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Lampiran 1. 

PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus Indikator Pertanyaan 

Tata Kelola 

Administrasi 

1. Transpatansi 1. Bagaimana pendapat anda terkait 

layanan administrasi SMA Negeri 

1 Konawe Selatan? 

2. Bagaimana sisitem penerimaan 

peserta didik peserta didik yang di 

lakukan di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

3. Bagaimana proses pendataan siswa 

di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

 2. Akuntabilitas 1. Apa yang anda perhatikan dalam 

pemilihan dari tenaga administrasi 

Sekolah atau staf tata usaha? 

2. Apa yang menjadi tugas dari 

wakasek kurikulum, sapras, dan 

kesiswaan? 

3. Apa saja jenis layanan dari 

administrasi kurikulum, sapras, 

humas dan kesiswaan? 

4. Bagaimana proses pendataan siswa 

di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

5. Apa saja tugas staf TU dalam 

melaksanakan layanan administrasi 

di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 
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 3. Partisipasi 1. berapa jumlah tenaga admiistrasi 

di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

2. siapa saja yang terlibat dalam 

kegiatan administrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan? 

3. siapa saja yang terlibat dalam 

pemberian layanan administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

4. Apa saja tugas staf TU dalam 

melaksanakan layanan administrasi 

di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

 

Layanan 

Administrasi 

 1. bagaimana layanan administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

2. Bagaimana dengan kegiatan 

pelayanan administrasi kurikum, 

sapras, dan kesiswaan di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan? 

3. Apa saja tugas guru yang 

terselesaikan atas pelayanan dari 

tenaga administrasi? 

4. Apa saja kendala dan hambatan 

dalam melaksanakan pelayanan 

administrasi? 

5. Apakah ada saran dalam 

peningkatan layanan administrasi?  
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Lampiran 2. 

HASIL OBSERVASI 

NO ASPEK PENGAMATAN   ANALISIS 

1 Layanan Administrasi SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan 

Layanan administrasi di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan terdiri dari empat 

layanan administrasi diantaranya 

layanan administrasi bagian kesiswaan  

yang melaksanakan tugasnya mengatur 

administrasi dari masuk hingga 

keluarnya siswa, layanan administasi 

kurikulum yang memberikan 

pembagian tugas kepada guru, 

penyusunan soal ujian sekolah dan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran, layanan 

administrasi humas yang tugasnya 

mengatur dan menyelenggarakan 

hubungan baik antara sekolah dengan 

masyarakat,  dan layanan administrasi 

bagian sarana dan prasarana yang 

tugasnya menginventariskan barang, 

malaksanakan pengadaan barang, 

pemeliharan barang, dan penghapusan 

barang. 

2 Tata Kelola administrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan 

Tata kelola atau tata usaha di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan selain 

melaksanakan tugasnya dalam surat 

menyurat den pengarsipan, tata usaha 

juga turut andil dalam penyelesaian 

tugas-tugas dari ke empat layanan 

administrasi di atas walaupun terdapat 

beberapa staf yang masi belum 

menguasai IT, Terdapatnya kendala 

saat pelaksan pelayanan dalam hal ini 

mereka bersama-sama mencari jalan 

keluar atau solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut, staf tenaga 

administrasi di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan terdiri dari tiga orang Tata 

Usaha, satu orang staf pustaka, cleaning 

service, dan security. 
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Lampiran 3. 

HASIL WAWANCARA 

Narasumber  : Asmudin, S.Pd.,M.Pd 

Jabatan   : Kepalah Sekolah 

Tanggal Wawancara : 20/05/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana menurut 

bapak terkait layanan 

administrasi di SMA 

Negeri 1 Konsel? 

Jadi kalau berbicara layanan administrasi di 

sekolah itu memang pada dasarnya adalah 

kegiatan yang ditawarkan oleh sekolah 

kepada konsumen dalam hal ini stakeholder 

seperti siswa yah. Terdapat beberapa layanan 

administrasi yang berlangsung dalam sekolah 

ini seperti, layanan administrasi kesiswaan, 

layanan administrasi kurikulum, layanan 

administrasi sarana dan prasasarana, layanan 

administrasi keuangan, layanan administrasi 

kepegawaian, layanan administrasi peraturan 

dan kearsipan serta layanana administrasi 

hubungan masyarakat 

2 Bagaimana dengan 

kegiatan layanan 

administasi kurikulum di 

SMA Negeri 1 Konsel? 

Untuk administrasi kurikulum itu dikelola 

oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum 

kalau di sekolah ini namanya ibu Dantik yang 

dalam hal ini bertugas salah satunya 

melakukan pendataan dan pembukuan jumlah 

mata pelajaran, mempersiapkan program 

kerja tahunan, mengatur pembagian jumlah 

kelas, dan jam yang diampuh oleh guru, 

melakukan evaluasi dan membuat program 

semester sesuai dengan kalender pendidikan. 

Tugas dari pengelola kurikulum adalah 

menyesuaikan program pendidikan dengan 

kurikulum nasional, memberikan pedoman 

kurikulum  kepada setiap guru, serta 

membuat perencanaan tentang proses 

pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya 

3 Bagaimana dengan 

kegiatan layanan 

administasi kesiswaan di 

SMA Negeri 1 Konsel? 

Kalau berbicara mengenai administrasi 

kesiswaan di SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

dimana administrasi kesiswaan ini tujuannya 

itu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran 
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di sekolah kita ini dapat berjalan dengan 

lancar, tertib dan teratur, serta mencapai 

tujuan pendidikan sekolah. Ada beberapa 

kegiatan administrasi kesiswaan dapat 

didaftar melalui gambaran bahwa lembaga 

pendidikan diumpankan sebagai sebuah 

transformasi, yang mengenal masukan 

(input), pengolahan didalam transformasi 

(proses),dan keluaran (output). Sederhana itu 

kalau untuk layanan administrasi kesiswaan 

mulai dari siswa yang bersangkutan masuk ke 

sekolah ini hingga keluar/tamat dari sekolah 

ini. Dan untuk yang bertanggung jawab 

terkait hal tersebut itu ada wakil kelapa 

sekolah bidang kesiswaan   

4 Apa saja tugas dari 

administrasi kesiswaan 

dan siapa saja yang 

terlibat? 

Tugas tenaga administrasi kesiswaan sekolah 

memiliki peranan penting dalam sekolah 

sebab tugas yang di emban oleh administrasi 

kesiswaan sepaerti mendata siswa baru atau 

siswa yang akan pindah sekolah, selain itu 

ADM kesiswaan juga mendata seluruh siswa 

yang di suatu sekolah tersebut yang kemudian 

melaporkan ke dinas pendidikan dan 

kebudayaan. ADM kesiswaan juga memiliki 

tugas pokok seperti penyusunan program 

pembinaan kesiswaan, Membina dan 

melaksanakan koordinasi keamanan 

kebersihan, ketertiban, keindahan, 

kekeluargaan, kerindangan dan kegiatan 

kurikuler (7-K), Melaksanakan bimbingan, 

pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa/OSIS dalam rangka menegakkan 

disiplin dan tata tertib sekolah 

5 Apa saja persiapan yang 

bapak tempuh untuk 

kegiatan penerimaan 

siswa baru? 

