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  ABSTRAK  

Pangaribuan, Megawati, 2016. 

ImplementasiManajemenKesiswaanDalamMeningkatkanDisiplinSisw

a SMK PGRI 2 PonorogoTahunAjaran 2015-2016. Skripsi. Program 

StudiPendidikan Agama Islam (PAI) JurusanTarbiyahSekolahTinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Bapak Dr. Mukhibat, 

M.Agsebagaipembimbing.  

Kata Kunci: ManajemenKesiswaandanDisiplin 

ManajemenKesiswaanadalahpenataandanpengaturanterhadapkegiatan yang 

berkaitandenganpesertadidik, 

mulaimasuksampaikeluarnyapesertadidiktersebutdarisuatusekolah. Di SMK PGRI 

2 

PonorogoWakilkepalaKesiswaanmemegangperananpentingdalammenjalankanMa

najemenKesiswaan, termasuk dalam mengelola tata tertib yang berada di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Disiplin di SMK PGRI 2 Ponorogo sangat ditekankan, sesuatu 

hal yang sulit untuk dilakukan, namun berbeda dengan siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo mereka sangat patuh dan taat terhadap tata tertib yang diberikan kepada 

mereka. Selain itu penegakkan disiplin dibantu oleh peran taruna dan taruni di 

SMK PGRI 2 Ponorogo.Dalam penelitian ini menjadi daya tarik peneliti dalam 

mengembangkan penelitiannya sehingga muncullah rumusan masalah , 

diantaranya adalah: 1. Bagaimanapelaksanaanmanajemenkesiswaan di SMK 

PGRI 2 PonorogoTahunAjaran 2015-2016?  2. Bagaimanabentuk-bentukdisiplin 

yang dikembangkandi dalammanajemenkesiswaan SMK PGRI 2 

PonorogoTahunAjaran 2015-2016? 

Untukmengungkaphal-haltersebut di 

ataspenelitimenggunakanpendekatankualitatif, denganteknikpengumpulan data 

yang mencangkupwawancara, observasi dandokumentasi, hasilanalisis data 

denganmengikutikonsep Miles danHuberman yang mencangkupreduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), danpenarikankesimpulan (verifikasi) 

secarainduktif. 

Hasilpenelitiantersimpulkanbahwa: 1. 

Dalampelaksanaanmanajemenkesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogoantara lain: a).  

Penerimaanpesertadidik di SMK PGRI 2 

Ponorogomelaluimasapencarianpesertadidikdenganmelakukansosialisasike SMP 

dan MTs sederajat di Ponorogountukmengenalkanapa SMK itu. b).  Pembinaan di 

SMK PGRI 2 Ponorogopembinaansiswadilakukandenganmemberikantatatertib, 

danmengelolakegiatan-

kegiatanuntukmembinasiswadalammenciptakanbudayadaniklimsesuaistandar 

SMK PGRI 2 Ponorogo. c). Untuklulusandari SMK  PGRI 2 Ponorogo ditangani 

oleh BKdan BKK, BK membantu siswa dalam memilih perguruan yang akan 

dipilih sesuai minat sedangkan BKK adalahbadan bursa kerjakhusus yangberada 

di SMK yang menanganiminatsiswadalammemasukiduniakerja. 2. Bentuk-

bentukdisiplin di SMK PGRI 2 Ponorogodiantaranya: a). Disiplinwaktu, b). 

Disiplindalamberpenampilan, c). Disiplindalammelaksanakankewajiban, d). 

Disiplindalammenjauhilarangansekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. LATAR BELAKANG    

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan 

nasional yang ikut dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya 

manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai 

faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan.  

Pembangunan dibidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan 

sumber daya manusia yang berdisiplin tinggi, guna memenuhi kebutuhan dan 

tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Melalui pendidikan dan 

disiplin, sumber daya manusia yang bersifat potensial diaktualisasikan secara 

optimal dan seluruh aspek dikembangkan secara terpadu. Sumber daya 

manusia yang disiplin dan bertanggung jawab akan membantu negaranya 

dalam memajukan ekonomi dan politik.  

Setiap manusia lahir tanpa memiliki pengetahuan apapun, tetapi ia telah 

dilengkapi dengan fitrah yang memungkinkannya untuk menguasai berbagai 

pengetahuan dan peradaban. Dengan memfungsikan fitrah ituah, ia belajar dari 

lingkungan dan masyarakat orang dewasa yang mendirikan institusi 

pendidikan. Maka pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. 

Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu 

dan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, 
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mengembangkan masyarakat dan membuat generasi mampu berbuat bagi 

kepentingan mereka dan masyarakat.
1
 

Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa memerlukan 

data yang autentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Keberhasilan 

siswa ini secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua, sebagai masukan 

untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan membimbing anak belajar, 

baik di rumah maupun di sekolah.
2
 

Manajemen murid menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-

kegiatan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid 

meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah 

itu.
3
 

Dalam pandangan Myers dan Stonehil manajemen berbasis sekolah 

merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui 

pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah 

dan ke masing-masing sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, pesreta didik, 

dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 

protes pendidikan, dan juga mempunyaai tanggung jawab untuk mengambil 

keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah.
4
 

Manajemen berbasis sekolah yang sedang dikembangkan di Indonesia 

merupakan pendelegasian kewenangan, kepercayaan dan kemandirian kepada 

                                                           
1
 Basuki, Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam(Ponorogo: STAIN Po PRESS, Cet. 1, 

2007), 142. 
2
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 47. 

3
Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah(Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 2010), 74. 

4
 Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia  (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2004 ),  67. 



62 

 

 

sekolah untuk mengelola dan mengembangkan segala sumber daya pendidikan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta mempertanggung 

jawabkan hasilnya kepada orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah 

(stakeholder). Jadi target utama MBS di Indonesia adalah memperdayakan 

sekolah untuk secara mandiri meningkatkan mutu pendidikan masing-masing. 

Oleh karena itu, kemampuan ‘leadership’ dan manajemen dari kepala sekolah 

dan kesediaan sumber yang memadai merupakan persyaratan bagi keberhasilan 

MBS di masa depan. Manajemen berbasis sekolah sangat berkait dengan 

sekolah efektif.Gerakan sekolah efektif (effectiveschools) pada prinsipnya 

mensyaratkan adanya keleluasan sekolah untuk mengelola dan mengambil 

keputusan pendidikan secara mandiri. Karena itu, MBS sangat tepat, sebab 

MBS merupakan struktur dasar terlaksananya model sekolah efektif yang lebih 

memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan untuk mencapai hasil 

pendidikan yang lebih berkualitas.
5
 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternative dari 

manajemen desentralisasi dalam bidang pendidikan sebagai wujud reformasi 

pendidikan.
6
 Desentralisasi pendidikan merupakan gejala global, yang 

kesemuanya bermuara pada upaya pemberdayaan sekolah sebagai titik sentral 

transformasi akademik dan ketrampilan. 
7
 

Menanamkan prinsip agarpeserta didik memiliki pendirian yang kokoh 

merupakan bagian yang sangat penting dari strategi menegakkan disiplin. 

                                                           
5
Ibid.......,68-69. 

6
 Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Ponorogo: STAN Ponorogo Press, 2012), 53. 

7
 Sudarwan Danim, Otonommi Manajemen Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2010), 54. 
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Dengan demikian, penegakan dapat juga diarahkan pada penanaman 

nasionalisme, cinta tanah air, dan lan-lain.
8
 

Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. 

Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak 

upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. 

Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang 

disiplin.
9
 

Jadi keberadaan disiplin atau segala peraturan tata tertib sekolah itu 

selau mengatur kehidupan aktivitassekolah sehari-hari. Dan bagi siapa yang 

melakukan pelanggaran tentunya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di sekolah bersangkutan. Disiplin atau tata 

tertib sekolah pada umumnya memuat dan mengatur hal-hal tentang hak dan 

kewajiban, larangan dan sanksi.
10

 

Manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo mengatur dan menata 

semua kegiatan yang berkaitan dengan siswa, termasuk mengelola tata tertib 

siswa. Dengan tata tertib yang sudah dikembangkan diharapkan siswa dapat 

terbiasa dengan disiplin. 

Dengan mengupayakan disiplin yang sesuai dengan aturan, maka secara 

tidak langsung ketertiban akan menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan 

dalam mengembangkan kemampuan emosi para siswa, sehingga sekolah dapat 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai bakat dan minat tanpa keluar dari 

                                                           
8
 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa  (Surakarta: 

Yuma Pustaka, Cet. 1, 2010), 46. 
9
Ibid,… 45.  

10
 Basuki, Miftahul Ulum,Pengantar Ilmu Pendidikan Islam,….,142. 
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koridor sistem pemerintahan yang sudah diatur dalam Undang-undang ataupun 

Peraturan Pemerintah. 

Di SMK PGRI 2 Ponorogo pembinaan siswa dilakukan melalui 

penekanan disiplin secara terus-menerus yang dituang dalam tata tertib yang 

harus ditaati oleh seluruh komponen sekolah, selain itu pelaksanaan disiplin 

dengan melalui konsep otoriterdi SMK PGRI 2 Ponorogo akan memudahkan 

terlaksananya disiplin dengan baik. 

Dengan terlaksananya penerapan manajemen kesiswaan dalam 

meningkatkan kedisiplin siswa SMK PGRI 2 Ponorogo, maka peran serta 

manajemen kesiswaan memberikan pengaruh dalam mengembangkaan sisi 

moral, akhlak, iman dan taqwa siswa.  

Di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Ponorogo ini telah 

menerapkan kedisiplin dengan baik, dalam artian menaati kedisiplinan menjadi 

kewajiban bagi setiap siswa dan pengenaan sanksi dan penegasan bagi siswa 

yang meninggalkan peraturan disiplin. Hal ini yang menjadikan SMK PGRI 2 

Ponorogo menjadi sekolah favorit bagi calon siswa maupun para orang tua. 

Dengan mengutamakan kedisiplin pada sekolah, diharapkan adanya pengaruh 

pada siswa dalam melaksanakan kegiatan di rumah maupun masyarakat, serta 

bisa menjadi manusia yang diharapkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, begitu pengaruhnya 

manajemen kesiswaan dalam meningkatkan kualitas kedisiplinan siswa demi 

terwujudnya manusia yang kreatif, inovatif dan inspiratif serta mampu 

mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, sehingga peneliti 
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mengadakan penelitian tentang peran manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo, dengan judul “Implementasi Manajemen Kesiswaan Dalam 

Meningkatkan Disiplin Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo”.     

B. FOKUS PENELITIAN   

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada masalah yang akan diteliti 

yaitu tentang Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH   

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2015-2016?  

2. Bagaimana bentuk-bentuk disiplin yang dikembangkan di dalam manajemen 

kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2015-2016?  

D. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk disiplin yang dikembangkan di dalam 

manajemen kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN   

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak:  
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1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti 

dan pembaca, serta sebagai pedoman rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Secara Praktis  

a) Bagi Siswa  

Dapat membantu dan mengarahkan siswa dalam menjalankan disiplin 

secara teratur dan secara kesedaran diri. 

b) Bagi Guru  

Dapat memberikan motivasi dan inovasi dalam mendidik siswa-siswanya 

untuk selalu disiplin dalam melaksanakan segala kegiatan.  

c) Bagi Sekolah  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga pendidikan, baik 

formal maupun nonformal untuk meningkatkan kinerja manajemen 

kesiswaan dalam menciptakan budaya disiplin pada sekolah. 

F. METODE PENELITIAN    

1. Pendekatan dan Jenis penelitian   

Pada penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati, dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

kenyataan melalui proses berpikir individu.
11

 

                                                           
11

 Basrowi dan Suwandi, Memehami Penelitian Kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008),1-2.  
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Jenis penelitian kualitatif diskriptif adalah penelitian tentang gejala 

dan keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang akan diteliti.
12

 

Penelitian kualitatif memaparkan sesuatu yang nyata atau sesuatu yang 

terjadi dan dialami sekarang. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang 

akan dikumpulkan adalah proses bukan produk.  

2. Kehadiran Peneliti   

Ciri dari penelitian kualitatif adalah tidak bisa lepas dari kehadiran 

dan keikutsertaan pengamat dalam berperan, sebab peran penelitilah yang 

dapat menentukan jalannya skenario penelitian.Dalam penelitiannya di 

SMK PGRI 2 Ponorogo, peneliti mutlak hadir untuk mendapatkan informasi 

dari kepala sekolah, bagian kesiswaan, dewan guru dan siswa. 

3. Lokasi penelitian  

Peneliti memilih tempat di SMK PGRI 2 Ponorogo karena sekolah ini 

telah memanfaatkan Implementasi Manajemen Kesiswaan secara baik 

dalam Meningkatkan Disiplin sekolah melalui berbagai peraturan sekolah. 

