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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pekerjaan dan kegiatan memerlukan data dan informasi. Salah 

satu sumber data adalah arsip, karna arsip adalah bukti dan rekaman dari 

kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan terdepan sampai kepada kegiatan-

kegitan pengambilan keputusan, untuk pengambilan keputusan arsip diolah 

baik secara manual maupun dengan komputer menjadi suatu informasi yang 

siap dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.1 

Salah satu cara menanggulangi jumlah arsip yang makin bertambah 

yaitu dengan menerapkan sistem kearsipan yang tepat, mudah dan senantiasa 

mengadakan penyusutan secara berkala. Menentukan sistem kearsipan 

hendaknya sesuai dengan jumlah arsip yang ada dan sejauh mana 

perkembangan kantor yang bersangkutan di masa mendatang. Perlu di sadari, 

bahwa informasi merupakan sumber utama untuk menyelenggarakan kegiatan 

kantor. Salah satu sumber informasi adalah surat, dokumen, warkat dan 

arsip.2 

Dengan demikian sumber informasi perlu dipelihara dan dijaga dengan 

baik, sehingga yang perlu diterapkan sistem kearsipan beserta menerapkan 

metode yang praktis. Penyusunan arsip adalah usaha menerbitkan kumpulan 

dengan cepat apabila diperlukan. Jadi kegiatan ini tidak hanya sekedar 

                                                           
1 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, Manajemen Kearsipan Modern Dari Konvensional 

ke Basis Komputer , (Yogyakarta: PT Gava Media, 2015). Hlm 11 
2 Basir Barthos, Manajemen kearsipan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 255 
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membuat kumpulan berkas atau arsip itu rapi dan sistematis, tetapi juga harus 

sesuai dengan pola klasifikasi yang telah ditentukan.3  

Klasifikasi merupakan sarana dan juga kegiatan untuk menggolong-

golongkan berkas atau surat, disesuakan dengan fungsi dan kegiatan dari pada 

perguruan tinggi yang bersangkutan yang padanya berkas atau surat itu 

diolah. 4 

Pada dasarnya kearsipan atau filing adalah kegiatan penyusunan 

dokumen, warkat dan arsip pada tempat yang telah di tentukan, sehingga bila 

diperlukan dapat ditemukan dengan cepat.5 Adapun penyusunan arsip 

meliputi: 1) Pemeriksaan. 2) Mengindeks. 3) Memberi tanda. 4) 

Penggolongan atau menyortir 5) Menyimpan.6 

Pengawasan penyusunan kearsipan adalah proses dalam kegiatan 

menilai kesesuaian antara prinsip dan kaidah dan standar kearsipan dengan 

penyelenggaraan kearsipan. Menurut G.R. Terry pengawasan terhadap 

penyusunan arsip dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut: a) Tentukan 

standar atau tentukan apa yang harus dikerjakan. b) Ukurlah pelaksanaan atau 

periksalah apa yang sedang dikerjakan. c) Bandingkan pelaksanaan dengan 

standar dan temukanlah perbedaan jika ada. d) Perbaiki penyimpangan 

dengan cara-cara tindakan yang tepat.7 

                                                           
3 Ibid  
4 Ibid, hlm 251  
5 Irra Chrisyanti Dwi, Manajemen kearsipan, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2011), hlm 

97-98 
6 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono Op. Cit., hlm 31 
7 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011),  hlm 116  
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Menurut  UU No. 38 tahun 2015 tentang pedoman pengawasan 

kearsipan dikatakan pengawasan kearsipan dinilai perlu dilakukan untuk 

melihat apakah kearsipan yang dilakukan oleh pencipta arsip dan lembaga 

sesuai dengan standar, prinsip dan kaidah kearsipan dengan penyelenggaraan 

kearsipan.8  

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada tanggal 25 Juni 2019 

mendapatkan hasil bahwa di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo 

Global Mandiri Palembang telah melakukan pengawasan terhadap 

penyusunan arsip yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala tata usaha. 