Salah satu persiapan kami dalam penerimaan 

siswa baru, kami sudah membentuk 

kepanitian sebelum penerimaan siswa baru 

dan kesiswaan bekerja sama dengan wakil 

kurikulum, wali kelas, pembina 

ekstrakurikuler dan sebagai kepala sekolah 

memberikan amanah kepada wakil kepala 

sekolah kesiswaan sebagai penanggung jawab 

terhadap penerimaan siswa baru yang akan 

dilakukan di SMA Negeri 1 Konawe Selatan 
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6 Apa saja kegiatan yang di 

laksanakan ketika 

penerimaan siswa baru? 

Dalam pelaksanaan kegiatan MOS, hal yang 

terpenting yang harus kita berikan kepada 

siswa adalah pengenalan budaya sekolah, 

memperkenalkan siswa pada seluruh 

komponen sekolah beserta aturan, norma, 

budaya dan tata tertib yang berlaku di 

dalamnya, memperkenalkan siswa pada 

keorganisasian, mengarahkan siswa dalam 

memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 

dengan bakat mereka 

7 Bagaimana terkait 

peraturan yang berlaku di 

sekolah ini? 

Kalau dalam menentukan peraturan-peraturan 

harus mempertimbangkan masukan dari hasil 

rapat bersama orang tua siswa, guru-guru, 

kepala sekolah, staf tata usaha, komite, dan 

pemerintah setempat 

8 Bagaimana menurut 

bapak terkait sarana dan 

prasarana di sekolah ini? 

Dalam suatu lembaga pendidikan seperti  di 

sekolah ini itu Sarana dan prasarana itu 

memang merupakan hal yang sangat penting 

dan menunjang atas tercapainya suatu tujuan 

dari pendidikan sebagai seorang personal 

pendidikan kita dituntut untuk menguasai dan 

memahami administrasi sarana dan prasarana, 

untuk meningkatkan daya kerja yang efektif 

dan efisien serta mampu menghargai etika 

kerja sesama personel pendidikan, sehingga 

tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat 

menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki 

baik dari warga sekolah maupun warga 

masyarakat sekitarnya 

9 Siapa saja yang terlibat 

dalam administrasi sarana 

dan prasarana di SMA 

Negeri 1 Konsel?  

Jadi kalau untuk urusan sarana dan prasarana 

sudah ada wakasek bagian sarana dan 

prasarana yang untuk melayani bagian 

layanan administrasi sarana dan prasarana 

yang tugasnya itu untuk mengurus keperluan 

sarana dan prasarana baik itu untuk keperluan 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, 

atau untuk mengurus perihal pengadaan 

barang yang diperlukan seperti pembelian 

ATK atau barang-barang lainnya 

10 Bagaimana menurut 

bapak terkait tata kelola 

di SMA Negeri 1 

Dalam suatu lembaga pendidikan khususnya 

di sekolah ini itu tentu saja penting. Dalam 

hal ini tata kelola yang baik tentu akan 
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Konawe Selatan? memberikan juga pengaruh yang berdampak 

positif terhadap mutu pendidikan yang baik 

yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu tata 

kelola dalam suatu lembaga pendidikan itu 

tentu harus mendorong terciptanya sinergi 

antara lembaga pendidikan dengan 

stakeholdernya, harus ada komitmen yang 

kuat dari pihak-pihak yang berada dalam 

lembaga pendidikan tersebut 

11 Apa yang diperhatikan 

oleh bapak dalam 

pemilihan dari tenaga 

administrasi sekolah atau 

Staff Tata Usaha? 

Untuk yang menjadi staf tata kelola atau 

sebut saja juga staff tata usaha tentu mereka 

harus dilengkapi dengan kemampuan dan 

keterampilan. Dalam hal ini seorang staf tata 

kelola harus memiliki kompetensi seperti 

kompetensi teknis dalam melaksanakan 

kegiatan administrasi persuratan atau 

pengarsipan. Selain itu tentu harus juga 

memiliki kompetensi kepribadian yang 

meliputi integritas dan akhlak mulia, etos 

kerja, dll. Ada juga kompetensi sosial yaitu 

kemampuan dalam berkerja bersama tim, 

karna untuk keberhasilan mencapai tujuan 

tentu tidak bisa ditempuh dengan sendiri-

sendiri jaid kerja sama tim ini sangat di 

perlukan. Yang paling penting juga itu 

kemampuan teknologi informasi dan 

komunikasinya, mampuka mereka 

menyesuaikan dengan perkembangan IT saat 

ini. Selain itu kompetensi tersebut jika 

dimiliki semua oleh staf tata usaha juga akan 

memberikan peningkatan layanan 

administrasi di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan 

12 Bagaimana pembagian 

tugas untuk tenaga 

administrasi di sekolah? 

Pembagian tugas untuk tenaga administrasi 

ini sebenarnya sudah tercantum di SK 

masing-masing yang telah di beri tugas, 

misalnya untuk staf tata usaha salah satu 

tugasnya ada untuk persuratan baik itu surat 

masuk ataupun surat keluar. Mengelola 

registrasi siswa juga. Selanjutnya staff tata 

usaha juga melayani siswa ketika siswa 

tersebut membutuhkan sesuatu yang 

berkaiatan dengan administrasi sekolah 



113 

seperti, legalizir ijazah atau legalisir piagam 

dll. Sedangkan untuk staf pustaka salah satu 

tugasnya itu adalah melayani siswa ketika 

siswa tersebut membutuhkan buku untuk 

pembelajarannya dan lain sebagainya. 

Selanjutnya untuk cleaning servis bertugas 

untuk menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan sekolah dan lain sebagainya. 

Sedangkan untuk security sebagai penjaga 

keamanan sekolah 

13 Apakah staff tata kelola 

terlibat dalam kegiatan 

layanan administrasi 

sarana dan prasarana di 

SMA Negeri 1 Konsel? 

Jadi tata usaha itu juga terlibat untuk urusan 

layanan administrasi sarana dan prasarana 

seperti, mengidentifikasikan kebutuhan 

sarana dan prasarana, membantu 

merencanakan kebutuhan sarana dan 

prasarana, mengadakan sarana dan prasarana, 

menginventarisasikan sarana dan prasarana, 

mendistribusikan sarana dan prasarana, 

memelihara sarana dan prasarana, 

melaksanakan penghapusan sarana dan 

prasarana, serta menyusun laporan sarana dan 

prasarana secara berkala 

14 Apa yang menjadi 

kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam 

pelayanan administrasi di 

sekolah ini? 

Disetiap lembaga pendidikan tentu atau di 

sekolah ini pasti memiliki kendala atau 

hambatan yang hadapi dalam 

penyelenggaraan pendidikan baik itu untuk 

pelayanan administrasi atau dalam hal prose 

belajar mengajar. Setiap ada kendala atau 

masalah yang dihadapi tentu kami akan 

bermusyawarah dan berusaha 

menyelesaikannya secara bersama-sama 

mencari jalan keluar atau solusi untuk 

permasalahan tersebut 

 

Narasumber  :Dantik Sembodoningsih, S.E 

Jabatan   : Wakasek Kurikulum 

Tanggal Wawancara :20/05/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Layanan administrasi apa 

saja yang terdapat di 

Kalau layanan administrasi di sekolah ini itu 

ada beberapa seperti administrasi kurikulum, 
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sekolah ini ibu? kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, ada 

juga layanan administrasi hubungan 

masyarakat, layanan administrasi untuk 

pegawai juga ada. Dalam suatu sekolah tentu 

tidak lepas dari layanan administrasi tersebut 

begitupun di SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

ini tapi secara struktur organisasi itu ada 

administrasi kurikulum, sarana dan prasarana 

dan kesiswaan 

2 Apa yang menjadi tugas 

dari wakasek kurikulum? 