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di Jln. Soekarno Hatta, Kertosari, Babadan, 

Ponorogo. 

4. Data danSumber Data 

Sumbar data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan.Selain kata-kata dan tindakan 

                                                           
12

 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 27. 



68 

 

 

dapat diperoleh juga melalui sumber data tertulis, foto, dan lain 

sebagainya.
13

 Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Person (orang) yaitu sumber data yang bisa memberi data berupa 

jawaban tetulis melalui tulisan, wawancara, atau tindakan melalui 

pengamatan lapangan. Peneliti akan mencari data tentang Implementasi 

Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Disiplin siswa SMK PGRI 

2 Ponorogo kepada kepala sekolah, bagian kesiswaan, dewan guru dan 

siswa.  

b. Place (tempat) yaitu sumber data yang menyajikan lampiran berupa 

keadaan diam atau bergerak.  

c. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau 

dokumen dan foto yang berkaitan dengan sekolah dan pelaksanaan 

Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Disiplin 

SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai sumber data sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.
14

 

Dalam penelitian kualitatif diskriptif terdapat beberapa metode 

pengumpulan data, yaitu:  

a. Wawancara   

                                                           
13

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157. 
14

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Bandung: ALFABETA, 

2006), 30. 
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Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang 

digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan, adapun 

jenis wawancara atau interview yang akan penulis gunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan membuat catatan pokok 

pertanyaan yang penyajiannya bisa dikembangkan untuk memperoleh 

data lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang 

ada. Maksud mengadakan wawancara adalah dengan antara lain 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian objek, perasaan, motivasi, 

tuntutan dan kepedulian, dan lain sebagainya. 
15

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data-

data tertulis dari wawancara tersebut mengenai Implementasi Manajemen 

Kesiswaan Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo. 

b. Observasi   

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung.
16

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dimana peneliti melihat dan mengamati subyek secara langsung untuk 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang 

diteliti. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin, selanjutnya 

peneliti harus melakukan observasi yang terfokus dengan penyempitan 

                                                           
15

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Data Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001), 135. 
16

 Basrowi dan Suwandi, Memehami Penelitian Kualitatif,….,94. 
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data sehingga peneliti menemukan perilaku dan hubungan yang terus 

menerus terjadi.
17

 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data langsung yang 

berkaitan dengan Implementasi Manajemen Kesiswaan Dalam 

Meningkatkan Disiplin Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Suatu teknik dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku agenda tentang suatu 

masalah atau peristiwa. 
18

 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial, fungsi 

data yang berasal dari dokumentasi lebihbanyak digunakan sebagai 

datapendukung dan pelengkap bagi data primer yang dieroleh melalui 

observasi dan wawancara.
19

 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang 

gambaran umum sekolah dan struktur organisasi sekolah, data guru dan 

murid, jadwal pelajaran, dan sarana-prasarana, serta kegiatan yang 

berhubungan dengan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 Ponorogo.   

6. Teknik Analisis Data   

                                                           
17

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 224. 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pengantar Praktis (Jakarta: Bima Aksara, 1989), 183. 
19

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kuantitatif, ….,158. 
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Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display dan 

conclusion drawing/ verification. Model analisis dataditunjukkan pada 

gambar berikut:  

Data Collection 

 

 

 

 

 

Data diperoleh di lapangan cukup banyak untuk itu perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Data tersebut mengeenai hal-hal yang berkaitan 

Implementasi Manajemen Kesiswaan Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa 

SMK PGRI 2 Ponorogo. Keterangannya adalah sebagai berikut:  

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

Data Display 

Data 

Reduction 

Conclusion 

Drawing / 

verification 
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b. Mendisplaydata atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data, maka pola 

tersebut menjaadi baku dan aakan didisplaykan pada laporan akhir.
20

 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi data yang diperoleh dari awal. 

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan, akan tetapi 

dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih grounded. Jadi 

kesimpulan harus selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan    

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh 

keabsahan temuannya. Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan(validitas), dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data).  

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengecek keabsahan data yang ditemukan. Berikut ini 

dipaparkan teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian 

kualitatif adalah: a) keikutsertaan yang diperpanjang; b) pengamatan yang 

tekun; c) triangulasi; d) pengecekan sejawat melalui diskusi; e) kecukupan 

referensial; f) kajian kasus negatif; dan g) pengecekan anggota. Dalam 

penelitian ini peneliti mengecek keabsaan data dengan teknik triangulasi, 

                                                           
20

Buku Pedoman Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, PTK (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN), 2015), 46. 
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yaitu membandingkan data-data yang sudah diperoleh dari satu sumber 

kepada sumber yang lain agar tercapai keabsahan data.
21

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian   

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan yang terakhir yaitu penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah:  

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan dan menyiapkan 

perlangkapan yang menyangkut persoalan etika penelitian.  

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta dalam 

mengumpulkan data untuk dicatat dengan cermat dan menulis peristiwa-

peristiwa yang diamati, kemudian data lapangan dianalisa secara intensif 

setelah peleksanaan penelitian selesai.  

c. Tahap analisa data, pada tahap analisa data ini  penulis melakukannya 

beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. Yang mana pada tahap ini 

penulis menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang 

selanjutnya dilakukan analisa data dengan cara mengatur, 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, memilih data yang penting dan membuat kesimpulan.  

                                                           
21
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d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, pada tahap ini peneliti 

menuangkan hasil penelitian ke dalam suatu bentuk laporan penelitian 

yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

9. SISTEMATIKA PEMBAHASAN   

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 

tiga bagian utama yaitu,bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Pada 

bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan 

pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

table, daftar gambar, daftar lampiran, dan pedoman transliterasi.  

Pada bagian inti terdapat lima bab, yang mana setiap bab dibagi 

menjadi beberapa sub-sub bab yang dilengkapi dengan pemaparan yang 

sistematis.  

BAB I:PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Metode 

Penelitian, yang meliputi: Pendekatan Dan Jenis  Penelitian, 

Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data Dan Sumber Data, Teknik 

Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-Tahap 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BABII:KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL  PENELITIAN 

TERDAHULU  
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Berisi Kajian Teori yang ditekankan pada kata kunci yaitu 

Implementasi Manajemen Kesiswaan dan Dsiplin Siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo. Dan pada BAB II ini juga berisi tentang Telaah Hasil 

Penelitian Terdahulu. 

BABIII:DATA TENTANG IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

KESISWAAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN SISWA 

SMK PGRI 2 PONOROGO  

PadaBAB III  berisi tentang data umum dan data khusus. Data umum 

seperti, Gambaran Umum SMK PGRI 2 Ponorogoyang meliputi: 

Tinjauan Historis, Letak Geografis, Profil Sekolah, Visi, Misi, dan 

Tujuan Sekolah, Keadaan Gurudan Siswa serta Sarana Prasarana yang 

ada. Sedangkan data khusus seperti: DataPelaksanaanManajemen 

Kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogodan Data Bentuk-bentuk 

Disiplin yang Dikembangkan di dalam Manajemen Kesiswaan SMK 

PGRI 2 Ponorogo. 

BABIV:ANALISIS DATA TENTANG IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

KESISWAAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN SISWA 

SMK PGRI 2 PONOROGO  

Pada BAB IV ini menganalisis semua data yang telah diperoleh pada 

saat penelitian, yaitu analisis Data tentang PelaksanaanManajemen 

Kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo ; analisis Bentuk-bentuk 

Disiplin yang Dikembangkan di dalam Manajemen Kesiswaan SMK 

PGRI 2 Ponorogo.  
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BAB V:PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.   

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat 

hidup, surat ijin penelitian, Surat telah melakukan penelitian, dan pernyataan 

keaslian tulisan. Demikian sepintas dari sistematika penulisan yang 

dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap apa 

yang terkandung dalam penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. KAJIAN TEORI 

1. Manajemen Kesiswaan  

a. Pengertian Manajemen Kesiswaan 

Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata 

manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata 

itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani, dan 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage dengan kata benda 

managementyang  mempunyai arti manajemen atau pengelolaan. Parker 

mengatakan bahwa manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan 

melalui orang-orang.
22

 

Peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan, 

cita-cita hidup, dan potensi diri, oleh karena itu ia tidak dapat 

diperlakukuan semena-mena. Ia memiliki kekuatan untuk menetapkan 

sekolah mana yang akan data memenuhi kebutuhan pengembangan diri 

dan pribadinya.
23

 

Menurut Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan peserta didik atau siswa 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

                                                           
22

 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

3. 
23

Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, Cet.2, 2014), 65. 
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melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu.
24

 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikuntobahwa peserta didik 

adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga 

pendidikan. Menurut UU Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang beruaha mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

lembaga pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan 

potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik 

melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.
25

 

Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan (peserta 

didik) merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen 

kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta 

didik tersebut  dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya 

berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang 

lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. 

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur kegiatan dalam 

bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan 

lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan sekolah.
26

 

                                                           
24

 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,Cet.1, 2014), 48. 
25

Ibid,…..49. 
26

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,…..  45. 
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Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan yang 

bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Tujuan manajemen 

kesiswaan adalah menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, 

mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan 

institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegiatan 

manajemen kesiswaan meliputi: perencanaan penerimaan murid baru, 

pembinaan siswa dan kelulusan. 
27

 

Knezevich mendefinisikan manajemen peserta didik atau Pupil 

Personal Administration sebagai layanan yang memusatkan perhatian 

kepada siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti 

pengenalan pendaftaran, pengembangan minat dan bakat siswa hingga 

mereka mencapai tataran yang diharapkan.
28

 

Berkenaan dengan  pelaksanaan Rencana Kegiatan 

Sekolah/Madrasah (RKS/M),  Permendiknas No. 19 Tahun 2007 telah 

memberikan acuan, baik dalam aspek umum maupun dalam berbagai 

aspek khusus sebagai berikut:  

a) Kegiatan sekolah/madrasah dilaksanakan oleh penanggung jawab 

kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.  

b) Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan 

rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui 

rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.  

                                                           
27

 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. 3, 2010), 

25. 
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c) Kepala sekolah/madrasah mempertanggung jawabkan pelaksanaan 

pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang 

nonakademik pada rapat komite sekolah/madrasahdalam bentuk 

laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum 

penyusunan rencana kerja berikutnya.
29

 

b. Fungsi Manajemen Kesiswaan 

Fungsi dari keberadaan manajemen peserta didik antara lain:  

1) Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta 

didik, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi 

individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan 

tersebut meliputi: kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan 

khusus (bakat), dan kemampuan lainnya.  

2) Fungsi yang berkenaan dengan pengmbangan fungsi sosial ialah agar 

peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan 

orang tua, dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan 

lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakekat 

peserta didik sebagai makhluk sosial.  

3) Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan 

peserta didik, ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan 

minatnya. Dengan demikian dapat menunjang terhadap perkembangan 

diri peserta didik secara keseluruhan.  

                                                           
29

Suparlan,  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dari Teori Sampai Dengan  Praktik (Jakarta: 

Bumi Aksara, Cet.1, 2013), 68.  
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4) Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan 

kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam 

hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan 

demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya.
30

 

c. Tugas Manajemen Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan (peserta didik) menduduki tempat yang 

sangat penting.dikatakan demikian karena pusat layanan pendidikan di 

sekolah adalah peserta didik. Keseluruhan aspek manajemen pendidikan 

yang berkaitan dengan manajemen kurikulum, tenaga pendidik, sarana 

prasarana, hubungan masyarakat, keuangan, dan layanan khusus 

keseluruhannya diarahkan pada peserta didik/siswa. Hal ini dimaksudkan 

agar peserta didik mendapatkan pelayanan terbaik guna menunjang 

prestasi dalam proses pembelajaran.
31

 

Manajemen murid menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan atau 

kegiatan-kegiatan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan 

sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti 

pendidikan  pada sekolah itu.
32

 

Dalam kegiatan  manajemen kesiswaan terbagi menjadi tiga 

kategori besar, yaitu:  

1) Penerimaan (input)  

Dalam kegiatan penerimaan siswa baru dikelola sedemikian rupa 

mulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau siswa 
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Eka Prihatin, Teori Administrasi…, 65-66. 
31
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baru yang akan diterima. Dalam kegiatan ini kepala sekolah 

membentuk panitiaatau menunjuk beberapa orang guru yang 

bertanggung jawabdalam tugas tersebut.Setelah siswa baru diterima 

lalu diadakan pengelompokan dan orientasi sehingga secara fisik, 

mental, dan emosional siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah. 

2) Proses Pembelajaran (processes) 

Proses pembelajarn adalah proses interaksi antara guru dan siswa 

sebagai peserta didik selama berada dalam kelas atau sekolah. Dalam 

hal ini strategi pembelajaran perlu mengupayakan keterlibatan siswa 

secara optimal dan kompetensi guru secara maksimal pula dalam 

mendedikasikan mengajar. 