Namun ada beberapa standar penyusunan arsip yang belum terlaksana seperti: 

tata kelola arsip yang kurang baik yaitu penyusunan dan penyimpanan arsip 

di mana arsip tidak tersimpan secara tidak sistematis dan tidak berdasarkan 

abjad. Sehingga menyulitkan upaya penemuan kembali ketika dibutuhkan. 

Kurangnya kesadaran dari pegawai akan pentingnya dalam penyusunan dan 

penyimpanan arsip yang baik.  

Berdasarkan  latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat 

permasalahan  tersebut  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  tentang : 

 “PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN ARSIP DI LIFESKILL 

TEKNOLOGI INFORMATIKA INDO GLOBAL MANDIRI 

PALEMBANG” 

 

 

                                                           
8 Undang-Undang No. 38 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Tahun 2015  
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B. Batasan Masalah 

Melihat pembahasan tentang pengawasan terhadap penyusunan arsip 

yang cakupan pembahasannya cukup luas, maka peneliti memberikan batasan 

masalah  dalam penelitian ini agar permasalahan tetap fokus pada tujuan 

penelitian  dan  tidak  meluas dalam  permasalahan  yang lain. Adapun 

pembatasan masalah  yang  akan  menjadi  pokok  permasalahan  dalam 

penelitian  ini adalah: Bagaiamanakah pengawasan terhadap penyusunan 

arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang 

dan Faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan terhadap 

penyusunan arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global 

Mandiri Palembang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap penyusunan arsip di SMP Lifeskill 

Teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang ? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan terhadap 

penyusunan arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global 

Mandiri Palembang ? 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

a) Untuk mengetahui pengawasan terhadap penyusunan arsip  

b) Untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan penghambat 

dalam pengawasan terhadap penyusunan arsip. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat yang berguna bagi yang membutuhkannya. Adapun manfaat 

yang di harapkan penliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang pengawasan terhadap penyusunan 

arsip. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui serta 

dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian mengenai 

bagaimana pengawasan terhadap penyusunan arsip. 

2) Bagi pihak sekolah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam pengawasan terhadap penyusunan arsip. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan  pustaka adalah  uraian  tentang  hasil  penelitian  terdahulu  

yang  relevan  dengan  penelitian  yang  sedang  direncanakan  guna  

mengetahui persamaan  dan  perbedaan  skripsi  yang  akan  dilakukan  oleh  

peneliti.  Adapun penelitian-penelitian  tersebut  antara lain. 

 Pertama, skripsi yang di tulis Rabiatul Adawiyah mahasiswa jurusan 

Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 2017 yang berjudul “Pengelolaan arsip pada kantor dinas 

perpustakaan dan kearsipan daerah poliwali mandar”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kondisi kearsipan saat ini belum bisa dikatakan sempurna 

karena masih banyak yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini 

dapat dilihat dari penciptaan, penyimpanan, pemanfaatan, pemindahan, dan 

pemusnahan arsip yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.9 

Kedua, skripsi yang ditulis Siti Musyaworah mahasiswa jurusan 

Kependidikan Islam Fakultas  Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta 2010 yang berjudul “Pelaksanaan 

Manajemen Kearsipan dalam Ketatausahaan di SMP Dua Mei Ciputat”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kondisi kearsipan saat ini belum bisa 

dikatakan sempurna karena masih banyak yang tidak sesuai dengan 

sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari penciptaan, penyimpanan, 

                                                           
9 Rabiatul Adawiyah,  “Pengelolaan Arsip pada Kantor Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Poliwali Mandar”. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin 2017) 
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pemanfaatan, pemindahan, dan pemusnahan arsip yang belum maksimal 

dalam pelaksanaannya..10 

Adapun persamaan dari kedua penelitian sebelumnya dengan peneliti 

adalah sama-sama membahas tentang kearsipan dan perbedaan dari kedua 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian saya lebih fokus pada pengawasan 

terhadap penyusunan arsip. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Pengawasan (controlling) 

a. Pengertian Pengawasan  

Menurut G.R. Terry pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses 

penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang 

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

rencana, yaitu selaras dengan standar.   