Jadi sebagai wakasek bidang kurikulum dalam 

melaksanakan layanan administrasi 

diantaranya membuat penetapan kebijakan 

mutu dalam standar SKL isi, proses dan 

penilaian, menyusun program, mengatur 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, 

menyusun pembagian tugas guru dan jadwal 

pelajaran, mengelola informasi dan web 

bidang peningkatan mutu pembelajaran, 

menyusun jadwal dan pelaksanaan Ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ulangan kenaikan kelas, serta ujian 

akhir sekolah & nasional, menyusun anggaran 

kegiatan, menerapkan kriteria persyaratan naik 

atau tidak naik dan kriteia penjurusan serta 

kriteria kelulusan, mengatur jadwal 

penerimaan buku laporan penilaian hasil 

belajar dan ijazah, mengkoordinasikan dan 

mengarahkan penyusunan administrasi guru, 

membina kegiatan MGMP, melaksanakan 

pemilihan guru teladan, membina kegiatan 

lomba-limba bidang akademik, melaksanakan 

dan menyusun jadwal pelajaran tambahan, 

melaporkan presentase ketidak hadiran guru 

dalam PBM, membuat jadwal pelaksanaan 

penerimaan rapor, mengkoordinasikan 

penyusunan dan revisi Kurikulum SMA Negeri 

1 Konawe Selatan, serta  melaporkan hasil dan 

target kelulusan kepada kepala sekolah 

3 Apa saja yang termasuk 

dari layanan administrasi 

kurikulum di SMA Negeri 

1 Konsel? 

Untuk layanan administrasi kurikulum itu 

adminitrasi diantaranya memberikan 

pembagian tugas kepada guru kemudian 

menyusunkan jadwal pelajaran kemudian 

membagi rombongan belajar kemudian 
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membuatkan absensi guru dan juga siswa 

kemudian menetapkan kegiatan ekstra 

kurikuler membuatkn daftar nilai kemudian 

menentukan waktu atau jadwal untuk kegiatan 

ujian dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran 

4 Siapa saja yang terlibat 

dalam layanan 

administrasi kurikulum? 

Untuk peningkatan layanan admninistrasi 

bagian kurikulum tentu tidak lepas dari kerja 

sama kepala sekolah, guru, tata usaha dan 

lainnya. Dalam melaksanakan administrasi 

kurikulum, pegawai tata usaha sekolah 

melakukan hal-hal berikut: 

Mendokumentasikan standar isi, 

mendokumentasikan kurikulum yang berlaku, 

mendokumentasikan silabus, menyiapkan 

format silabus, Rencana, Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan penilaian hasil 

belajar, menyiapkan perangkat pengawasan 

proses pembelajaran, mendokumentasikan 

bahan ujian/ulangan, mendokumentasikan 

penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan 

pendidikan, dan pemerintah, membantu 

memfasilitasi pelaksanaan kurikulum dan 

silabus, mendokumentasikan kurikulum, 

silabus, dan RPP, serta mendokumentasikan 

Daftar Kumpulan Nilai Nilai (DKN). Dalam 

pelayanan administrasi kurikulum tentu bisa di 

laksanakan jika hanya untuk satu orang saja 

5 Siapa saja yang terlibat 

dalam layanan 

admninistrasi kurikulum 

dan bagaimana dengan 

tugasnya? 

Jadi tugas administrasi di bidang kurikulum itu 

tentu tidak hanya dikerjakan oleh satu orang 

saja tetapi ada beberapa orang yang terlibat 

seperti staff administrasi, ada tim 

pemgembang, ada juga pihak komite, kepala 

sekolah. Adapun tugas-tugas administrasi 

kurikulum itu banyak, yang pertama itu 

merencanakan pembagian tugas atau 

menyusun pembagian tugas untuk tenaga guru 

dan juga tenaga kependidikan kemudian 

mengumpulkan dokumen dan menyimpan 

dokumen nasional sebagai pedoman untuk 

dokumen sekolah kemudian menyusun 

perencanaan pembelajaran mulai membuat 

jadwal pembelajaran kemudian jadwal ulangan 
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harian bersama jadwal ulangan semester atau 

penilaian akhir semester dan juga jadwal ujian 

sekolah dan pada itu juga penyusun program 

remedi dan juga pengayaan kemudian 

menjabarkan kalender pendidikan atau 

membuat kalender pendidikan 

6 Apa yang menjadi kendala 

dan hambatan yang ibu 

hadapi dalam layanan 

administrasi kurikulum? 

Kendala dan tantangan di sini yang pertama 

berkaitan dengan fasilitas penunjang yang 

belum memadai jadi munkin kita ini masih 

membutuhkan beberapa fasilitas agar 

pemberian layanan itu bisa lebih maksimal 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik 

dari tenaga guru, tenaga kependidikan maupun 

siswa, kemudian masih kurang menurut saya 

tentang manajement sekolah juga perlu 

dibenahi sehingga pemberian layanan itu bisa 

lebih maksimal. Kemudian kurang kerja sama 

antara guru, tenaga kependidikan dan juga 

instansi sekolah ini dengan sekolah lain. 

Sehingga hal ini bisa menjadi penghambat 

dalam pelayanan administrasi di sekolah ini 

 

Narasumber  : Ketut Suwingin, S.Pd.I 

Jabatan   : Wakasek Sapras 

Tanggal Wawancara :08/08/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja sarana prasarana 

yang dimiliki Tata Usaha 

SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan untuk mendukung 

kinerja tenaga administrasi 

dalam hal melayani dan 

mengelola administrasi 

sekolah 

untuk saat ini ada komputer dan ada juga 

laptop yang diberikan oleh wakasek kesiswaan 

 

2 Bagaimana layanan sarana 

dan prasarana terlibat 

dalam penerimaan siswa 

baru? 

Kalau ditanya perihal hubungan sarana dan 

prasarana dengan penerimaan siswa baru itu, 

dalam hal ini keadaan sarana dan prasarana 

tentu menjadi salah satu yang menjadi 

pertimbangan, kita harus mengetahui berapa 

ruangan kelas yang tersedia untuk peserta didik 
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yang baru, berapa jumlah rombongan belajar 

dalam satu kelas, jangan sampai kita 

menerimah peserta didik baru yang di luar 

kapasitas ruangan yang tersedia, misalnya 

mungkin kursi yang tersedia tidak cukup hal 

ini tentu juga menjadi proses pendidikan atau 

simplenya proses belajar mengajar tidak 

berlangsung secara optimal sebagaimana yang 

diharapkan 

3 Bagaimana pendapat 

bapak terkait sarana dan 

prasarana pendidikan di 

sekolah ini? 

sarana dan prasarana dalam suatu lembaga 

pendidikan itu memang menempati poin yang 

penting dalam suatu lembaga pendidikan untuk 

menunjang penyelenggaran pendidikan pada 

suatu sekolah. Dimana dalam hal ini sarana 

pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan 

yang secara lansung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya 

proses belajar mengajar seperti gedung, ruang 

kelas, meja-kursi, alat-alat dan media 

pembelajaran. Sedangkan kalau prasarana 

adalah fasilitas yang secara tidak lansung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran seperti halaman, kebun, taman 

sekolah, dan jalan menuju sekolah. Kedua hal 

tersebut memang fasilitas yang diperlukan 

dalam suatu lembaga pendidikan 

4 Apa yang menjadi tugas 

dari wakasek bidang 

sarana dan prasarana di 

SMA Negeri 1 Konsel? 