3) Pendistribusian (output)  

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan  agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib 

dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen 

peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah 

yang baik serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga 

tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien.
33

 

Untuk melaksanakan tiga tugas utama dalam bidang manajemen 

peserta didik makaperlu adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung 

untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penerimaan peserta didik, kegiatan 

kemajuan belajar serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Dalam 
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pembahasan ini kegiatan manajemen peserta didik meliputi beberapa 

bagian yaitu:  

a) Perencanaan terhadap peserta didik  

Perencaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan 

penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah dan 

kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan 

langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses 

pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa, yang kemudian tidak 

dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data 

hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan 

kurikuler dan ko-kurikuler. Langkah yang pertama yaituperencanaan 

terhadap peserta didik yang meliputi:  

(1) Analisis kebutuhan peserta didik  

Merupakan penetapan siswa yang dibutuhkan oleh 

lembaga pendidikan yang meliputi: (a) merencanakan jumlah 

peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya 

tamping kelas/jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan 

rasio murid dan guru; (b) menyusun program kegiatan kesisaan 

yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, saranadan 

prasarana yang ada, anggaran yang tersedia dan tenaga 

kependidikan yang tersedia.
34
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(2) Rekrutmen  peserta didik   

Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah: (a) 

membentuk panitia penerimaan pesrta didik baru yang meliputi 

dari semua unsure guru, tenaga TU dan dewan sekolah/komite 

sekolah; (b) pembuatan danpemasangan pengumuman 

penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka.   

(3) Seleksipeserta didik  

Merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk 

menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik. Adapun 

cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah: (a) melalui tes 

atau ujian, yaitu tes sikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes 

akademik, atau tes ketrampilan; (b) melalui penelusuran bakat 

kemampuan; (c) berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN. 

(4) Orientasi peserta didik  

Merupakan kegiatan mengenalakan situasi dan kondisi 

lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh 

pendidikan.Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar siswa 

mengrti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, peserta 

didik dapataktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah, 

dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental dan 

emosional.
35
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(5) Penempatan peserta didik   

Adalah kegiatan pengelompokan peserta didik yang 

dilakukan dengan system kelas, pengelompokan peserta didik bisa 

dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik 

yaitu jenis kelamin dan umur.Selain itu juga pengelompokan 

berdasar perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti 

minat, bakatdan kemampuan. 

(6) Pencatatan dan pelaporan peserta didik 

Kegiatan ini dimulai sejak peserta didik diterima di 

sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan 

pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga 

mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta 

didik.adapun pencatatan yang diperlukan untuk mendukung data 

mengenai siswa adalah: (a) buku induk siswa, berisi catatan 

peserta didik yang masuk di sekolah tersebut, pencatatan disertai 

dengan nomor induk siswa/no pokok; buku klapper, pencatatanya 

diambildari buku induk dan pnulisannya diurutkan berdasar 

abjad; (c) daftar presensi, digunakan untuk memeriksa kehadiran 

peserta didik.
36

 

b) Pembinaan peserta didik  

Langkah kedua dalam manajemen peserta didik adalah 

pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan 
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khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan 

yang dibutuhkan peserta didik di sekolah meliputi:  

(1) Layanan bimbingan konseling  

Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan 

terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak 

didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap 

sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah dan situasi 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

(2) Layanan perpustakaan  

Diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunjang 

proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang 

dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi 

bahanpustaka. 

(3) Layanan kantin  

Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak 

terhadap makanan yang bersih, bergizi dan higienis bagi anank 

sehingga kesehatan anak tejain selama di sekolah. 

(4) Layanan kesehatan  

Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentukdalam 

sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 

Sasaran utama UKS untuk meningkatkan atau membina 

kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Program UKS sebagai 
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berikut:  (a) mencapai lingkungan hidup yang sehat; (b) 

pendidikan kesehatan; (c) pemeliharaan kesehatan di sekolah. 

(5) Layanan tranportasi  

Sarana transportasi bagi peserta didik sebagai penunjang 

untuk kelancaran proses belajar mengajar, biasanya layanan 

transport diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan 

pendidikan dasar. 

(6) Layanan asrama  

Bagi siswa layanan asrama sangat berguna ntuk mereka 

yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal 

yang nyaman untuk mereka beristarahat. Biasanya yang 

mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah menengah dan 

pergurua tinggi.
37

 

c) Evaluasi peserta didik 

Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan 

nilai dari sesuatu. Evaluassi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan 

menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan 

kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler. Penilaian hasil 

belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam 

hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai 

dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  
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(1) Tujuan umum dari evaluasi paserta didik adalah:  

(a) Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan 

peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan   

(b) Memungkinkan pendidik/ guru menilai aktivitas/ pengalaman 

yang didapat  

(c) Menilai metode mengajar yang digunakan   

(2) Tujuan khusus dari evaluasi peserta didik adalah:  

(a) Merangsang kegiatan peserta didik  

(b) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan belajar 

peserta didik  

(c) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan untuk 

memperbaiki mutu pembelajaran / cara belajar dan metode 

mengajar.
38

 

d) Mutasi peserta didik 

Secara garis besar mutasi peserta didik diartikan sebagai proses 

perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau 

perpindahan peserta didik yang berada dala sekolah. Oleh karena itu, 

ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu:  

                                                           
38
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(1) Mutasi Ekstern   

Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu 

sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya 

menguntungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan tersebut 

harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, 

kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuamya, serta 

sekolah yang akan ditempati. 

(2) Mutasi Intern  

Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam 

suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai 

kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelasadalah peserta didik yang 

telah dapatmenyelasaikan program pendidikan selama satu tahun, 

apabila telah emenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka 

kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya.
39

 

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai 

kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di 

sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai 

tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang 

manajemen sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus 

diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, 

serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Berdasarkan tiga tugas utama 

                                                           
39

Ibid,...61-62. 



90 

 

 

tersebut maka Sutisna menjabarkan tanggung jawab kepala sekolah 

dalam mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal berikut:  

a) kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan itu;  

b)  penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan murid ke kelas 

dan program studi;  

c) evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;  

d)  program supervise bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti 

pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;  

e)  pengendalian disiplin murid;  

f)  program kesehatan dan keamanan;  

g) penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.
40

 

Dalam manjemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu: 

siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga 

harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; kondisi 

siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan 

intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu 

diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa 

memiliki wahana untuk berkembang secara optimal; siswa hanya 

termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan 
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pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, 

tetapi juga ranah afektif dan psikomotor.
41

 

Penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian rupa mulai 

dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau jumlah siswa 

baru yang diterima, yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan 

jumlah anak yang tinggal kelas atau mengulang. Kegiatan penerimaan 

siswa baru biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru (PSB) 

atau panitia penerimaan murid baru (PMB). Dalam kegiatan ini kepala 

sekolah membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang guru untuk 

bertanggung jawab dalam tugas tersebut, setelah para siswa diterima 

lalu dilakukan pengelompokan orientasi sehingga secara fisik, mental 

dan emosional siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah.
42

 

Penerimaan siswa merupakan proses pelayanan dan pencatatan 

siswa dalam penerimaan siswa baru, setalah melalui seleksi masuk 

siswa baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 

Dalam penerimaan siswa baru terdapat beberapa kegiatan yang 

dilakukan seperti (1) penetapan daya tampung, (2) penetapan 

persyaratan siswa yang akan diterima, dan (3) pembentukan panitia 

penerimaan siswa baru.
43

 

Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di 

sekolah baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran 

sekolah. Pembinaan yang dilakukan kepada siswa adalah siswa 
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menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya 

dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa di 

antaranya (1)memberikan orientasi kepada siswa baru, (2)mencatat 

kehadiran siswa, (3)mencatat prestasi dan kegiatan siswa, (4)membina 

disiplin siswa, dan (5)membina siswa yang telah tamat beajar. 
44

 

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan 

pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial 

emosional, disamping ketrampilan-ketrampilan lain. Sekolah tidak 

hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, 

tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang 

bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

masing-masing. Untuk itu, di sekolah diperlukan data yang lengkap 

tentang peserta didik. Untuk itu sekolah perlu dilakukan pencatatan dan 

ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk buku induk, buku klaper, 

buku laporan keadaan siswa, buku  presensi siswa, buku rapor, daftar 

kenaikan kelas, buku mutasi, dan sebagainya.
45

 

2. Disiplin 

a. Pengertian Disiplin  

Menurut kamus, kata disiplin memiliki beberapa makna 

diantaranya, menghukum, melatih, dan mengembangkan control diri 

sang anak. Marilyn E. Gootman, Ed. D., seorang ahli pendidikan dari 
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Univercity of Georgia di Athens, Amerika berpendapat bahwa disiplin 

akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya, dan 

membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya. 
46

 

Menurut pendapat Amiroeddin Sjarif disiplin pada hakikatnya 

adalah suatu ketaatan sungguh-sungguh yang didukung oleh 

kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku 

seebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang 

seharusnya berlaku di dalam  suatu lingkungan tertentu. Realisasinya 

harus terlihat (menjelma) dalam perbuatan atau tingkah laku yang 

sesuai dengan aturan-aturan atau tata kelakuan yang semestinya. 
47

 

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, 

ia harus ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. Jika 

disiplin ditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan 

menjadi kebiasaan bagi peserta didik. Orang-orang yang berhasil 

dalam bidangnya masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan 

yang tinggi. Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin.
48

 

Webster’s New World Dictionary memberikan batasan disiplin 

sebagai: Latihan untuk mangendalikan diri, karakter dan keadaan 

secara tertib dan efisien. 
49
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Menurut Hougton disiplin adalah pola perilaku yang 

diharapkan akan menghasilkan karakter tertentu, khusunya 

menghasilkan peningkatan moral dan mental yang lebih teratur. 

Disiplin adalah kontrol diperoleh dengan menegakkan kepatuhan atau 

perintah. Disiplin militer adalah sebuah metode yang sistematis untuk 

memperolah ketaatan. 
50

 

Kӧhlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang 

lebih spesifik. Menurut Kӧhlberg, perkembangan moral anak meliputi 

tiga tahapan: a) preconventional (premoral), b) conventional, dan c) 

postconventional. Pada periode preconventional perilaku anak sangat 

dipengaruhi oleh konsekuensi fisik yang diterima anak sebagai 

balasanatas perilakunya.
51

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kiranya jelas, 

bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam 

keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu 

pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

b. Macam-macam Disiplin  

Ada tiga macam disiplin. Pertama, disiplin yang dibangun 

berdasakan konsep otoritarian. Menurut kacamata konsep ini, peserta 

didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau 

                                                           
50

Dhttp:/www.pengertianmenurutparaahli.com/ diakses pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 

12.15. 
51

Slamet Suyanto, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Hikayat Publishing, Cet. 

I, 2005), 68.  



95 

 

 

duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang 

mengajar. Peserta didik diharuskan mengiyakan saja terhadap apa 

yang dikhendaki guru, dan tidak boleh membantah. Dengan demikian, 

guru bebas memberikan tekanan kepada peserta didik, dan memang 

harus menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut 

dan terpaksa mengikuti apa yang diingini oleh guru.  

Kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. 

Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan 

seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah 

dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada pesrta didik. Peserta 

didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. 

Konsep permissive ini merupakan antitesa dari konsep otoritarian. 

Kedua-duanya sama-sama berada dalam kutub ekstrim. 
52

 

Ketiga, displin yang dibangun berdasakan konsep kebebasan 

yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin 

demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik 

untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah 

ia tanggung. Karena ia yang menabur maka dia pula yang menuai. 

Konsep ini merupakan konvergensi dari konsep otoritarian dan 

permissive diatas.   

Menurut konsep kebebasan terkendali ini, peserta didik 

memang diberi kebebasan, asal yang bersangkutan tidak 
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menyalahgunakan kebebasan yang diberikan, sebab tidak ada 

kebebasan mutlak di dunia ini, termasuk Negara liberal sekalipun. 

Ada batas-batas tertentu yang harus diikuti oleh seseorang dalam 

kerangka kehidupan bermasyarakat, termasuk juga kehidupan 

bermasyarakat dalam setting sekolah. Bahkan pendamba kebebasan 

mutlak pun, sebenarnya akan tebatasi oleh kebebasan itu sendiri. 
53

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Dalam hal penerapan kedisiplinan pada anak, ada beberapa hal 

yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:  

1) Kesamaan Dengan Disiplin yang Digunakan Orang Tua 

Bila orang tua dan guru merasa bahwa orangtua mereka berhasil 

mendidik mereka dengan baik, mereka menggunakan teknik yang 

serupa dalam mendidik anak asuh mereka. 