Selanjutnya Harold Kontz mengemukakan Pengawasan ialah 

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar 

supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 

dapat terselenggarakan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan-

tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-

                                                           
10 Siti Musyaworah,  “Pelaksanaan Manajemen Kearsipan dalam Ketatausahaan di SMP 

Dua Mei Ciputat” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) 



8 
 

petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan 

dapat tercapai.11 

b. Tujuan Pengawasan 

1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan 

2) Agar proses kerja sesua dengan prosedur yang telah digariskan atau 

ditetapkan. 

3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, 

sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 

4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya 

5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.12 

2. Arsip  

a. Pengertian Arsip 

Menurut  Basir, Arsip (record) yang dalam Bahasa Indonesia 

disebut sebagai “warkat”  pada pokoknya dapat diberikan pengertian 

sebagai: setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar, ataupun 

bagan yang memuat keterangan-keterangan yang mengenai sesuatu 

subyek (pokok persoalan) ataupun peristiwa-peristiwa yang di buat 

orang untuk membantu daya ingat orang itu pula. Yang termasuk 

sebagai arsip itu misalnya: surat-surat, kuitansi, faktur, pembukuan, 

                                                           
11 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, Op. Cit., hlm 110-111 
12 Diah Wijayanti, Administrasi Perkantoran, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018), hlm 

114  
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daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto 

dan lain sebagainya.13 

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kearsipan , pasal 1 ayat dan ayat b, 

menetapkan bahwa yang di maksud dengan arsip adalah : 

1) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 

negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, 

baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok, dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

2) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan badan swasta 

dan atau perorangan, dalam bentuk corak apa pun, baik dalam 

keadana tuggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan.14 

Jadi dapat disimpulkan apaupun sebutan yang dimaksud dengan 

arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam 

bentuk huruf, angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan 

tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi. 

b. Jenis-Jenis Arsip  

Menurut Agus sugiarto ada beberapa jenis-jenis arsip yaitu sebagai 

berikut:15 

                                                           
13 Basir Barthos, Manajemen Kearsipan, (Jakrta: Bumi Aksara, 2016),  hlm1   
14 Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan   
15 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono Op. Cit., hlm 5 
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1) Arsip dinamis, adalah arsip yang digunakan secara langsung 

dalam kegiatan penciptaan arsip dan di simpan selama jangka 

waktu tertentu.  

2) Arsip vital, adalah arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional bagi pencipta 

arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan, apabila rusak 

atau hilang. 

3) Arsip aktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 

atau terus menerus 

4) Arsip inaktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 

menurun  

5) Arsip statis, adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip 

karna memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia atau lembaga kearsipan. 

c. Peran Arsip 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai “pusat ingatan”, sebagai 

“sumber informasi” dan sebagai alat “pengawasan” yang sangat 

diperlukan dalam setiap organisasi dalam kegiatan perencanaan, 

penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambil 
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keputusan, pembuatan laporan, pertanggung jawaban, penilaian, dan 

pengendalian setepat-tepatnya.16 

Selain itu kearsipan juga merupakan salah satu bahan untuk 

penelitian ilmiah, usaha-usaha penelitian untuk mempelajari persoalan-

persoalan tertentu akan lebih muda bilamana bahan-bahan kearsipan 

terkumpul, tersimpan baik dan teratur.17 

d. Tujuan Arsip 

Menurut Diah wijianti ada beberapa tujuan arsip yaitu sebagai 

berikut:18 

1) Supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman 

2) Jika diperlukan dapat di temukan dengan cepat dan tepat 

3) Menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga 

4) Penghematan tempat penyimpanan 

5) Menjaga rahasia arsip 

6) Menjaga kelestarian arsip  

7) Menyelamatkan pertanggung jawaban perncanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 