Sebagai wakasek bagian sarana dan prasarana 

dalam hal ini bagian layanan adaministrasi 

sarana dan prasarana saya mempunyai tugas 

untuk melaksanakan administrasi inventarisasi 

dan kelengkapan sekolah bertanggung jawab 

kepada kepala tenaga administrasi sekolah 

dalam hal ini kepada kepala sekolah. Adapun 

tugasnya itu seperti, membuat data dan 

inventaris sarana yang meliputi: luastanah, 

gedung, barang- barang inventaris sekolah 

serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran secara teratur, 

pendataan perabot dan perlengkapan sekolah 

yang rusak, selanjutnya mengerjakan atau 

membuat penghapusan barang, yang 

pelaksanaanya ini tentu tidak setiap saat. 

Kemudian menerima dan mencatat pembelian 
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ATK serta memelihara sarana dan prasarana 

sekolah dan pelaksanaanya itu apabila barang 

tersebut telah tersedia dan hal tersebut dimuat 

dalam suatu buku yang sudah ada  formatnya 

terkati barang sarana atau prasarana itu 

5 Apakah ada hambatan 

dalam menggunakan 

fasilitas pelayanan? 

Computer? Printer 

misalnya? 

 

Salah satu hambatan yang kami hadapi itu 

adalah sarana yang tidak memadai artinya 

tidak cukup seperti fasilitas komputer untuk 

pegawai itu masih terbatas sehingga ketika kita 

masing-masing mempunyai pekerjaan secara 

bersamaan tentu  harus menunggu dulu akibat 

pekerjaan tidak selesai sesuai dengan tenggang 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya 

 

Narasumber  : Rahman Muslimin 

Jabatan   : Wakasek Kesiswaan 

Tanggal Wawancara : 20/05/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja kegiatan dalam 

layanan administrasi 

kesiswaan? 

Dalam hal pengelolaan administrasi 

kesiswaan mencakup kegiatan  perencanaan 

kesiswaan, penerimaan siswa baru, 

pencatatan siswa dalam buku induk, 

pengelompokan siswa, kehadiran siswa di 

sekolah, tata tertib sekolah, mutasi, mengatur 

organisasi sekolah, kelulusan dan alumni, dan 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). 

Dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan t 

ersebut, kepala sekolah, wakasek kesiswaan, 

dewan guru, dan staf tata usaha memiliki 

peranan yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan tujuan pendidikan 

secara efektif dan efisien. Tida bisa kita capai 

tujuan pendidikan jika hanya dilakukan oleh 

seorang saja. Sedangkan administrasi 

kesiswaan ini sangat diperlukan bagi 

kelangsungan proses belajar mengajar dalam 

dunia pendidikan 

2 Apa saja layanan dari 

administrasi kesiswaan di 

SMA Negeri 1 Konsel? 

Untuk layanan administrasi kesiswaan itu 

terdapat empat hal yang berkaitan dengan 

pengadministrasian yaitu proses penerimaan 
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siswa baru, ketatahusaan siswa, pencatatan 

bimbingan dan penyuluhan serta pencatatan 

prestasi belajar siswa. Dalam pelaksanaan 

administrasi kesiswaan tersebut, kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf 

tata usaha memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan 

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

Dalam hal ini layanan administrasi kesiswaan 

ini sangat diperlukan bagi kelangsungan 

proses belajar mengajar dalam dunia 

pendidikan. Semua itu tidak lepas dari 

keaktifan orang-orang yang menguasai 

administrasi dalam sekolah 

3 Bagaimana sistem 

penerimaan peserta didik 

yang dilakukan di SMA 

Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

Penerimaan peserta didik yang dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Konawe 

Selatan ini di rencanakan kalau untuk tahun 

ajaran 2022/2023 ini  dimulai dari tanggal 20-

30 Juni 2022 dengan jalur pendaftaran zonasi, 

prestasi, afirmasi serta perpindahan tugas 

orang tua dan pendaftarannya via online. 

Persiapan kegiatan yang dilakukan meliputi; 

pembentukan tim penerimaan peserta didik 

baru (PPDB), menyusun petunjuk teknis 

penerimaan peserta didik baru (PPDB), 

penyiapan software database penerimaan 

peserta didik baru (PPDB) online, dan rapat 

koordinasi antara direktorat dinas pendidikan 

dan tim IT yang ditunjuk 

4 Bagaimana prosedur 

dalam proses penerimaan 

siswa baru? 

Kalau untuk kegiatan yang dilakukan selama 

proses sosialisasi dan publikasi ialah yang 

pertama kita membuat petunjuk teknis dan 

brosur Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) yang dilengkapi dengan informasi 

jadwal pendaftaran, kedua kita membuat 

materi presentasi sosialisasi, ketiga yaitu 

pembuatan baleho, spanduk dan banner 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 

keempat pemasangan iklan di media sosial 

dan di website sekolah, dan yang terakhir 

yaitu pembentukan tim sosialisasi dan 

pelaksanaan sosialisasi ke daerah-daerah dan 

beberapa satuan pendidikan yang potensial 
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menjadi calon peserta didik di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Konawe Selatan 

5 Apa yang menjadi syarat 

dalam penerimaan siswa 

baru di SMA Negeri 1 

Konsel? 

Kalau untuk persyaratan dalam penerimaan 

siswa baru yaitu surat tanda lulus SMP/MTS 

paket B yang telah dilegalisir, fotocopi kartu 

keluarga, fotocopi akta kelahiran, fotocopi 

KIP/KIS/PKH, fotocopi piagam akademik 

/non akademik serta fotocopi pasphoto hitam 

putih 2x3 dan 3x4. Setelah berlangsungnya 

proses penerimaan berkas administrasi dari 

calon siswa SMA N 1 Konawe Selatan, maka 

selanjutnya siswa yang dinyatakan lulus, 

akan melaksanakan proses administrasi 

pendaftaran ulang 

6 Bagaimana cara 

menanggapi siswa yang 

melakukan pelanggaran? 

Apabila ada siswa yang melakukan 

pelanggaran maka kita kadang memanggil 

orang tua siswa, karena anknya melakukan 

apa yang kiranya tidak sesuai dengan harapan 

kita sebagai guru. Kadang anaknya berangkat 

ke sekolah sering terlambat itu juga kita 

panggil.Sekolah juga mengadakan rapat 

antara wali murid dengan guru. Dalam rapat 

bersama ini biasanya membahas tentang 

perkembangan anak, dan mengundang secara 

pribadi biasanya kepala sekolah membahas 

tentang kesalahan yang dilakukan oleh anak 

didik tersebut. Kepala sekolah mengundang 

orang tua itu bisa mengirimkan surat 

panggilan melalui anaknya. Meskipun kita di 

sekolah memiliki kesempatan untuk 

berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan 

mereka (siswa), pada akhirnya mereka akan 

kembali kelingkungan keluarga atau ke 

pangkuan orang tuanya. Jika kita gagal dalam 

menjaga komunikasi dengan orang tua 

tentang kemajuan anak mereka di sekolah, 

maka kita akan kehilangan kesempatan untuk 

membuat jembatan komunikasi yang sangat 

penting dalam kehidupan peserta didik 

8 Bagaimana pencatata 

prestasi atau bakat dari 

calon peserta didik baru? 