2) Penyesuaian Dengan Cara yang Disetujui Kelompok 

Semua orang tua dan guru, tetapiterutama mereka yang masih 

muda dan tidak berpengalaman, lebih dipengaruhi oleh apa yang 

anggota kelompok mereka dianggap sebagai cara terbaik dari 

pada oleh pendirian mereka sendiri mengenai apa yang terbaik.
54
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3) Usia Orang Tua dan Guru  

Orang tua dan guru yang lebih muda cenderung lebih demokratis 

dan demokratis dan permisif dibandingkan dengan mereka yang 

lebih tua. 

4) Pendidikan Untuk Menjadi Orang Tua atau Guru 

Orang tua yang telah mendapat kursus dalam mengasuh anak 

akan lebih mengerti anak dan kebutuhannya lebih menggunakan 

teknik demokratis. 

5) Jenis Kelamin 

Wanita umumnya lebih mengerti kebutuhan anak dan 

kebutuhannya dibandingkan pria, dan mereka cenderung kurang 

otoriter. 

6) Status Sosio-ekonomi 

Orang tua dan guru kelas menengah dan rendah cenderung lebih 

keras, memaksa, dan kurang toleran dibandingkan mereka yang 

dari kelas atas, tetapi mereka lebih konsisten. 

7) Konsep Mengenai peran Orang Dewasa  

Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional mengenai 

peran orang tua, cenderung lebih otoriter dari pada orang tua yang 

telah menganut konsep modern. 
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8) Jenis Kelamin Anak 

Orang tua pada umumnya lebih keras tehadap anak perempuan 

dari pada terhadap anak laki-lakinya. Begitu pula para guru 

cenderung lebih keras terhadap anak perempuan. 

9) Usia Anak  

Disiplin otoriter jauh lebih umum digunakan untuk anak kecil 

daripada untuk mereka yang besar. Apapun teknik yang disukai, 

kebanyakan orang tua dan guru merasa bahwa anak kecil tidak 

mengerti penjeasan.
55

 

Melatih dan mendidik anak dalam keteraturan hidup 

kesehariannya akan memunculkan watak disiplin. Melatih anak untuk 

menaati peraturan akan sama halnya dengan melatih mereka untuk 

bersikap disiplin. Disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk 

memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat 

untuk melaksanakan peraturan, dan kapan pula harus 

mengesampingkan. Sedangkan peraturan itu sendiri ada dalam 

keseharian hidup anak. Kondisi kejiwaannya memang masih butuh 

untuk diatur sehingga seorang anak akan merasa tenteram bila hidup 

teratur. Sebagai contoh adalah peraturan tentang makan, shalat, puasa, 

masuk sekolah, sampai waktu bermainnya.
56

 

Jika anak sudah bisa memperhatikan kegiatan-kegiatan yang 

ada pada dirinya maka secara tidak langsung ia akan terbiasa 
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danterlatih untuk mentaati peraturan yang ada, ahli psikologi anak, 

Gootman, a, berpendapat bahwa hal inilah yang dinamakan disiplin.  

Seorang ahli psikoloogi anak, Gootman, menegaskan bahwa 

jika kedisiplinan pada anak itu diterapkan dengan emosi, amarah, dan 

kekerasan, maka yang akan muncul bukanlah disiplin yang baik, 

namun disiplin yang terpaksa. Di depan orang tua, sangat mungkin 

anak tampak mematuhi peraturan, namun di belakangnya, anak malah 

membangkang. Ini jelas sikap yang kontra produktif, bahkan malah 

mendekati pada kemunafikan, yang itu dilarang oleh Allah danorang 

tua merupakan pemicu pertamanya.
57

 

Penegakan disiplin antara lain dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, 

penerapan reward and punishment, serta penegakan aturan. 
58

 

B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, 

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu bahan acuan, diantaranya: 

Pertama , Manajemen Kesiswaan Untuk Meningkatkan Kualitas Input 

dan Output di SMP Negeri 3 Salaman Magelang Serta Relevansinya Dengan 

Studi Kependidikan Islam, disusun oleh Dafit Hermawan mahasiswa Jurusan 

Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2013. Dalam  penelitiannya diperoleh hasil bahwa:1) peran 
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manajemen kesiswaan dalam meningkatkan kualitas input dan output di SMP 

Negeri 3 Salaman Magelang ini sangat besar, dalam rangka mengetahui 

relevansi manajemen kesiswaan dengan studi kependidikan Islam. 2) Secara 

umum manajemen kesiswaan di SMP Negeri 3 Salaman  relevan dengan studi 

kependidikan Islam yaitu dalam manajemen kesiswaan di madarasah. Sama 

seperti manajemen kesiswaan di madrasah, manajemen di SMP Negeri 3 

Salaman terdiri dari manajemen kesiswaan yang berkaitan dengan input dan 

output.
59

 

Kedua,Upaya Guru Pedidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa Dalam Beribadah di SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2010-2011, yang disusun oleh Mahmudi Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo Tahun 2011dengan NIM 210307117. Dari hasil penelitian 

ini ditemukan bahwa: 1) bentuk kegiatan ibadah yang dilaksanakan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo meliputi, pertama kegiatan rutinan diantaranya; kegiatan 

shalat jamaah Dzuhur dan Ashar, shalat Jum’at, dan Istighatsah satu bulan 

satu kali. Kedua kegiatan situasional yaitu Peringatan Hari Besar Islam 

diantaranya: kegiatan pondok Ramadhan, pengelolaan Zakat Fithrah, 

peringatan Idhul Qurban, peringatan Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi 

Muhammad SAW.2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

antara lain: dengan menggandakan absensi pada kegiatan beribadah sekaligus 
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adanya sanksi berupa surat pernyataan, adanya kerja sama dengan pengurus 

OSIS bidang kerohanian, selain itu juga adanya buku penghubung, dan juga 

buku kegiatan ibadah di bulan Ramadhan. 3) a. faktor pendukung, hal-hal 

yang mendukung guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa dalam beribadah diSMK PGRI 2 Ponorogo adalah sebagai 

berikut: adanya dukungan dari kepala sekolah, adanya peran pengurus OSIS, 

dan ketersediaan sarana penunjang kegiatan ibadah. b. Faktor penghambat, 

faktor yang menghambat guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kedisiplinan dalam beribadah di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah sebagai 

berikut: latar belakang sekolah siswa yang didominasi dari sekolah umum, 

adanya siswa-siswa yang menjadi provokator, kepengurusan OSIS bidang 

kerohanian yang kurang berwibawa, kurangnya guru pendamping dan tidak 

ada jadwal imam, sehingga siswa kurang mendapatkan keteladanan dari guru 

mereka.
60
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat SMK PGRI 2 Ponorogo 

 Berdiri tahun 1984 dengan nama STM PGRI Ponorogo yang 

beralamat di SD Keniten I dan II dengan membuka jurusan: Mesin, Listrik 

dan Bangunan. Dalam praktikum bekerjasama dengan ST Negeri Ponorogo 

(sekarang SMP 5). Tahun pelajaran 1987/1988 STM PGRI melaksanakan 

Akreditasi dengan jenjang DIAKUI. Pada tahun 1989/1990 pindah ke ST 

Negeri.  

 Tahun 1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah menempati gedung 

sendiri yang terlatak di Jl. Soekarno Hatta Ponorogo. Dan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pagi dan sang hari sedang praktikum tetap 

dilaksanakan di ST Negeri Ponorogo. 

 Tahun pelajaran 1991/1992 menambah jurusan Otomotif yang 

menerima 5 kelas dan dalam kegiatan praktek bekerjasama dengan KLK 

(sekarang BLK-UKM Ponorogo) di Karanglo Lor. Pada tahun 1992 STM 

PGRI mendaat kepercayaan pemerintah mendapatkan Hibah dari IPTN 

(Industri Pesawat Terbang NURTAINIU) berupa Mesin Bor Radial, Mesin 

Honing dan Mesn Bor Kolom.  

 Tahun 1994/1995 STM PGRI berganti nama dengan SMK PGRI 2 

Ponorogo. Tahun pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 Ponorogo telah 

memiiki 26 ruang teori, 1 Bengkel Otomotif, 1 Bengkel Pemesinan, 1 
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Bengkel kerja bangku atau kerja plat dan las, serta 3 Bengkel Listrik. Pada 

tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan kepercayaan mendapat 

bantuan imbal swadaya berupa bangunan Bengkel Mesin. 

 Tahun 2000/2001 SMK PGRI 2 Ponorogo telah terakreditasi 

dengan status DISAMAKAN. Tahun 2002/2003 mendapat bantuan 

peralatan praktek dari AUSTRIA senilai 2,4 milyar. Tahun 2005/2006 

mendapat bantuan dari satu orang suka relawan dariKOREA. Tahun 

2006/2007 telah TERAKRDITASI: A. Tahun 2011 telah mendapatkan 

sertifikat ISO 9001:2008, dari TUV North. Tahun 2015 SMK PGRI 2 

Ponorogo menjadi sekolah rujukan.
61

 

2. Visi dan Misi SMK PGRI 2 Ponorogo  

a. Visi SMK PGRI 2 Ponorogo 

“Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, 

terampil, kompeten, professional, berkarakter unggul dan berbudaya 

lingkungan”. 

b. Misi SMK PGRI 2 Ponorogo 

Menyiapkan lulusan yang:  

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa. 

2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

masa sekarang dan masa yang akan datang.  

3) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket keahlian. 

4) Bersertifikat kompetensi dan bersertifikat profesi. 
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5) Sehat jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia. 

6) Siap berkompetensi dan memilih karir untuk mengembangan diri. 

7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha/ dunia industri di masa 

sekarang maupun mendatang. 

8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan alam melalui 

tindakan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan. 
62

 

3. Letak Geografis  

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di Jln. Soekarno Hatta, Kertosari, 

Babatan, Ponorogo, memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari perkotaan 

sehingga sangat mudah dijangkau dari semua jurusan. SMK PGRI 

2Ponorogo, terletak di jalur utama dari Madiun, Pacitan, Magetan, 

Trenggalek, Purwantoro. Sehingga banyak sekali siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo yang berasal dari beberapa daerah tersebut. Selain itu juga dekat 

dengan jalur bus antar kota dan propinsi. 

 SMK PGRI 2 Ponorogo menempati tanah seluas  7,943m2 dengan 

tata letak sebagai berikut:  

Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk 

Sebelah Utara    : Pemukiman Penduduk  

Sebelah Barat    : Jalan Raya  

Sebelah Timur    : SMK Bhakti
63
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4. Sarana Prasarana  

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, maka diperlukan 

sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun sarana dan prasarana yang 

ada di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah:  

Tabel 3.1. Sarana Prasarana 

Ruang Kepala Sekolah 1 

Ruang Tata Usaha,  2 

Ruang Guru,  1 

Ruang Kelas,  36 

Ruang Praktek,  11 

Kantin,  1 

Koperasi  1 

Ruang Laboratorim Komputer dan KKPI 5 

Ruang Perpustakaan,  1 

Taman Sekolah, 1 

 Masjid.  1 

 

5. Struktur Organisasi  

Untuk struktur organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. Struktur Organisasi 

Konsultan Penjamin Mutu  H. S. Pirngadi, BA 

Kepala Sekolah  Syamhudi Arifin, SE. MM 

Komite Sekolah  Hasyim As’ari, S. Pd. I  
Wakil Manajemen Mutu  Drs. Wakhid Kumaidi 

Kepala Tata Usaha  Ika Sulastri 

Bendahara   Bambang Sugianto, S. Pd  

Bendahara BOS  Erika Nova, S. Pd  

Waka Kurikulum  Drs. Abdul Rokim 

Waka Kesiswaan  Drs. Suwito 

Waka Sarpras  Andi Dwi Restiyawan, ST  

Koordinasi HUBIN  Deki Susanto, S. Pd  

Koordinator BK  Dra. Eny Purwati 

Koordinator BKK  Zainul Arifin. M. Pd. I  

Kakomli Teknik Kendaraan Ringan  Drs. Moch Saleh 

Kakomli Teknik Permesinan  Syamsuddin, S. Pd  
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Kakomli Sepeda Motor  Deki Susanto, S. Pd 

Kakomli Teknik Komputer Informatika  Herni Hardianto, S. Kom  

Kakomli Teknik Alat Berat  Andik Susilo, ST 

Koordinator Perpustakaan  Dra. Sutarmi 

Koordinator Adiwiyata  Muh. Faqihuddin A, S. Kom  

 

6. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan  

Seluruh tenaga pengajar di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah berijasah 

S1 dan memiliki sertifikat keahlian sebagai pengajar teknik.Terdapat 94 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMK PGRI 2 Ponorogo. Dalam 

bidang pengajaran dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok A berjumlah 

23 orang, kelompok B berjumlah 31 orang, kelompok C berjumlah 9 orang, 

Teknik Permesinan berjumlah 9 orang, Teknik Kendaraan Ringan berjumlah 

5 orang, Teknik Sepeda Motor berjumlah 8 orang, Teknik Alat Berat 

berjumlah 4 orang dan Teknik Komputer dan Jaringan berjumlah 5 orang.
64

 

7. Keadaan Siswa 

Jumlah siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo pada tahun 2015/2016 

adalah 2464 siawa. Tidak hanya siswa laki-laki yang bersekolah di SMK 

PGRI 2 Ponorogo, tetapi juga terdapat beberapa siswa perempuan yang 

berada di dalamnya. 

