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ABSTRAK 

Abdul Rozak (112760) dengan judul “Problematika Pelaksanaan 
Administrasi Madrasah (Studi Kasus di MA Nurul Qur’an Tegalwero 
Pucakwangi Pati Tahun Ajaran 2015/2016” . 

Penelitian ini bermaksud melihat secara nyata terjadinya problematika 
pelaksanaan administrasi madrasah di MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi 
Pati Tahun Ajaran 2015/2016. Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi 
pertanyaan; 1) Apa saja problematika dalam proses pelaksanaan administrasi 
madrasah di MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 2015/2016?., 
;2) Bagaimana upaya madrasah dalam mengatasi problematika dalam pelaksanaan 
administrasi madrasah di MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 
Pelajaran 2015/2016?. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini field research dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui observasi, wawancara (interview), dokumentasi, dan triangulasi.  
Hasil analisis data dapat diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut:. 
Pertama, Problematika administrasi dalam bidang tata usaha, dalam pengelolaan 
tata usaha masih kurang konsep yang terjadi di MA Nurul Qur’an kurang berjalan 
efektif dan tertata rapi. Kedua, Problematika administrasi dalam bidang Personalia 
Murid, masalah yang terjadi dalam keorganisasian siswa di MA Nurul Qur’an 
masih belum bisa baik. Ketiga, Problematika administrasi dalam bidang 
personalia guru, tidak semua guru di MA Nurul Qur’an ini lulusan S1 sehingga 
dalam pembagian tugas belum bisa sesuai harapan. Keempat, Problematika 
administrasi dalam bidang pengawasan kepala madrasah, waktu kepala madrasah  
masih belum bisa efisien untuk mengawasi pendidik dan tenaga kependidikan 
sehingga pelaksanaan administrasi masih banyak masalah yang ditimbulkan oleh 
guru dan tata usaha. Mengenai upaya dalam mengatasi problematika sudah ada 
dalam pembahasan ini diantaranya pertama, meningkatkan pengelolaan bidang 
tata usaha madrasah, untuk bisa melaksanakan kegiatan pelakasanaan administrasi 
madrasah, sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Bahwa harus adanya 
kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh ketua tata usaha dan staff-staffnya untuk 
mengevaluasi semua kegiatan terkait administrasi madrasah. Kedua, 
Meningkatkan pelayanan dalam bidang personalia murid melalui wakil kepala 
bidang kesiswaan, pengelolaan kesiswaan juga menjadi sebagian besar dalam 
bidang administrasi khususnya yang berkaitan dengan output madrasah nantinya. 
Ketiga, Menigkatkan bidang personalia guru melalui wakil kepala bidang 
kurikulum, keberhasilan suatu lembaga sekolah ditentukan oleh pendidik dan 
tenaga kependidikan yang hanya tidak bertugas mengajar saja tapi harus 
melaksanakan pengelolaan admiistrasi madrasah. Keempat, Meningkatkan bidang 
pengawasan dan supervisi madrasah melalui kepala madrasah, hubungan yang 
harmois dalam suatu lembaga harus diterapkan karena hal itu menjadi kunci 
keberhasilan suatu lembaga dengan menjalin kerjasama dan tujuan bersama dalam 
menncapai misi madrasah. 
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