Ketika kita melakukan pengenalkan 

lingkungan sekolah, perkenalan dengan 

sesama siswa baru, kakak kelas, guru dan 

juga karyawan dan mengarahkan siswa dalam 
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memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah sesuai dengan bakatnya sehingga dari 

hal tersebut kita akan melihat nantinya 

bagaimana siswa tersebut mengembangkan 

bakat dan minatnya sehingga dapat 

menhasilkan prestasi. Kita itu bisa melihat 

ciri-ciri anak berbakat itu memiliki 

kecerdasan yang tinggi, kreativitas dan 

bertanggung jawab. Di sekolah kami 

mempunyai beberapa ektrakurikuler yang 

akan menjadi wadah perkembangan siswa 

dibidang prestasi non akademik. Jadi semua 

siswa baru diwajibkan ikut ekstrakurikuler 

minimal satu, hal ini dilakukan agar siswa 

mampu mengembangkan diriberlangsungnya 

kegiatan tersebut 

9 Apa yang menjadi 

pertimbangan dalam 

penerimaan siswa baru di 

SMA Negeri 1 Konsel? 

Jadi ketika akan melakukan penerimaan 

peserta didik baru memang ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan seperti kesesuaian 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita 

ini, misalnya berapa target dan batasan 

jumlah peserta didik baru yang di terimah ada 

berapa kelas yang akan terisi, apakah ruangan 

kelas cukup serta kita juga memperhitungkan 

berapa jumlah rombongan belajar dalam satu 

kelas. Hal-hal tersebut tentu saja penting dan 

menjadi pertimbangan, karna jangan sampai 

kita menerimah peserta didik baru yang 

melebihi kapasitas dari sarana dan prasarana 

yang dimiliki tentu pada saat proses belajar 

mengajar ditakutkan tidak terlaksana secara 

optimal 

10 Apa yang menjadi tugas 

dari tenaga administrasi 

kesiswaan?  Serta siapa 

saja yang terlibat dalam 

hal tersebut? 

Tugas tenaga administrasi kesiswaan sekolah 

memiliki peranan penting dalam sekolah 

sebab tugas yang di emban oleh administrasi 

kesiswaan sepaerti mendata siswa baru atau 

siswa yang akan pindah sekolah, selain itu 

ADM kesiswaan juga mendata seluruh siswa 

yang di suatu sekolah tersebut yang 

kemudian melaporkan ke dinas pendidikan 

dan kebudayaan. ADM kesiswaan juga 

memiliki tugas pokok seperti penyusunan 

program pembinaan kesiswaan, Membina dan 
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melaksanakan koordinasi keamanan 

kebersihan, ketertiban, keindahan, 

kekeluargaan, kerindangan dan kegiatan 

kurikuler (7-K), Melaksanakan bimbingan, 

pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa/OSIS dalam rangka menegakkan 

disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam 

layanan administrasi kesiswaan itu tentu tidak 

hanya melibatkan satu orang saja atau segala 

sesuatunya di lakukan oleh wakasek bidang 

kesiswaan tetapi disini kami juga tentu 

melibatkan staf tata usaha sepeti membantu 

kegiatan penerimaan peserta didik baru, 

membatu kegiatan masa orientasi, membantu 

mengatur rasio peserta didik per kelas, 

mendokumentasikan program kerja 

kesiswaan, mendokumentasikan program 

pengembangan diri siswa dll 

11 Apa yang menjadi 

kendala dalam pelyanan 

administrasi kesiswaan 

ini? 

Kendala yang di hadapi biasanya yang di 

pengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dalam 

hal proses pendataan siswa  di SMAN 1 

KONSEL dilakukan  secara offline dan 

online. Untuk offline kendalanya  banyak 

siswa yang pada saat di minta untuk  

mengumpulkan data baik itu KK, KTP orang 

tua, fc ijazah terhir siswa tidak 

mengumpulkan akibatnya proses pendataan 

menjadi terkendala, apa lagi proses 

pendataan. Untuk online kendala utamanya 

adalah jarigan pada saat pendataan terkadang 

server eror, terkadang dalam pendataan. 

OPERATOR bangun di atas pukul 02.00 

malam untuk mendataa siswa agar 

menghindari jarigan sibuk atau eror 

 

Narasumber  : Arwan Toondu, S.Pd 

Jabatan   : Guru 

Tanggal Wawancara : 20/05/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja tugas Guru yang 

terselesaikan atas layanan 
Sebagai guru jenis pelayanan dari administrasi 

kurikulum ini yang diterapkan di SMA Negeri 
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dari tenaga administrasi 

sekolah di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan? 

 

1 Konawe Selatan seperti layanan administrasi 

yang membantu segala urusan guru, murid 

yang menyangkut keadministrasian. Segala 

urusan tentang administrasi yang meliputi 

jadwal mata pelajaran, jadwal ujian, jadwal 

piket guru, absensi siswa, surat menyurat dan 

segala hal yang menyangkut administrasi akan 

dilayani oleh administrasi yang ada di sekolah 

2 Bagaimana bentuk 

pendekatan yang dilakukan 

oleh bagian tenaga 

administrasi dalam 

menjalin kerja sama 

dengan Guru untuk urusan 

administrasi ? 

 

Salah satu jenis pelayanan yang diberikan 

kalau terkait administrasi sarana dan prasarana 

itu seperti menyediakan alat-alat yang 

dibutuhkan saat mengajar seperti spidol, 

penghapus, dan alat lainnya yang perlu 

dibutuhkan bagi guru dalam mengajar siswa. 

Hal tersebut tentu menjadi hal yang penting 

untuk keberlangsungan proses belajar 

mengajar 

3 Siapa saja yang berperan 

dalam penyusunan jadwal 

mengajar dan pengolahan 
data siswa? 

 

Tata kelola dalam pendidikan itu memegang 

peranan penting yah.  Dalam hal pelaksanaan 

tata kelola dalam suatu lembaga pendidikan 

maka seorang pimpinan harus memahami 

konsep dari tata kelola dengan baik agar 

program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai 

dengan rencana. Pada suatu lembaga 

pendidikan tentu terdapat pihak-pihak yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

yang perlu dikelola dengan baik, seperti guru 

dan tenaga kependidikan 

4 Adakah masalah atau 

kendala yang Bapak/Ibu 

rasakan dalam 

memanfaatkan layanan 

administrasi sekolah? 

Kalau perihal ada masalah atau kendala yang 

terjadi di sekolah ini, kepala sekolah mengajak 

kami bermusyawarah dan memecahkan 

permasalahan tersebut secara bersama. 