Untuk program keahlian yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo antara 

lain sebagai berikut: 

a. Teknik Permesinan  

b. Teknik Kendaraan Ringan 

c. Teknik Sepeda Motor 
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d. Teknik Alat Berat 

e. Rekayasa Perangkat Lunak 

f. Teknik Komputer Dan Jaringan, Dan 

g. Multimedia.
65

 

B. Deskripsi Data Khusus 

 

1. Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo  

 

SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan salah satu lembagasekolah 

kejuruan yang berada di Ponorogo yang menerapkan disiplin tinggi demi 

mewujudkan siswa yang unggul dalam segala bidang kegiatan. Dalam hal 

ini bag. Kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo memegang penuh segala 

kegiatan-kagiatan yang dilakukan siswa beserta tata tertib yang berada di 

sekolah kecuali kegiatan pembelajaran. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Suwito sebagai berikut:  

Bagian kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo ini mengatur segala 

kegiatan siswa mulai dari awal masuk yaitu penerimaan peserta 

didik, pembagian kelas, masa orientasi peserta didik sampai semua 

kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan siswa kecuali kegiatan 

pembelajaran. Semua kegiatan diarahkan pada iklim SMK PGRI 2 

Ponorogo, semua kegiatan ekstra kurikuler yang berjumlah 25 juga 

dihandle oleh bagian kesiswaan.
66

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Muhtrihan selaku Pokja 

Kesiswaan dan guru mata pelajaran PAI:   

Bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo ini sangat penting 

peranannya terhadap semua kegiatan siswa karena bagian kesiswaan 

di sini mengatur semua kegiatan siswa termasuk tata tertib yang akan 

diberikan kepada siswa.
67
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Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Syamhudin selaku kepala 

sekolah adalah sebagai berikut:  

Manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo ini harus melebihi 

dari tugas-tugas dari bagian kesiswaan sekolah lainnya karena, 

bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo mempunyai andil yang 

sangat penting dalam pelaksanaan program-program sekolah dalam 

mencapai harapan-harapan sekolah, selain tugas menerima peserta 

didik dan mengelola peserta didik, sedangkan untuk lulusan kita 

serahkan pada BKK yang mengurusi penyaluran kerja peserta didik 

setelah lulus sekolah.
68

 

 

Selain itu juga bag. Kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo juga 

mempunyai tugas utama yaitu penerimaan peserta didik baru, pembinaan 

peserta didik dan lulusan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhtrihan 

sebagai berikut: 

Tugas bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalahmengurusi 

semua kegiatan siswa mulai pencarian siswa, mengadakan 

penerimaan siswa baru, mengadakan masa orientasi siswa, yang 

dilanjutkan dengan mengelola peserta didik melalui pembinaan-

pembinaan disiplin yang dituang dalam kegiatan di sekolah yang 

bekerja sama dengan BK, sedangkan untuk lulusan dari SMK PGRI 

2 Ponorogo ditangani oleh BKK dan BK, yaitu badan penanggung 

jawab Bursa Kerja Khusus yang bekerja sama dengan perusahaan-

perusahaan ternama yang menangani khusus dalam menyalurkan 

minat dan kemampuan peserta didik untuk terjun ke dunia kerja 

sedangkan BK membantu siswa dalam menentukan minatnya di 

perguruan tinggi.
69

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suwito dalam menjelaskan 

3 tugas utama bag. Kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo,terdapat 3 bentuk 

tugas yaitu sebagai berikut: 

1.Penerimaan peserta didik; dalam masa pencarian peserta didik 

SMK PGRI 2 Ponorogo melakukan sosialisasi ke SMP dan MTs 
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sederajat di Ponorogo untuk mengenalkan apa SMK itu. Setelah itu 

dilakukan penerimaan peserta didik baru, dilakukan masa orientasi 

peserta didik untuk mengenalkan sekolah dan juga tata tertib yang 

berada di sekolah.  

2.Pembinaan; dalam pembinaan siswa, bagian kesiswaan memegang 

penuh kegiatan-kegiatan siswa selain kegiatan pembelajaran yang 

bekerja sama dengan BK.  

3.Lulusan; untuk lulusan SMK ditangani BKK dan BK yaitu badan 

bursa kerja khusus yang berada di SMK dalam menyalurkan minat 

dan kemampuan siswa dalam memasuki dunia kerja sedangkan BK 

membantu siswa menentukan perguruan tinggi sesuai minatnya.
70

 

 

Pelaksanaan manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

berdasarkan fungsi keberadaan manajemen kesiswaan seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Suwito: 

Fungsi manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah 

sebagai sarana dalam mengembangkan potensi-potensi individualitas 

setiap siswa, mengembangkan fungsi sosial siswa manajemen 

kesiswaan, membantu menyalurkan aspirasi dan harapan siswa di 

bidang non akademik,  pemberian jaminan kesejahtaraan siswa 

selama di sekolah.
71

 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhtrihan secara 

lebih detail  sebagai berikut:  

Fungsi manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah 

sebagai sarana dalam mengembangkan potensi-potensi individualitas 

setiap siswa dengan cara mengelola 22 program ekstrakurikuler yang 

membebaskan siswa mengikuti kegiatan sesuai bakatnya masing-

masing, sedangkan dalam mengembangkan fungsi sosial siswa 

manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo mengkoordinir 

kegiatan sosial siswa, dalam membantu menyalurkan aspirasi dan 

harapan siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo, manajemen kesiswaan 

mengelola lomba non akademik serta menentukan siswa sebagai 

duta lomba di bidang non akademik,  pemberian jaminan 

kesejahtaraan siswa selama di sekolah dengan pengadaan kartu 

pelajar serta memastikan jaminan kesehatan siswa melalui 

asuransi.
72
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Di SMK PGRI 2 Ponorogo terdapat layanan-layanan khusus yang 

menunjang manajemen kesiswaan dalam membina siswa di SMK PGRI 2 

Ponorogo,  beberapa layanan diantaranya:  

- Layanan Bimbingan Konseling   

Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar 

perkembangannya optimal sehingga siswa bisa mengarahkan dirinya dalam 

bertindak dan bersikap sesuai tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat. 

- Layanan Perputakaan 

Layanan perpustakaan dibutuhkan untuk memberikan layanan dalam 

menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang 

dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan 

pustaka. 

- Layanan Kantin 

Layanan kantin diperlukan di setiap sekolah agar kebutuhan siswa 

terhadap makanan yang bersih, bergizi dan higienis bagi siswa sehingga 

kesehatan siswa terjamin.  

- Layanan Kesehatan atau UKS 

Layanan kesehatan di sekolah dibentuk dalam sebuah wadah yang 

bernama Unit Kegiatan Sekolah (UKS). Dengan adanya UKS ini dapat 

meningkatkan dan membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. 

- Layanan Transportasi 
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Untuk layanan transportasi sekolah SMK PGRI 2 tidak menyediakan 

karena rata-rata siswa membawa kendaraan sendiri. 

- Layanan Asrama 

Untuk layanan asrama di SMK PGRI 2 Ponorogo belum tersedia, 

sehingga untuk siswa yang berasal dari luar wilayah Ponorogo memilih 

tinggal di pondok pesantren yang berada tidak jauh dari SMK PGRI 2 

Ponorogo.
73

 

 

Pelaksanaan program-program kesiswaan tidak lepas dari peran 

Waka Kesiswaan yang mana kegiatan-kegiatan siswa tidak langsung 

diberikan kepada siswa karena hal itu membuat semua kegiatan menjadi 

tidak beraturan karena jumlah siswa yang banyak, tetapi dengan cara 

bekerja sama dengan para guru melalui dua garis perintah, yaitu garis 

komando dan garis koordinasi.Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwito 

sebagai berikut:  

Dalam melaksanakan program-program kesiswaan terdapat dua garis 

yaitu garis komando dan garis koordinasi.   Garis komando dari Waka Kesiswaan kepada Pokja (kelompok 

kerja) yaitu bidang administrasi, bidang ekstrakurikuler dan 

bidang kegiatan.   Garis koordinasi yaitu garis kerjasama kesiswaan dengan para 

gurudan pembina OSIS, setelah itu perintah diturunkan kepada 

OSIS dan diberikan kepada ketua kelas untuk disampaikan 

kepada peserta didik yang lain.
74
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Bapak Suwito juga menambahi bahwa peran guru Pendidikan 

Agama Islam sebagai pembima OSIS sangat dibutuhkan dalam membantu 

berjalannya manajemen kesiswaan, berikut ulasan beliau:  

Di SMK PGRI 2 Ponorogo ini guru Pendidikan Agama Islam 

ditempatkan di bagian kesiswaan hal ini dapat mebantu berjalannya 

manajemen kesiswaan dengan baik, selain dapat membantu dalam 

merencanakan tata tertib, guru Pendidikan Agama Islam juga 

berperan penting dalam membina kegiatan keagamaan, seperti 

kegiatan rutin shalat jum’at berjamaah dan juga kegiatan bulanan 
seperti istigatsah bersama. Karena di SMK PGRI 2 Ponorogo 

merupakan sekolah yang berbasis pondok pesantren sehingga 

diusahakan semua kegiatan merujuk pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah.
75

 

 

Untuk menjadikan siswa berbasis pondok pesantren, tentunya perlu 

adanya peraturan atau tata tertib  yang menunjang standar tersebut, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhtrihan sebagai berikut:  

Di SMK PGRI 2 Ponorogo menerapkan basis pondok pesantren 

dengan menstandarkan siswa wajib bisa membaca al-Qur’an, wajib 
mondok di pesantren yang telah di sediakan, harus mempunyai 

akhlak yang baik, menghormati guru, siswa wajib mentaati tata tertib 

yang ada sekolah dan membiasakan siswa shalat berjamaah.
76

 

 

    

Hal yang dikatakan  oleh Bapak Syamhudi juga sependapat dengan 

Bapak Muhtrihan bahwa untuk menjadikan siswa berstandar pondok 

pesantren perlu tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua siswa, seperti 

yang diungkapkan beliau:  

Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo harus bisa baca tulis al-Qur’an, harus 
taat terhadap tata tertib sekolah, menghormati guru dengan baik, 

setiap siswa wajib mengikuti pondok pesantren yang diadakan oleh 

sekolah.
77
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Di dalam suatu organisasi atau lembaga tentunya mempunyai 

penanggung jawab, begitu pula dalam bagian kesiswaan terdapat pula 

penanggung jawab semua kegiatan siswa. Seperti yang dikatakan Bapak 

Muhtrihan sebagai berikut: 

Dalam bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo yang 

bertanggung jawab atas berjalannya manajemen kesiswaan adalah 

Bapak Drs. Suwito selaku Waka Kesiswaan.
78

 

 

Selain itu Bapak Syamhudi juga mengatakan hal serupa, sebagai 

berikut:  

Dalam hal ini bagian kesiswaan mempunyai kepala bagian untuk 

mempertanggug jawabkan semua pekerjaan dari para stafnya, dan di 

sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo ini Bapak Drs. Suwito sebagai 

kepala bagian kesiswaan.
79

 

 

Selain melaksanakan tugas-tugas manajemen kesiswaan, bagian 

kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo selalumengadakan evaluasi. Seperti 

yang dikatakan oleh Bapak Muhtrihan sebagai berikut:  

Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga setiap tahun 

memunculkan tata tertib baru sesuai keadaan yang ada. Contohnya 

jika ada siswi yang berhijab kurang pantas, maka evaluasi akhir 

tahun itu sekolah menyediakan hijab yang sesuai dengan syar’I yang 

bekerja sama dengan pihak lain sehingga sesuai dengan para 

siswi.Namun jika hal-hal yang bersifat mendesak maka evaluasi 

langsung ditangani.
80

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suwito sebagai berikut:  