 

G. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan 

terhadap sebuah konsep yang memungkinkan masih menimbulkan perbedaan 

tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud 

                                                           
16 Basir Barthos, Op. Cit., hlm 2-3 
17 Ibid  
18 Diah Wijayanti, Administrasi Perkantoran, Op. Cit., hlm 135  
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konsep tersebut dapat dipahami lebih seragam oleh siapapun yang membaca 

penelitian kita nanti.19  

1. Pengawasan (controlilling) 

Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling hal ini 

berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama 

dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti 

memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai 

dengan apa yang direncanakan.20 

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi 

manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang 

mutlak diperlukan.21 

2. Arsip  

Secara harafiah, istilah arsip berasal dari bahasa yunani, yaitu dari 

kata arche, kemudian berubah menjadi archea dan selanjutnya mengalami 

perubahan kembali menjadi archeon. Archeon artinya dokumen atau 

catatan mengenai permasalahan.22 

Menurut undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, 

arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

                                                           
19 Umar Suryadi Bakry, Penulisa Skripsi Hubungan Internasional, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2016),Hlm 24 
20 Andri dan Endang Shyta, Pengantar Manajemen 3 In 1, (Yogyakarta: Mediatera), hlm 

63 

 
21 Ibid 
22 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono Op. Cit., hlm 5 
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yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksaaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.23 

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian kualitatif di mana peneliti 

mengamati  dan  berpartisipasi  secara  langsung  dalam  penelitian  

sosial secara  skala  kecil dan  mengamati  budaya  setempat. 

Dalam  penelitian  ini, peneliti  ingin  menggambarkan tentang 

pengawasan terhadap penyusunan  arsip di SMP Lifeskill Teknologi 

Informatika Indo Global Mandiri Palembang,  oleh  karena  itu  

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan  

kualitatif.   

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  penelitian  ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan, 

menerangkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak 

dibahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif.24  

 

                                                           
23 Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan Tahun 2009  
24 Saipul Annur, Metode Penelitian Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 

2008), hlm 29. 
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3. Informan Penelitian 

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu key informan dan 

informan pendukung. 

a. Key informan, yaitu  orang  yang  sangat  memahami  permasalahan  

yang  akan  diteliti, yang  mana  dalam  penelitian  ini orang yang 

dituju sebagai key informan yaitu  kepala tata usaha dan kepala 

sekolah di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri 

Palembang. 

b. Informan Pendukung, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui 

permasalahan  yang akan diteliti, yang mana dalam penelitian ini 

penelitian  ini orang yang dituju sebagai informan yaitu pegawai tata 

usaha di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri 

Palembang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan utama  dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.25 

Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu trianggulasi data 

dengan  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data  secara  

gabungan. Gabungan dari teknik tersebut dapat berupa observasi, 

                                                           
25 Sugiyono, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016),  hlm 308. 
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wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan keabsahan data yang 

diperoleh. 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara  merupakan  suatu  cara guna memperoleh data, 

dengan cara mengajukan  pertanyaan  mengenai  pengawasan terhadap 

penyusunan arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global 

Mandiri Palembang. Wawancara  dalam   penelitian  ini  yaitu 

wawancara terstruktur, yang mana sebelum melakukan  wawancara  

peneliti  telah  menyiapkan  instrumen  penelitian berupa  pertanyaan-

pertanyaan  tertulis.  Selain  itu  juga peneliti membawa  alat  bantu 

yang  digunakan seperti alat rekam berupa handphone guna untuk 

membantu pelaksanaan wawancara.26 

Dalam pelaksanaanya peneliti akan melakukan wawancara 

kepada orang yang dianggap mengetahui tentang data-data penelitian 

khususnya mengenai pengawasan terhadap penyusunan arsip dan 

faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap penyusunan 

arsip di SMP IGM Palembang yaitu kepala sekolah, kepala tata usaha 

dan staff tata usaha. 

b. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

                                                           
26 Ibid, hlm 316  
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terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung.27 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal untuk 

mengetahui pengawasan terhadap penyusunan arsip di SMP Lifeskill 

Teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti bahan 

dimedia, notulen-notulen rapat, surat-menyurat dan laporan-laporan 

untuk mencari informasi yang diperlukan.28 

Dalam metode ini dokumentasi yang dikumpulkan yaitu 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pengawasan terhadap 

penyusunan arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global 

Mandiri Palembang. baik berupa tulisan maupun gambar. 

5. Teknik Analaisis Data 

Proses analisis data  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti yaitu  

model  Miles and Huberman (dalam buku Sugiyono) dengan  langkah 

langkah  sebagai  berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  

polanya dan membuang  yang  tidak  perlu.29  

                                                           
27 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka CIpta, 2014), hlm 158-

159   
28 Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta:RajaGrafindo, 2014), hlm 21  
29 Sugiyono, Op. Cit.,  hal, 338. 
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Dalam analisis ini, peneliti berusaha merangkum, 

mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan fakta, dan 

fokus pada tema penelitian yaitu pengawasan terhadap penyusunan 

arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri 

Palembang serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan 

terhadap penyusunan arsip di SMP Lifeskill Teknologi Informatika 

Indo Global Mandiri Palembang. 

b. Penyajian Data (data display) 

Dalam peneltian ini penyajian data yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu dengan cara memilih atau mengumpulkan data seperti 

data dari catatan harian atau dokumen pengarsipan, yang berkenaan 

dengan pengawasan terhadap penyusunan arsip di SMP Lifeskill 

Teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang serta faktor 

pendukung dan penghambat pengawasan terhadap penyusunan arsip 

di SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri 

Palembang. 

c. Verifikasi (verification) 

Pada langkah verifikasi ini, peneliti akan menarik kesimpulan 

dalam kegiatan yang telah dilakukan kepada tenaga tata usaha di 

SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri 

Palembang, misalnya dalam bentuk gambaran dari obyek yang 

diteliti. 
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6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong 

“triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzin 

Dalam Lexy J. Moleong, membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan kegunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan 

metode. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber “berarti 

membandingnkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diproleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif”. Sedangakan metode triangulasi menurut Patton 

Dalam Lexy J. Meleong, terdapat dua strategi, yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. 

b. Pengecekat drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingan 

hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau 

informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran 
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informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti jugan melakukan 

pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan 

metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan 

teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi 

dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.30 

 

I. Sistematika Penulisan 

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

definisi konsep, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II. Landasan Teori. Bab ini berisi mengenai pengertian 

Pengawasan penyusunan arsip, indikator dari pengawasan, prinsip 

pengawasan, bentuk pengawasan, tujuan pengarsipan, sistem dan prosedur 

dalam penyusunan dan penyimpanan arsip, sarana perlengkapan kearsipan. 

Bab III. Gambaran Umum Wilayah SMP Lifeskill Teknologi 

Informatika Indo Global Mandiri Palembang. Bab ini berisikan deskripsi 

wilayah penelitian berupa sejarah dan letak geografis, kondisi arsip, 

keadaan sarana dan prasarana arsip, struktur organisasi sekolah. 

Bab IV. Analisis Data. Maka dalam bab ini akan diuraikan hasil 

penelitian tentang pengawasan terhadap penyusunan arsip serta faktor 

                                                           
30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya,2012), hlm. 

330 
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pendukung dan penghambar pengawasan terhadap penyusunan arsip  di 

SMP Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang. 

Bab V. Kesimpulan dan Saran dalam bab ini diberikan kesimpulan 

dari apa yang menjadi pokok bahasan dan sekaligus memberikan saran-

saran. 