Sebagaimana yang kami tau bahwa setiap 

orang mempunyai pemikiran yang berbeda-

beda jadi ketika kita telah berkumpul bersama 

maka kami akan menyampaikan saran terbaik 

sebagai tanggapan terhadap masalah yang 

dihadapi 

5 Adakah saran Bapak/Ibu 

Guru dalam peningkatkan  

layanan administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

Kalau menurut saya yang saya lihat dalam 

pengelolaan pelayanan administrasi di sekolah 

ini belum maksimal, pegawai yang kurang 

tanggap terhadap informasi yang disampaikan, 



124 

 kurangnya kesadaran dalam bekerja, selain itu 

masih kurangnya pemahaman tentang IT, 

selain itu masih adanya pegawai yang memang 

tidak sesuai dengan bidangnya 

Narasumber  :Eti Kurnia Syarif, S.SI 

Jabatan   : Staf tata usaha 

Tanggal Wawancara :23/05/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Ada berapa jumlah tenaga 

administrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

 

Jadi untuk layanan administrasi kesiswaan 

tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab 

seorang wakil kepala sekolah bagian 

kesiswaan saja tetapi melibatkan pegawai 

yang lain seperti kepala sekolah, guru, serta 

staf tata usaha yang ada di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan mengingat banyaknya 

kegiatan dalam layanan administrasi 

kesiswaan dalam hal ini dimulai dari proses 

memasuki sekolah hingga peserta didik 

keluar dari sekolah 

2 Bagaiamana keterlibatan 

ibu dalam hal layanan 

administrasi kesiswaan? 

 

Dalam layanan administrasi kesiswaan itu 

kami tentu terlibat juga dalam pengelolaan 

administrasi kesiswaan karna hal tersebut 

tentu mencakup kegiatan  perencanaan 

kesiswaan penerimaan siswa baru, pencatatan 

siswa dalam buku induk, pengelompokan 

siswa, kehadiran siswa di sekolah, tata tertib 

sekolah, mutasi, mengatur organisasi sekolah, 

kelulusan dan alumni, dan Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS). Salah satu kegiatan 

yang kami lakukan itu seperti pencatatan-

pencatatan data siswa dalam buku induk dan 

lain-lainnya 

3 Bagaimana proses 

pendataan siswa di SMA 

Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

 

Untuk proses pendataan siswa SMA Negeri 1 

Konawe Selatam dilakukan secara ofline dan 

online. Untuk ofline itu seperti pencatatan-

pencatatan data siswa ditulis dalam buku 

induk, kemudian dilengkapi dengan 

menggunakan buku klopper sebagai 

pelengkap buku induk yang dituliskan 

menurut abjad nama siswa. Sedangkan untuk 

pendataan secara online itu via aplikasi 
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menggunakan aplikasi dapodik 

4 Bagaimana kompetensi 

serta mekanisme 

pelayanan di bidang 

administrasi Tata Usaha? 

 

Sebagai staf tata usaha di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan tentu dituntut juga untuk 

memiliki kompetensi baik dari segi 

kemampuan dan keterampilan. Salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

staf tata usaha misalnya mampu 

mengoperasikan komputer dalam hal ini IT 

yah. Kemudian kompetensi teknis seperti 

melaksanakan persuratan da pengarsipan dan 

lain-lain.  Di samping itu, yang tidak kalah 

penting adalah prinsip fokus pada 

penyelarasan kewengangan dan 

tanggungjawab sebagai kunci peningkatan 

kinerja. Selain itu dengan pengeuasaan atau 

dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang staf TU juga bisa berpengaruh 

dengan peningkatan layanan administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

5 Berapa jumlah tenaga 

administrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

Kalau untuk sumber daya manusia untuk  

tenaga administrasi itu terdapat staf tata usaha 

3 orang, ada tenaga pustaka 2 orang serta 

security 1 orang dan 1 orang cleaning servis. 

Secara keseluruhan tata usaha tersebut murni 

hanya untuk tata usaha, kita tidak mengajar 

yah karna untuk tugas staf tata kelola atau 

tata usaha itu tugasnya tidak boleh di rangkap 

dengan tenaga pendidik 

6 Bagaimana sistem 

pembagian tugas Staf 

Tata Usaha? 

 

Untuk pembagian tugas yang berikan masing-

masing mempunyai SK yang dimana dalam 

SK tersebut sudah disebutkan tugas-

tugasnyadan pekerjaannya mereka dan  sudah 

terpilah-pilah. Sehingga setiap orang sudah 

mengetahui apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya dan tentu harus bisa 

diselesaikan dan dilaksanakan sebagaimana 

semestinya 

7 Apa saja tugas staf tata 

usaha dalam 

melaksanakan layanan 

administrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

Kalau berbicara mengenai tugas dari staff tata 

usaha khusunya di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan itu adalah melaksanakan penyusunan 

rencana dan program bagian tata usaha. 

Tugas tata usaha bukan hanya sekedar 
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 mengurus perihal persuratan saja saja, tetapi 

juga mengurus bagian kepegawaian dalam 

hal ini guru, menyusun laporan juga. Selain 

itu kami juga memberikan pelayanan kepada 

siswa seperti legalizir ijazah atau dokumen 

lainnya, membuat permohonan rekomendasi, 

melayani siswa yang akan pindah sekolah dan 

lain sebagainya jadi kami tidak hanya sekedar 

mengurus saja tentang persuratan saja 

sebagaimana identiknya staf tata usaha adalah 

mengenai persuratan tapi staf tata usaha juga 

dilibatkan dalam hal mengidentifikasi 

kebutuhan sarana dan prasarana, membantu 

merencanakan kebutuhan sarana dan 

prasarana, menginventarisasikan sarana dan 

prasarana, memelihara sarana dan prasarana, 

melaksanakan penghapusan sarana dan 

prasarana, menyusun laporan sarana dan 

prasarana secara berkala dan lai sabagainya. 

8 Bagaiaman keterlibatan 

ibu dalam penerimaan 

siswa baru? 

 

Untuk mensukseskan atau untuk membantu 

peningkatan layanan admninistrasi kesiswaan 

itu tentu kami para staf juga turut andil dalam 

hal seperti membantu kegiatan penerimaan 

peserta didik baru, membatu kegiatan masa 

orientasi siswa, mendokumentasikan program 

kerja kesiswaan, serta mendokumentasikan 

program pengembangan diri (eti Kurnia 

Syarif 

9 Bagaimana keterlibatan 

ibu dalam kegiatan 

layanan administrasi 

kurikulum? 

Sebagai tata usaha kami terlibat pula dalam 

kegiatan layanan administrasi kurikulum 

seperti melakukan hal-

hal:1)Mendokumentasikan kurikulum yang 

berlaku, 2) Mendokumentasikan silabus, 

3)Menyiapkan format silabus, Rencana, 

4)Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

penilaian hasil belajar, 5)Menyiapkan 

perangkat pengawasan proses pembelajaran. 

6)Mendokumentasikan bahan ujian/ulangan, 

7)Mendokumentasikan penilaian hasil belajar 

oleh pendidik, 8)Mendokumentasikan standar 

kompetensi lulusan satuan pendidikan, 

9)Mendokumentasikan standar kompetensi 

lulusan mata pelajaran, 
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10)Mendokumentasikan kriteria ketuntasan 

minimal, 11)Membantu memfasilitasi 

pelaksanaan kurikulum dansilabus, 

12)Mendokumentasikan pemetaan 

kompetensi dasar tiap matapelajaran 

persemester, 13) Mendokumentasikan 

kurikulum, silabus, dan RPP, 14) 

Mendokumentasikan Daftar Kumpulan Nilai 

Nilai (DKN) 

10 Hambatan apa saja yang 

ibu rasakan dalam 

melayani siswa atau guru 

serta dalam mengelola 

administrasi Tata usaha di 

SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

 

Kalau kendala atau hambatan dalam layanan 

administrasi khususnya  untuk di staf TU 

tentu tidak dapat di hindari, misalnya 

kedisiplinan pegawai tata usaha sekolah, 

kesadaran dalam bekerja, ruangan tata usaha 

yang masih terbilang sempit, sarana dan 

prasarana belum memadai, dan arsip-arsip 

belum tertata dengan baik. Hal-hal ini tentu 

dapat menjadi penghambat dalam bekerja 

sehingga pekerjaan tersebut membutuhkan 

waktu  penyelesaian yang lebih lama 

 

Narasumber  :Julaeha, S.Pd 

Jabatan   :Staf  tata usaha 

Tanggal Wawancara :23/05/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaiamana proses 

penerimaan peserta didik 

di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus 

seleksi nantinya harus segera melakukan 

proses daftar ulang dengan melengkapi berkas 

daftar ulang yang telah disiapkan oleh panitia. 