Evaluasi dilakukan dengan pengadaan pertemuan setiap 2 bulan 

sekali atau situasional. Maksudnya situasional adalah bila ada hal-hal 

yang mendesak, maka langsung ada penanganan dari pihak 

kesiswaan.
81
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Dalam menjalankan program-program kesiswaan perlu adanya 

strategi dan pendekatan kepada siswa, hal ini digunakan untuk 

mempermudah dalam pelaksanaan disiplin melalui kegiatan. Seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Suwito sebagai berikut:   

Dalam pendekatan yang digunakan bagian kesiswaan yaitu dengan 

cara pembinaan kepada para siswa melalui disiplin dalam 

berkegiatan yang di tuang dalam tata tertib. Semua siswa SMK PGRI 

2 ponorogo harus mentaati tata tertib tersebut. Bagi siswa yang tidak 

mau mentaati peraturan, maka dapat di keluarkan dari sekolah seperti 

contoh, siswa yang sudah absen sampai 14 kali walaupun tinggal 

beberapa hari ujian, maka langsung di keluarkan, tidak ada toleransi 

bagi siswa yang bersalah, karena jika tidak tegas dalam peraturan 

atau tata tertib, maka sekolah tidak bisa berjalan sesuai dengan 

harapan.
82

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh guru PAI Bapak Muhtrihan, 

bahwa dalam menjalankan program-program kesiswaan harus benar-benar 

sesuai dengan tata tertib yang sudah tersedia, berikut ulasan dari beliau:  

Dalam melaksanakan program-program kesiswaanSMK PGRI 2 

Ponorogo tata tertib harus terlaksana dengan baik agar sesuai dengan 

harapan sekolah, melalui pendekatan-pendekatan disiplin antara lain: 

tata tertib disampaikan pada saat pertemuan wali murid, pelaksanaan 

tata tertib oleh guru, pelaksanaan hukuman tidak pandang bulu 

kepada siapapun, menjadikan disiplin sebagai budaya di sekolah, dan 

diusahakan seluruh komponen melaksanakan disiplinyang telah 

ditentukan.
83

 

Agar siswa memahami dengan baik arti disiplin pada tata tertib, 

maka sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo melakukan usaha-usaha dalam 

meningkatkan disiplin. Seperti yang dikatakan Bapak Suwito sebagai 

berikut:  
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Usaha yang diakukan bagian kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo 

dalam meningkatkan disiplin antara lain:  

- Menyamaratakan disiplin kepada semua siswa.  

- Sosialisasi disiplin pada saat penerimaan siswa baru. 

- Pada saat masa orientasi disiplin sangat ditekankan.  

- Setelah siswa mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk disiplin di 

sekolah kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan.
84

 

 

Bapak Syamhudi juga menambahkan mengenai usaha-usaha bagian 

kesiswaan dalam meningkatkan disiplin siswa, sebagai berikut:  

Bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo ini harus selalu meng-

upto date peraturan setiap tahunnya karena pada setiap tahun selalu 

ada peserta didik baru, hal tersebut dilakukan untuk menyikapi 

keaneka ragaman disiplin yang dibawa peserta didik baru, dengan 

begitu penyamarataan disiplin di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah hal 

yang tepat dalam meningkatkan disiplin di sekolah.
85

 

 

Dalam hal ini siswa juga ikut andil dalam berjalannya disiplin, 

berikut salah satu pendapat siswa SMK PGRI 2 Ponorogo:  

Usaha yang dilakukan bagian kesiswaan dalam menerapkan disiplin 

pada siswa adalah dengan menasehati siswa ketika melakukan 

kesalahan, menuntun siswa yang belum paham dengan peraturan, 

menghukum siswa yang melanggar peraturan.
86

 

 

Dalam melaksanakan disiplin tata tertib di sekolah SMK PGRI 2 

Ponorogo masih ditemui beberapa kendala dalam penerapan disiplin 

yaitupelanggaran disiplin, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhtrihan 

sebagai berikut: 

Kendala yang sering ditemui antara lain:   

- Anak kurang mengerti dengan tata tertib yang diberikan oleh 

sekolah. 
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- Orang tua kurang peduli dengan tata tertib yang diberikan 

kepada peserta didik, sehingga kurang andil dalam 

mendisiplinkan peserta didik.  

- Siswa belum bisa konsisten untuk mentaati tata tertib di sekolah 

ketika setelah liburan, terutama libur panjang.
87

 

 

Bapak Suwito pun juga mengungkapkan bahwa masih ada kendala 

dalam pelaksanaan disiplin di sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo ini, berikut 

ulasan beliau:  

 Kendala yang ditemui kebanyakan siswa masih banyak yang 

terlambat, selain itu banyak siswa yang tidak masuk tanpa ijin.
88

 

 

Hal serupa juga diungkapkan salah satu siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo, berikut pendapatnya:  

 

Kendala saya dalam mengikuti disiplin di sekolah ini adalah 

penyesuaian ketika peraturan baru diterapkan, karena setiap peserta 

didik wajib melaksanakan peraturan, dan ketika terjadi pelanggaran 

mau tidak mau ia harus menerima sanksi dari guru.
89

 

 

 

2. Bentuk-Bentuk Disiplin di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Ketika istirahat tiba terlihat para siswa keluar dari kelas mereka 

masing-masing mereka langsung menuju kantin sedangkan bagi yang tidak 

mengingingkan pergi ke kantin mereka memakan bekal makanan mereka di 

depan kelas, dikarenakan pintu kelas harus dikunci dan siswa tidak boleh 

berada di kelas, kegiatan seperti dilakukan agar tidak ada kehilangan 

barang. Para siswa sudah terbiasa dengan keadaan yang mewajibkan mereka 
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untuk mematuhi disiplin di sekolah dan bagi siswa yang melanggar akan 

memperoleh sanksi yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pada istirahat ke-dua yaitu ketika masuk waktu dhuhur 

para siswa bersama-sama secara teratur menuju masjid untuk melakukan 

shalat dhuhur berjamaah hal ini harus dilakukan oleh semua siswa, hal yang 

sangat tidak biasa untuk dilakukan oleh sekolah umum. Para guru 

Pendidikan Agama Islam juga mengawasi para siswa dalam menjalankan 

shalat berjamaah. Tata tertib di sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo memang 

telah distandarkan sesuai keputusan kepala sekolah yaitu sekolah berbasis 

pesantren. Walaupun SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan sekolah umum 

tetapi tata tertib di SMK PGRI 2 Ponorogo menunjukkan bahwa SMK PGRI 

2 Ponorogo merupakan sekolah yang berdsiplin tinggi dengan basis pondok 

pesantren. 

Sholat dhuhur berjamaah merupakan salah satu bentuk disiplin yang 

dikembangkan oleh manajemen kesiswaan. Pemandangan yang sangat tidak 

biasa bagi sekolah umum, di SMK PGRI 2 Ponorogo setiap siswa bertemu 

dengan guru, mereka diharuskan memberi salam dan berjabat tangan, selain 

itu kegiatan wajib sebelum masuk kelas adalah semua siswa berbaris dan 

berdoa bersama di depan kelas masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa 

sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki tata tertib yang harus dipatuhi 

oleh seluruh komponen sekolah.
90
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Dalam sebuah sekolah perlu adanya tata tertib yang digunakan untuk 

mengatur semua kegiatansiswa. Adapun konsep disiplin yang diterapkan 

oleh SMK PGRI 2 Ponorogo adalah kosep militer yaitu sebuah metode yang 

sistematis untuk memperolah ketaatan. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Bapak Syamhudi sebagai berikut:  

Konsep disiplin yang digunakan di SMK PGRI 2 Ponorogo ini 

adalah konsep disiplin militer yaitu disiplin yang mengharuskan 

semua siswa mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, 

tidak terkecuali siapa pun.
91

 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Trihan sebagai 

berikut: 

Konsep disiplin yang digunakan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah 

konsep militer atau otoritarian, yang berarti semua harus mematuhi 

tata tertib yang berada di sekolahan, sedangkan manajemen akhlak di 

sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo menggunakan basis pondok 

pesantren.
92

 

 

Di SMK PGRI 2 Ponorogo menerapkan disiplin tinggi hal ini 

dilakukan untuk mencetak peserta didik yang unggul dan bisa menghargai 

waktu, tidak hanya dalam peraturan masuk kelas, keterlambatan, dan 

palanggaran, tetapi semua kegiatan siswa masuk ke dalam bentuk-bentuk 

disiplin yang dikembangkan di sekolah ini. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Muhtrihan, bentuk-bentuk disiplin yang berada di SMK PGRI 2 

Ponorogo diantaranya:  

1. Disiplin waktu  

Disiplin waktu diantaranya adalah: masuk dan pulang sekolah sesuai 

dengan waktu yang ditentukan dalam tata tertib, tepat waktu dalam 

membayar SPP, tepat waktu dalam mengikuti shalat berjamaah. 
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2. Disiplin dalam berbusana. 

Disiplin dalam berseragam, pemakaian atribut sekolah, kebersihan sepatu 

sesuai dengan tata tertib dan standart sekolah.  

3. Disiplin dalam merawat dan menjaga barang yang ada 

Disiplin dalam merawat dan menjaga barang yang ada adalah semua 

barang yang dimiliki oleh siswa maupun sarana prasarana yang berada di 

sekolah. 

4. Disiplin dalam fashion 

Disiplin dalam berpenampilan sesuai dengan standar SMK PGRI 2 

Ponorogo, berseragam sesuai dengan hari dan pakaian praktek berlogo 

sesuai paket keahlian, desain baju dan celana harus sesuai dengan 

ketentuan sekolah.
93

 

 

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh kepala bagian kesiswaan bahwa 

di SMK PGRI 2 Ponorogo terdapat bentuk-bentuk disiplin yang harus 

dipatuhi oleh peserta didik :  

Semua bentuk-bentuk disiplin di SMK PGRI 2 Ponorogo ini sudah 

diatur dalam tata tertib sekolah, diantaranya:  

1. Tata tertib masuk dan pulang sekolah 

2. Tata tertib keterlambatan dan perizinan  

3. Tata tertib dalam tampilan peserta didik meliputi penggunaan seragam 

dan kerapian peserta didik  

4. Tata tertib dalam kewajiban dan hak peserta didik  

5. Tata tertib dalam menjauhi larangan sekolah serta kesediaan untuk 

menerima sanksi bila melakukan pelanggaran.  

Semua tata tertib telah ditulis dan diatur dalam Tata Tertib Peserta 

Didik yang telah disetujui oleh kepala sekolah.
94

 

 

Dari sekian banyak bentuk-bentuk disiplin tentu ada banyak pula 

pendapat tentang sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo mempunyai peraturan 

yang sangat ketat, namun hal tersebut tidak membuat semangat belajar 

siswa lemah, seperti yang diungkapkan salah satu siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo, sebagai berikut:  

Disiplin di sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo ini menurut saya sangat 

ketat karena setiap ada pelanggaran peraturan selalu ada sanksi 
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yang menyertai entah itu ringan sampai berat, jadi kita sebagai 

siswa harus benar-benar mentaati peraturan yang telah dibuat 

sekolah.
95

 

 

Selain itu juga ia juga menyetujui dengan adanya disiplin yang 

berada di SMK PGRI 2 Ponorogo, berikut ulasannya:  

Saya setuju dengan disiplin yang ada di sekolah ini, karena dengan 

disiplin ini saya bisa menjadi lebih teratur dan terbimbing dengan 

keadaan sekolah, selain itu menyadarkan saya bahwa kedisiplinan 

akan membawa kesuksesan.
96

 

 

Dalam pelaksanakannya sangat diharapkan perkembangan-

perkembangan disiplin yang terjadi pada siswa. Berikut ulasan dari Bapak 

Suwito mengenai perkembangan disiplin siswa setelah mengikuti disiplin di 

sekolah:  

Perkembangan yang didapat yaitu siswa dapat menyesuaikan 

disiplin di sekolah dengan baik walau terkadang masih ada yang 

melanggar, jika ada siswa yang tidak bisa menyesuaikan disiplin 

maka akan di keluarkan dari sekolah.
97

 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Syamhudi selaku kepala 

sekolah, sebagai berikut:  

Disiplin siswa akan meningkat setelah mengikuti disiplin di 

sekolah, karena di SMK PGRI 2 Ponorogo ini peraturan harus di 

taati oleh segenap komponen yang berada di sekolah tidak 

terkecuali siapapun, sehingga siswa akan merasa malu jika 

melanggar peraturan di sekolah ini.
98

 

 

Pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan disiplin 

berdampak pada setiap siswa, hal ini di ungkapkan Bapak Muhtrihan 

sebagai berikut: 
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Dampak pelaksanaan manajemen terhadap disiplin siswa antara 

lain: disiplin siswa lebih meningkat, rasa hormat siswa terhadap 

guru lebih baik, semua siswa berpakaian dengan  rapi, siswa yang 

terlambat dan bolos semakin berkurang. Hal ini diperoleh karena 

pelaksanaan disiplin di dukung oleh peran serta para guru, guru 

pembina OSIS dan bagian kesiswaan.
99

 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan Bapak Suwito bahwa peran 

manajemen kesiswaan sangat berdampak pada siswa, berikut ulasan beliau:  

Peran manajemen kesiswaan sangat berdampak terhadap disiplin 

siswa, karena semua tata tertib yang berada di SMK PGRI 2 

Ponorogo dipegang oleh bagian kesiswaan, dampak manajemen 

kesiswaan terhadap disiplin siswa antara lain: siswa lebih teratur, 

lebih sopan kepada semua guru, patuh terhadap apa yang 

diperintahkan oleh guru, lebih disiplin dan tidak berani 

membantah.
100

 

 

Salah satu siswa juga mengatakan bahwa dampak disiplin di SMK 

PGRI 2 Ponorogo membawa hal positif pada kehidupan sehari-hari, berikut 

ulasannya:  

Dampak disiplin sekolah pada kehidupan di rumah yaitu, sholat 

lebih teratur, lebih menghargai waktu luang.
101
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BAB IV  

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo  

Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap 

kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa masuk sampai 

dengan keluar dari sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan 

data peserta didik akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu dapat 

membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. 

Bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo mempunyai peran penting dalam 

menjalankan tugas manajemen kesiswaan, bukan hanya kegiatan dalam 

penerimaan siswa baru saja, tetapimenyangkut semua kegiatan yang berkaitan 

dengan siswa kecuali kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan ekstra 

kurikuler, kegiatan keagamaan, hingga tata tertib. Hal ini didukung dengan 

penempatan guru Pendidikan Agama Islam sebagai pembina OSIS yang berada 

di bagian kesiswaan, dengan begitu dalam pelaksanaan kegiatan yang 

bersangkutan dengan keagamaan akan berjalan dengan baik. Selain kegiatan 

keagamaan yang dilakukan secara rutin maupun bulanan, selain itu siswa wajib 

mengikuti kegiatan membaca al-Qur’an dan mengikuti pondok pesantren 

selama seminggu yang dilaksanakan setiap setahun sekali, usaha bagian 

kesiswaan dalam menciptakan tata tertib juga harus sesuai dengan iklim 

budaya SMK PGRI 2 Ponorogo, yaitu sesuai dengan standar yang digunakan 

oleh SMK PGRI 2 Ponorogo ini yaitu SMK berbasis pondok pesantren. 

Disebut sebagai SMK berbasis pondok pesantren karena menstandarkan semua 
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siswa yang diwajibkan untuk bisa membaca al-Qur’an, mempunyai akhlak 

yang baik serta mampu mengikuti tata tertib dengan baik serta terbiasa untuk 

shalat berjamaah. 

Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 

dengan masalah kesiswaan di sekolah. Tujuan manajemen kesiswaan adalah 

menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran 

sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi: 

perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan siswa dan kelulusan. 

Pada pelaksanaan manajemen kesiswaan ada beberapa tugas utama di 

dalamnya, beberapa tugas dari manajemen kesiswaan diantaranya:  

1. Penerimaan (input)  

Dalam kegiatan penerimaan siswa baru dikelola sedemikian rupa 

mulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau siswa baru 

yang akan diterima. Dalam kegiatan ini kepala sekolah membentuk 

panitiaatau menunjuk beberapa orang guru yang bertanggung jawab dalam 

tugas tersebut. Setelah siswa baru diterima lalu diadakan pengelompokan 

dan orientasi sehingga secara fisik, mental, dan emosional siap untuk 

mengikuti pendidikan di sekolah. Penerimaan peserta didik di SMK PGRI 2 

Ponorogo melalui masa pencarian peserta didik dengan melakukan 

sosialisasi ke SMP dan MTs sederajat di Ponorogo untuk mengenalkan apa 

SMK itu. Setelah itu dilakukan penerimaan peserta didik baru, dilakukan 
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masa orientasi peserta didik untuk mengenalkan sekolah dan juga tata tertib 

yang berada di sekolah, pembagian kelas, sampai dengan kegiatan PBB. 

2. Pembinaan  

Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di 

sekolah baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran 

sekolah. Pembinaan yang dilakukan kepada siswa adalah siswa menyadari 

posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya dengan baik. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa di antaranya 

(a)memberikan orientasi kepada siswa baru, (b)mencatat kehadiran siswa, 

(c)mencatat prestasi dan kegiatan siswa, (d)membina disiplin siswa, dan 

(e)membina siswa yang telah tamat beajar. Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

pembinaan siswa dilakukan dengan memberikan tata tertib, dan  mengelola 

kegiatan-kegiatan untuk membina siswa dalam menciptakan budaya dan 

iklim sesuai standart SMK PGRI 2 Ponorogo.Dalam hal ini bagian 

kesiswaan memegang penuh kegiatan-kegiatan siswa selain kegiatan 

pembelajaran yang bekerja sama dengan BK. Dalam melaksanakan 

program-program kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo tata tertib harus 

terlaksana dengan baik agar sesuai dengan harapan sekolah, melalui 

pendekatan-pendekatan disiplin antara lain: tata tertib disampaikan pada 

saat pertemuan wali murid, pelaksanaan tata tertib oleh guru, pelaksanaan 

hukuman tidak pandang bulu kepada siapapun, menjadikan disiplin sebagai 

budaya di sekolah, dan diusahakan seluruh komponen melaksanakan 

disiplin yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan kebutuhan siswa manajemen kesiswaan menyediakan 

layanan-layanan khusus untuk menunjang kegiatan pembinaan siswa antara 

lain:  

a. Layanan Bimbingan Konseling  

b. Layanan Perpustakaan  

c. Layanan Kantin  

d. Layanan Kesehatan  

e. Layanan Transportasi  

f. Layanan Asrama  

Di SMK PGRI 2 Ponorogo terdapat layanan-layanan khusus yang 

menunjang manajemen kesiswaan dalam membina siswa di SMK PGRI 2 

Ponorogo,  beberapa layanan diantaranya:  

- Layanan Bimbingan Konseling  

Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar 

perkembangannya optimal sehingga siswa bisa mengarahkan dirinya dalam 

bertindak dan bersikap sesuai tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat. 

- Layanan Perputakaan 

Layanan perpustakaan dibutuhkan untuk memberikan layanan dalam 

menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang 

dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan 

pustaka. 
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- Layanan Kantin 

Layanan kantin diperlukan di setiap sekolah agar kebutuhan siswa 

terhadap makanan yang bersih, bergizi dan higienis bagi siswa sehingga 

kesehatan siswa terjamin.  

- Layanan Kesehatan atau UKS 

Layanan kesehatan di sekolah dibentuk dalam sebuah wadah yang 

bernama Unit Kegiatan Sekolah (UKS). Dengan adanya UKS ini dapat 

meningkatkan dan membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. 

- Layanan Transportasi  

Untuk layanan transportasi sekolah SMK PGRI 2 tidak menyediakan 

karena rata-rata siswa membawa kendaraan sendiri.  

- Layanan Asrama 

Untuk layanan asrama di SMK PGRI 2 Ponorogo belum tersedia, 

sehingga untuk siswa yang berasal dari luar wilayah Ponorogo memilih 

tinggal di pondok pesantren yang berada tidak jauh dari SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

3. Pendistribusian (output)  

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan 

dalam bidang kesiswaan  agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, 

tertib dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen 

peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang 

baik serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan 

pengajaran yang efektif dan efisien. Untuk lulusan SMK  PGRI 2 Ponorogo 
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ditangani oleh BK dan BKK, yaitu badan bursa kerja khusus yang berada di 

SMK dalam menyalurkan minat dan kemampuan siswa dalam memasuki 

dunia kerja, sedangkan BKmembantu siswa dalam menentukan perguruan 

tinggi sesuai minat siswa. 

Dalam pelaksanaan program-program manajemen kesiswaan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo perlu adanya kerja sama dengan para guru supaya 

program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar, untuk itu bagian 

kesiswaan membagi perintah melalui dua garis,yaitu garis komando dan 

garis koordinasi, garis komando merupakan garis yang menhubungkan 

perintah dari Waka Kesiswaan kepada seluruh pembina kegiatan siswa, 

sedangkan garis koordinasi adalah garis yang menghubungkan perintah dari 

Waka Kesiswaan kepada Majelis Pembimbing OSIS dan wali kelas, hal ini 

dilakukan agar program manajemen berjalan sesuai dengan harapan dan 

tujuan.  

Pada suatu organisasi perlu adanya kepala bagian untuk 

mempertanggung jawabkan semua hasil kerja dan membimbing para stafnya 

dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh kepala bagian. Di 

SMK PGRI 2 Ponorogo wakil kepala bagian kesiswaan adalah Bapak Drs. 

Suwito, untuk mempertanggung jawabkan semua laporan dari pembina 

kegiatan tentang hasil perkembangan kegiatan siswa. 

Dalam menjalankan program-program manajemen kesiswaan perlu 

adanya strategi dan pendekatan kepada siswa agar siswa mematuhi kegiatan 

dengan sepenuhnya sehingga program dapat berjalan dengan baik, dalam 
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hal ini SMK PGRI 2 Ponorogo menggunakan pendekatan disiplin melalui 

tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah disampaikan kepada wali murid pada 

saat pertemuan wali murid selain itu siswa  dikenalkan tata tertib ketika 

masa orientasi peserta didik, hal lain yang digunakan dalam mendekati 

siswa adalah dengan pemberian teladan dari para guru, dengan 

pemberlakuan tata tertib kepada seluruh komponen yang ada di sekolah, 

dalam pemberian hukuman juga tidak memihak kepada salah satu.  

Evaluasi perlu dilakukan pada setiap kegiatan untuk menghindari 

kesalahan yang sama, hal ini dilakukan bagian kesiswaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo dalam mengevaluasi semua kegiatan yang telah dituang dalam 

tata tertib, pertemuan dilaksanakan setiap dua bulan sekali untuk 

mengumpulkan hal-hal yang perlu dievaluasi, evaluasi diadakan pada setiap 

akhir tahun, sehingga pada setiap awal tahun pelajaran selalu ada tata tertib 

baru. Sedangkan untuk hal-hal mendesak evaluasi dilakukan secara 

langsung.  

Dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan ini mempunyai tujuan 

untuk mencetak generasi yang unggul di bidang imtaq dan iptek serta 

berakhlak dan berbudi tinggi, tidak hanya itu saja diharapkan lulusan dari 

SMK PGRI 2 Ponorogo langsung direkrut kerja oleh perusahaan-perusahaan 

yang telah bekerja sama dengan SMK PGRI 2 Ponorogo, selain itu 

diharapkan siswa mempunyai peran sosial dalam bermasyarakat. 

Pelaksanaan manjemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo tidak 

lepasdari usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan disiplin melalui 
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tata tertib sekolah, bagian kesiswaan mempunyai peran dalam melakukan 

upaya dalam meningkatkan disiplin dengan cara meng-up to date semua 

peraturan pada setiap tahun, hal ini dilakukan untuk menyamaratakan 

disiplin pada setiap siswa, selain itu pengenalan disiplin melalui sosialisasi 

ke semua siswa pada masa orientasi siswa baru, selain itu siswa dituntut 

untuk mentaati disiplin yang telah dituang dalam peraturan maupun tata 

tertib sekolah. Peran para guru sangat penting dalam memberikan teladan 

dan bimbingan kepada siswanya.  

Dalam manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo penulis 

menemukan kendala-kendala dalam penerapan tata tertib kepada siswa 

diantaranya:  

1. Siswa kurang mengerti dengan tata tertib yang diberikan oleh sekolah. 

Termasuk sulitnya penyesuaian siswa dalam mengikuti penerapan 

peraturan atau tata tertib baru. 

2. Orang tua kurang peduli dengan tata tertib sekolah, sehingga kurang 

andil dalam mendisiplinkan siswa. 

3. Siswa belum bisa konsisten dalam mentaati tata tertib yang diberikan di 

sekolah, terutama saatsetelah liburan panjang.  

4. Masih ditemui siswa yang terlambat masuk sekolah dan tidak masuk 

sekolah tanpa izin. 
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B. Bentuk-Bentuk Disiplin yang Dikembangkan di dalam Manajemen 

Kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo 

Ketika istirahat terlihat para siswa keluar dari kelas mereka masing-

masing, mereka langsung menuju kantin sedangkan bagi yang tidak 

mengingingkan pergi ke kantin mereka memakan bekal makanan mereka di 

depan kelas, dikarenakan pintu kelas harus dikunci dan siswa tidak boleh 

berada di kelas, kegiatan seperti dilakukan agar tidak ada kehilangan barang. 

