungjawab kepada masing-masing bagian. Pelaksanaan standar 

operasional prosedur yang tidak apliable yang masih diperaktikkan 

dikalangan pegawai. 

2.3.2   B. Santoso, Kms. Badarudin, dan Saipul Annur Dalam Jurnalnya yang 

berjudul “Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Data Kesiswaan Di 

Madrasah Darul Jannah Muara Burnai II” dalam penelitian ini bahwasanya 

pelaksanaan tata kelola, dari mulai proses, pelaksanaanya hingga  evaluasi 

secara umum sudah berjalan baik, sistematis, sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing, adanya sistem bertanggungjawab dan koordinasi 

yang baik dari seluruh steakholder administrasi secara berkala dan 
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berjenjang, dan masih terdapatnya kekurangan tenaga administrasi dan sarana 

pendukung bila dibandingkan dengan rasio kebutuhan beban kerja yang ada. 

Pelaksanaan tata kelola administrasi di MTs Darul Jannah tentunya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

diantaranya yaitu kemampuan pegawai tata kelola administrasi, peran aktif 

kepala sekolah, kegiatan pelatihan, minat pegawai administrasi dan kesadaran 

pegawai administrasi MTs Darul Jannah. Sedangkan faktor eksternal 

diantaranya yaitu motivasi kepala sekolah terhadap pegawai administrasi 

sekolah dan sarana prasarana yang ada di MTs Darul Jannah. 

2.3.3  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Rizka Zayyana 

dalam Skripsi yang berjudul “Peran Tenaga Administrasi Dalam 

Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi DiMadrasah Pembangunan Uin 

Jakarta” dijelaskan bahwa peran tenaga administrasi dalam meningkatkan 

mutu layanan administrasi terdapat tiga subbagian yaitu: pendidikan & 

pengajaran, keuangan & kepegawaian, dan umum. Hal ini dapat terlihat dari: 

1. Kinerja tenaga administrasi dengan strategi yang dilakukan yaitu 

memudahkan sistem pembayaran SPP dengan online yang sudah diterapkan 

sejak 2006, progam SIMAK yang memudahkan para guru menginput nilai 

siswa secara online, dan memelihara serta mengelola fasilitas sarana prasana 

sekolah. Pengintegrasian program dari para tenaga administrasi dengan 

kegiatan sehari hari disekolah masih terus berjalan meskipun terdapat 

beberapa hambatan dalam pelaksanaan. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi 

sekolah dalam mengelola layanan administrasi yaitu gudang arsip belum 

optimal, sistem database secara komprehensif belum diterapkan dan 
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penyusunan RAPBS masih terdapat kesulitan terkait SPP yang tidak 

dinaikkan, fasilitas yang ada masih terdapat keluhan dari pengguna jasa 

namun keluhan-keluhan tersebut tidak selalu ditangani secara cepat karena 

terkait jumlah guru dan siswa yang jauh melebihi tenaga administrasi. 3. 

Upaya yang dilakukan untuk menangani beberapa hambatan tersebut ialah 

memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua siswa agar 

mengumpulkan berkas dengan segera, menaikkan pembayaran biaya SPP 

kepada siswa baru untuk menutupi sistem SPP yang tidak dinaikkan, jadi 

setiap angkatan membayar SPP dengan biaya yang berbeda, strategi 

selanjutnya diterapkannya sistem pengontrolan kondisi fasilitas sekolah. 