Penyerahan berkas daftar ulang dapat 

dilaksanakan secara langsung di sekolah. 

Selanjutnya setelah siswa diterima menjad 

warga sekolah SMA Negeri 1 Konawe Selatan  

maka tahapan selanjutnya siswa juga akan 

diperkenalkan dengan lingkungan sekolah 

2 Bagaimana bentuk 

pendekatan yang 

dilakukan oleh bagian Tata 

Usaha dalam menjalin 

kerja sama dengan guru 

dalam hal adminitrasi 

Tata kelola itu adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari pendidikan. Nah tata kelola ini 

tentu berhubungan erat dengan kegiatan 

administrasi sekolah. Sebagai salah satu staf di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan ini tentu 



128 

sekolah? 

 

terlibat dalam hal tata kelola admnistrasi di 

sekolah ini. Dalam hal ini sebagai sebagai staff 

tata kelola bertugas salah satunya itu 

menulis/membuat surat, menyimpang, 

pengarsipan surat dll 

3 Bagaimana bentuk 

pelayanan staf tata usaha 

dalam hal administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe? 

Staff tata usaha sebagai tenaga administrasi di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan yaitu perihal 

persuratan misalnya mengurus perihal surat 

masuk/keluar dalam hal ini surat-menyurat, 

mengelola administrasi pengajaran, mengelola 

registrasi siswa. Dalam hal ini kami juga tentu 

sebisa mungkin memberikan pelayanan yang 

maksimal baik itu kepada guru ataupun para 

siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan. Salah satu contoh pelayanan 

yang diberikan kepada siswa itu ketika mereka 

datang untuk bertanya perihal buku, atau misal 

terkait pembayaran dan kami menjelaskan hal-

hal yang berkaitan dengan pertanyaan para 

siswa atau kebutuhan siswa yang bersangkutan 

4 Bagaimana cara 

menangkapi terkait suatu 

masalah atau hambatan 

dalam mengelola 

adminitrasi di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan? 

Jadi kalau kami terdapat suatu masalah atau 

hambatan yang dihadapi. Kami di sekolah ini 

itu secara bersama-sama mencari jalan 

keluarnya atau solusinya untuk permasalahan 

tersebut. Kepala sekolah pun memberikan 

respon dengan komunikasi yang aktif antara 

bawahan dan pimpinan sehingga tidak ada 

batasan antara kami ketika mengemukakan 

suatu pendapat kepala sekolah juga 

menerimahnya dengan baik 

5 Hambatan apa saja yang 

ibu rasakan dalam 

melayani siswa atau guru 

serta dalam mengelola 

administrasi Tata usaha di 

SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

 

Kalau kendala atau hambatan dalam layanan 

administrasi khususnya  untuk di staf TU tentu 

tidak dapat di hindari, misalnya kedisiplinan 

pegawai tata usaha sekolah, kesadaran dalam 

bekerja, ruangan tata usaha yang masih 

terbilang sempit, sarana dan prasarana belum 

memadai, dan arsip-arsip belum tertata dengan 

baik. Hal-hal ini tentu dapat menjadi 

penghambat dalam bekerja sehingga pekerjaan 

tersebut membutuhkan waktu  penyelesaian 

yang lebih lama 
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Narasumber  :Siti Nurfidah 

Jabatan   : Guru 

Tanggal Wawancara : 08/08/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana pencatatan 

adminitrasi siswa di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan? 

Jadi setiap guru tentu mempunyai buku daftar 

nilai siswa-siswanya Buku daftar nilai 

merupakan buku pertama yang digunakan oleh 

guru untuk mencatat nilai mentah yang 

diperoleh langsung dari ulangan harian atau 

ulangan umum, serta nilai-nilai lain seperti 

nilai tugas dan aktivitas. “Nilai yang saya 

masukkan dalam buku daftar nilai yaitu 

penilaian harian, penilain tengah semester, 

penilaian semester, penilaian ujian akhir 

semester (UAS), penilaian sikap, dan penilaian 

keterampilan. 

2 Bagaimana peran sarana 

dan prasarana di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan? 

Sarana dan prasarana ini berperan langsung 

dalam proses pembelajaran dikelas sehingga 

berfungsi untuk mempelancar dan 

mempermudah proses belajar mengajar bagi 

siswa maupun guru. Sarana yang lengkap 

dapat memudahkan guru dalam menyampaikan 

isi pembelajaran kepada siswa.  Sarana dan 

prasarana ini memang suatu kesatuan dalam 

suatu lembaga pendidikan yang penting karena 

tanpa sarana dan prasarana maka suatu sekolah 

tidak optimal dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Dalam hal ini Keberhasilan 

program pendidikan di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana 

pendidikan 

3 Bagaimana menurut ibu 

terkait pelayanan staff tata 

usaha dalam hal 

adminitrasi di sekolah? 

jadi yang menjadi staf tata kelola kalau di 

sekolah ini yang menjadi staff tata usaha tentu 

juga harus memiliki kompetensi karna hal ini 

juga merupakan pekerjaan pelayanan untuk 

proses pembelajaran. Mereka memerlukan 

kemampuan dan keterampilan yang berbeda 

dengan kompetensi yang diisyaratkan untuk 

pendidik. Jadi kompetensi antara pendidik dan 

tenaga kependidikan itu berbeda. Selain itu staf 
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tata usaha juga ini memang tidak mengajar 

Narasumber  : Yuspita Sari 

Jabatan   : Guru 

Tanggal Wawancara : 08/08/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa yang menjadi 

pertimbangan dalam hal 

penerimaan peserta didik 

baru di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan ? 

Dalam hal penerimaan siswa baru di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan tentu terdapat 

pertimbangan berapa target dan batasan siswa 

yang akan diterimah dan menjadi warga 

sekolah. Salah satunya yaitu kita harus melihat 

juga bagaimana keadaan sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah, seperti berapa jumlah 

kelas  akan terisi serta jumlah siswa dalam satu 

kelas 

2 Bagaiamana pencatatan 

prestasi peserta didik di 

SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan ? 

Setiap siswa di SMA Negeri  1 Konawe 

Selatan tentu memiliki buku rapor. Buku rapor 

merupakan sebuah buku yang memuat laporan 

hasil belajar siswa yang bersangkutan selama 

mengikuti pendidikan di sekolah itu. Buku 

rapor bukan hanya berguna bagi siswa itu 

sendiri karena mereka dapat mengetahui 

prestasi yang mereka peroleh selama satu 

periode tertentu, tetapi juga untuk orang tua 

dan masyarakat luas. Adapun Nilai yang saya 

masukkan dalam buku lapor mencakup 3 

aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik 

yang merupakan rekapitulasi dari buku daftar 

nilai harian 

3 Pelayanan apa yang 

diberikan terakait sarana 

dan prasarana ? 