Para siswa sudah terbiasa dengan keadaan yang mewajibkan mereka untuk 

mematuhi disiplin di sekolah dan bagi siswa yang melanggar akan memperolah 

sanksi yang telah ditetapkan.  

Sedangkan pada istirahat ke-dua yaitu ketika masuk waktu dhuhur para 

siswa bersama-sama secara teratur menuju masjid untuk melakukan shalat 

dhuhur berjamaah hal ini harus dilakukan oleh semua siswa, hal yang sangat 

tidak biasa untuk dilakukan oleh sekolah umum. Para guru Pendidikan Agama 

Islam juga mengawasi para siswa dalam menjalankan shalat berjamaah. Tata 

tertib di sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo memang telah distandarkan sesuai 

keputusan kepala sekolah yaitu sekolah berbasis pesantren. Walaupun SMK 

PGRI 2 Ponorogo merupakan sekolah umum tetapi tata tertib di SMK PGRI 2 

Ponorogo menunjukkan bahwa SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan sekolah 

yang mencetak siswa berbasis pondok pesantren.  

Sholat dhuhur berjamaah merupakan salah satu bentuk disiplin yang 

dikembangkan oleh manajemen kesiswaan. Pemandangan yang sangat tidak 

biasa bagi sekolah umum, di SMK PGRI 2 Ponorogo setiap siswa ketika 
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bertemu dengan guru, mereka diharuskan memberi salam dan berjabat tangan, 

tidak hanya siswa tetapi semua warga dan guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

melakukan hal yang sama tidak terkecuali, hal ini menunjukkan bahwa sekolah 

SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki benar-benar memiliki tata tertib yang harus 

dipatuhi oleh seluruh komponen sekolah.    

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, ia harus 

ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. Jika disiplin 

ditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan menjadi 

kebiasaan bagi peserta didik. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya 

masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya 

orang yang gagal, umumnya tidak disiplin. 

Dalam menerapkan disiplin yang tinggi di SMK PGRI 2 Ponorogo 

perlu adanya bentuk-bentuk disiplin dan  budaya berdisiplin yang harus 

dipatuhi, hal ini ditujukan untuk mendapatkan siswa yang benar-benar patuh. 

Dengan pemberian tata tertib secara otoriter kepada seluruh siswa maka secara 

tidak langsungsiswa akan taat dan patuh pada perintah. Dari hasil wawancara 

peneliti menemukan bentuk-bentukdisiplin yang dikembangkan di SMK PGRI 

2 Ponorogo, diantaranya:  

1. Disiplin waktu  

Disiplin dalam penggunaan waktu harus benar-benar ditanamkan kepada 

siswa agar siswa mampu untuk menghargai waktu, macam-macam disiplin 

yang berkaitan diantaranya: masuk dan pulang sesuai pada jadwal yang 
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telah diberlakukan, ketepatan waktu dalam pembayaran SPP, keterlambatan 

dan perizinan siswa. 

2. Disiplin dalam berpenampilan  

Disiplin dalam berpenampilan meliputi penggunaan seragam dan kerapian 

siswa hal ini dilakukan untuk menyamaratakan seragam sesuai hari yang 

telah ditetapkan, berikut macam-macam tata tertib dalam berpenampilan 

diantaranya: keharusan pemakaian atribut sekolah, kebersihan sepatu, 

mengenakan pakaian praktek berlogo sesuai paket keahlian, siswi yang 

beragama Islam wajib mengenakan jilbabdan berpakaian lengan panjang, 

ukuran rambut wajib 2, 1, 0 cm tidak boleh diwarnai dan dimotif. 

3. Disiplin dalam melaksanakan kewajiban  

Siswa mempunyai kewajiban yang harus ditaati diantaranya: siswa wajib 

taat kepada kepsla sekolah, guru dan karyawan, siswa wajib bertanggung 

jawab atas pemeliharaan saran dan prasarana sekolah, siswa yang beragama 

Islam wajib memiliki kemampuan membaca ayat yang ada di dalam al-

Qur’an, siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditentukan sekolah, 

siswa wajib menjaga barang yang dimiliki maupun sarana prasarana yang 

berada di sekolah. 

4. Disiplin dalam menjauhi larangan sekolah 

Disiplin yang mengatur larangan diantaranya: siswa dilarang meninggalkan 

kelas tanpa izin dari guru, siswa dilarang berada di kelas saat istarahat, 

siswa dilarang membawa Handphone kedalam lingkungan sekolah, siswa 

dilarang membawa, menyimpan, dan merokok ketika masih mengenakan 
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seragam sekolah,  siswa dilarang mencemarkan nama baik sekolah, siswa 

dilarang dilarang berada dan bermain di tempat parkir, siswa dilarang 

membawa senjata api atau senjata tajam.  

Konsep disiplin yang digunakan di SMK PGRI 2 Ponorogo ini adalah 

konsep disiplin militer yaitu disiplin yang mengharuskan semua siswa mentaati 

peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, tidak terkecuali siapa pun. Bagi 

siswa yang melanggar tata tertib sekolah maka siswa harus bersedia untuk 

menerima sanksi yang telah disiapkan sekolah.   

Perkembangan yang didapat dalam penerapan disiplin di SMK PGRI 2 

Ponorogo ini adalah siswa bisa menyesuaikan disiplin di sekolah walau 

terkadang masih ada yang melanggar , selain itu disiplin siswa meningkat 

dengan baik karena di dukung dengan pelaksanaan disiplin oleh semua 

komponen sekolah.  

Dampak manajemen kesiswaan terhadap disiplin siswa antara lain: 

siswa lebih patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh guru mereka, siap 

menerima sanksi apabila melakukan kesalahan, lebih berdisiplin dalam 

menjalankan tata tertib sekolah. Disiplinsiswa lebih meningkat, rasa hormat 

siswa terhadap guru lebih baik, semua siswa berpakaian dengan  rapi, siswa 

yang terlambat dan bolos semakin berkurang. Hal ini diperoleh karena 

pelaksanaan disiplin di dukung oleh peran serta para guru, guru pembina OSIS 

dan bagian kesiswaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik akan 

tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu dapat membantu upaya 

pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah.Tujuan manajemen 

kesiswaan adalah menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti 

pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar 

dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

1. Pelaksanaan manajemen kesiswaan di SMK PGRI 2 Ponorogo meliputi 

kegiatan antara lain:  

a. Penerimaan peserta didik  

Dalam kegiatan penerimaan siswa baru dikelola sedemikian rupa mulai 

dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau siswa baru yang 

akan diterima. Di SMK PGRI 2 Ponorogo melalui masa pencarian 

peserta didik dengan melakukan sosialisasi ke SMP dan MTs sederajat di 

Ponorogo untuk mengenalkan apa pengertian dari SMK. Setelah itu 

dilakukan penerimaan peserta didik baru, dilakukan masa orientasi 

peserta didik untuk mengenalkan sekolah dan juga tata tertib yang berada 

di sekolah, pembagian kelas, sampai dengan kegiatan PBB. 

b. Pembinaan peserta didik  

Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di 

sekolah baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran 
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sekolah. Pembinaan yang dilakukan kepada siswa adalah siswa menyadari 

posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya dengan baik. Di  

SMK PGRI 2 Ponorogo pembinaan siswa dilakukan dengan memberikan 

tata tertib, dan  mengelola kegiatan-kegiatan untuk membina siswa dalam 

menciptakan budaya dan iklim sesuai standart SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Dalam hal ini bagian kesiswaan memegang penuh kegiatan-kegiatan siswa 

selain kegiatan pembelajaran yang bekerja sama dengan BK.Di SMK PGRI 

2 Ponorogo terdapat layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen 

kesiswaan dalam membina siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo,  beberapa 

layanan diantaranya:  

- Layanan Bimbingan Konseling  

Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar 

perkembangannya optimal sehingga siswa bisa mengarahkan dirinya dalam 

bertindak dan bersikap sesuai tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat. 

- Layanan Perputakaan 

Layanan perpustakaan dibutuhkan untuk memberikan layanan dalam 

menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang 

dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan 

pustaka. 
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- Layanan Kantin 

Layanan kantin diperlukan di setiap sekolah agar kebutuhan siswa 

terhadap makanan yang bersih, bergizi dan higienis bagi siswa sehingga 

kesehatan siswa terjamin.  

- Layanan Kesehatan atau UKS 

Layanan kesehatan di sekolah dibentuk dalam sebuah wadah yang 

bernama Unit Kegiatan Sekolah (UKS). Dengan adanya UKS ini dapat 

meningkatkan dan membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. 

- Layanan Transportasi  

Untuk layanan transportasi sekolah SMK PGRI 2 tidak menyediakan 

karena rata-rata siswa membawa kendaraan sendiri.  

- Layanan Asrama 

Untuk layanan asrama di SMK PGRI 2 Ponorogo belum tersedia, 

sehingga untuk siswa yang berasal dari luar wilayah Ponorogo memilih 

tinggal di pondok pesantren yang berada tidak jauh dari SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

c. Pendistribusian  

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan  agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib 

dan teratur. Sedangkan lulusan SMK  PGRI 2 Ponorogo dipegang oleh 

BK dan BKK yaitu badan bursa kerja khusus yang berada di SMK dalam 

menyalurkan minat dan kemampuan siswa dalam memasuki dunia kerja 
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sedangkan BK membantu siswa dalam menentukan minat di perguruan 

tinggi. 

Bagian Kesiswaan SMK PGRI 2 Ponorogo dikoordinir oleh Waka 

Kesiswaan yang bernama Drs. Suwito. 

2. Bentuk-Bentuk Disiplin yang Dikembangkan di SMK PGRI 2 Poronogo    

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, ia harus 

ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. Jika disiplin 

ditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan menjadi 

kebiasaan bagi peserta didik. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya 

masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya 

orang yang gagal, umumnya tidak disiplin.  

Bentuk-bentuk disiplin yang dikembangkan di SMK PGRI 2 

Ponorogo diantaranya: 

a. Disiplin waktu  

Disiplin dalam penggunaan waktu harus benar-benar ditanamkan kepada 

siswa agar siswa mampu untuk menghargai waktu, macam-macam 

disiplin yang berkaitan diantaranya: masuk dan pulang sesuai pada 

jadwal yang telah diberlakukan, ketepatan waktu dalam pembayaran 

SPP, keterlambatan dan perizinan siswa.    

b. Disiplin dalam berpenampilan  

Disiplin dalam berpenampilan meliputi penggunaan seragam dan 

kerapian siswa hal ini dilakukan untuk menyamaratakan seragam sesuai 

hari yang telah ditetapkan, berikut macam-macam tata tertib dalam 
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berpenampilan diantanya: keharusan pemakaian atribut sekolah, 

kebersihan sepatu, mengenakan pakaian praktek berlogo sesuai paket 

keahlian, siswi yang beragama Islam wajib mengenakan jilbab dan 

berpakaian lengan panjang, ukuran rambut wajib 2, 1, 0 cm tidak boleh 

diwarnai dan dimotif. 

c. Disiplin dalam melaksanakan kewajiban  

Siswa mempunyai kewajiban yang harus ditaati diantaranya: siswa wajib 

taat kepada kepsla sekolah, guru dan karyawan, siswa wajib bertanggung 

jawab atas pemeliharaan saran dan prasarana sekolah, siswa yang 

beragama Islam wajib memiliki kemampuan membaca ayat yang ada di 

dalam al-Qur’an, siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

ditentukan sekolah, siswa wajib menjaga barang yang dimiliki maupun 

sarana prasarana yang berada di sekolah. 

d. Disiplin dalam menjauhi larangan sekolah 

Disiplin yang mengatur larangan diantaranya: siswa dilarang 

meninggalkan kelas tanpa izin dari guru, siswa dilarang berada di kelas 

saat istarahat, siswa dilarang membawa Handphone kedalam lingkungan 

sekolah, siswa dilarang membawa, menyimpan, dan merokok ketika 

masih mengenakan seragam sekolah,  siswa dilarang mencemarkan nama 

baik sekolah, siswa dilarang dilarang berada dan bermain di tempat 

parkir, siswa dilarang membawa senjata api atau senjata tajam. 
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B. Saran  

1. Kepada kepala sekolah, bisa lebih mengarahkan waka kesiswaan supaya 

memfokuskan dalam memberikan keterangan tentang tata tertib sekolah 

baru kepada siswa.  

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam, hendaknya mengupayakan kerja 

sama dengan orang tua murid dalam menjalankan disiplin sekolah dan 

disiplin dirumah. 

3. Seluruh guru, karyawan, dan staf sekolah harus semaksimal mungkin dalam 

memberikan contoh dan teladan bagi siswanya, dalam upaya pendisiplinan.  
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