Untuk layanan administrasi sarana dan 

prasarana dipegang langsung oleh wakil 

kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, 

sebagai guru yang mengajar tentu 

mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana,  

adapun jenis pelayanan yang diberikan salah 

satunya yaitu menerima dan mencatat 

pembelian ATK dan mendistribusikan alat-alat 

penunjang proses belajar mengajar seperti 

spidol, penhapus,, dll hal tersebut tentu 

diperlukan untuk menciptakan pengalaman 

belajar yang baik, memberikan fasilitas kepada 

pesertadidik untuk mencapai tujuan 
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pembejaran 

Narasumber  :Andi Tendri Agranita 

Jabatan   : Pustakawati 

Tanggal Wawancara : 04/08/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah untuk staf 

pustaka di sekolah ini? 

Untuk staf pustaka terdapat dua orang yang 

ditugaskan, sedangkan untuk staf tata usaha itu 

ada tiga orang. Selanjutnya ada juga yang 

bertugas satu orang sebagai cleaning servis 

serta satu orang yang menjadi security sekolah. 

Jadinjika dihitung semuanya berjumlah tujuh 

orang dan tentu dengan tugas-tugas yang 

berbeda pula 

2 Bagaimana tugas staf 

pustaka di sekolah ini? 

Sebagai staf pustaka kalau tugasnya itu 

kesehariannya memang di perpustakaan. 

Adapun kegiatan atau tugas kami itu seperti 

menata buku-buku, melabeli buku sebagai 

bahan pustaka, melakukan pencatatan bahan 

pustaka. Pada intinya staf pustaka sepeti kami 

ini melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 

di perpustakaan. Adapun pelayanan yang kami 

berikan itu seperti melayani peminjaman buku-

buku pelajaran kepada siswa dan sebagainya 

yang berkaitan dengan perpustakaan 

 

Narasumber  : H. Muh. Idris, S.Pd.I 

Jabatan   : Wakasek Humas 

Tanggal Wawancara : 28/09/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apasaja peran Humas 

dalam pemberian 

pelayanan di SMA Negeri 

1 Konawe Selatan? 

 

Untuk menciptakan citra positif di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan dengan melakukan 

beberapa kegiatan yang ditempuh humas. 

kegiatan yang dilakukan humas dalam 

menciptakan image building sekolah; 1. 

Mempertahankan dan meningkatkan prestasi 

sekolah, 2. Menyalurkan beasiswa kepada 

peserta didik, 3. Melakukan promosi terhadap 

pencapaian sekolah, 4. Mensosialisasikan 
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informasi mengenai sekolah kepada instansi 

luar dan masyarakat, 5. Penjelasan jika 

terdapat pihak yang kesulitan dalam 

memahami suatu pesan yang disampaikan 

2 Apasaja kendala anda 

sebagai Wakasek Humas 

dalam pemberian 

pelayanan di SMA Negeri 

1 Konawe Selatan? 

 

Upaya humas di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan dalam menjalankan tanggungjawabnya 

tentu untuk memberikan layanan kepada 

masyarakat/publik memiliki kendala yang 

menjadi hambatan. Kendala yang menjadi 

faktor penghambat humas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat ialah saat 

pemberian informasi ada beberapa masyarakat 

yang masi kurang tanggap dari beberapa 

penyampaian yang telah disampaikan Hal 

tersebut menyebabkan humas kesulitan untuk 

memberi arahan dan penjelasan terkait suatu 

permasalahan yang dihadapi 

3 Strategi anda sebagai 

wakasek Humas dalam 

pemberian pelayanan? 

 

Strategi yang diterapkan humas saat bertindak 

sebagai communicator dan relatiuonship ialah 

menerapkan strategi komunikasi dalam 

pemberian layanan yang baik. Pemberian 

layanan dilakukan secara langsung dengan 

mengadakan pertemuan dan kunjungan 

tempat, pemberian layanan secara tidak 

langsung dengan menggunakan media 

komunikasi dan cetak. Humas SMA Negeri 1 

Konawe Selatan melakukan kunjungan tempat 

dalam memberikan arahan dan penjelasan 

terhadap orang tua/wali murid, masyarakat 

dan instansi, jadi dalam melakukan kegiatan 

promosi dan sosialisasi mengenai informasi 

sekolah, kami sebagai waka humas di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan telah menjalin 

hubungan kerja sama dengan media, radio, 

media sosial (facebook dan instagram) yang 

memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

informasi sekaligus memberikan pelayanan 

secara efektif dan efisien. 
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Narasumber  : Ananda 

Jabatan   : Siswa 

Tanggal Wawancara : 28/09/2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Jenis pelayanan 

administrasi apa saja yang 

anda biasa lakukan? 

 

kalau untuk jenis pelayanan yang kami sering 

lakukan itu hanya pada bagian tenaga 

administrasi Ketatausahaan dan pelayanan 

bagian perpustakaan sekolah kalau bagian 

tenaga administrasi tata usaha itu seperti 

pembayaran seragam, buku, dan pelayanan 

bagian perpustakaan dalam hal ini 

peminjaman buku Dan menurut saya terkait 

dengan pelayananya sudah cukup baik staf tata 

usaha sangat ramah dan baik-baik 

2 Bagaimana pendapat anda 

terkait layanan 

administrasi SMA Negeri 1 

Konawe Selatan? 

menurut saya terkait dengan pelayananya 

sudah cukup baik staf tata usaha sangat ramah 

dan baik-baik 

3 Bagaimana pendapat anda 

terkait sarana dan 

prasarana yang ada di 

SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

kalau untuk sarana seperti bangku, kursi dan 

lain-lain di kelas sudah mencukupi untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

prasarana menurut saya sudah cukup memadai 

seperti, mushola untuk melaksanakan solat, 

kantin, beberapa Labolatorium, dan 

perpustakaan untuk mencari bahan referensi 

 

  



134 

 



135 

 



136 

 



137 

Lampiran 5. 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 
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Wawancara dengan Bapak Asmudin, S.Pd.,M.Pd Selaku Kepala Sekolah 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

 

Wawancara dengan Bapak H. Muh. Idris, S.Pd.I selaku Wakasek Humas di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan 
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Wawancara Dengan Ibu Eti Kurnia 

Syarif, S.SI Selaku Staff TU SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan 

 

Wawancara Dengan Bapak Ketut 

Suwingin, S.Pd.I selaku Wakasek 

Sapras SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan 

 

 

Wawancara Dengan Ibu Dantik Sembodoningsih, S.EI selaku Wakasek 

Kurikulum SMA Negeri 1 Konawe Selatan 
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Ruangan Tata Usaha SMA Negeri 1 

Konawe Selatan 

 

Ruangan Wakasek Kurikulum 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

 

Ruangan Guru SMA Negeri 1 

Konawe Selatan 

 

Ruangan Wakasek Kesiswaan SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan 
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Foto Bersama Guru SMA Negeri 1 Konawe Selatan SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan 

 

 

Foto Bersama Staf Tu SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

 

Foto Bersama  Siswa SMA Negeri 1 Konawe Selatan 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran Yang Di Adakan Oleh Wakasek 

Kurikulum 

 

 

Brosur Pendaftaran Siswa Baru 
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