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ABSTRAK 

 
Wibowo, Wahyu Tri. 2018. Manajemen Kesiswaan Dalam Meningkatkan 

Kualitas Input Pendidikan (Studi Kasus Di SMK Negeri 3 

Madiun). Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan  Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Dr. H. M. Miftahul Ulum, M.Ag. 

 

Kata kunci: Manajemen Kesiswaan, Kualitas Input 

 

Dalam menentukan keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar peserta 

didik diperlukan data yang autentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. 

Keberhasilan peserta didik ini secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua 

atau wali murid sebagai bentuk partisipasi dalam proses pendidikan dan 

membimbing peserta didik untuk belajar, baik di rumah maupun disekolah. Dalam 

hal ini, manajemen kesiswaan sebagai salah satu bidang operasional Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) mengatur kegiatan yang direncanakan dan diusahakan 

secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar 

dapat mengikuti proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, 

manajemen kesiswaan bukan hanya mencatat data peserta didik dari suatu 

sekolah, tetapi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu 

upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di 

sekolah 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan penerimaan 

peserta didik baru, (2) kegiatan pelaksanaan pembelajaran, (3) pelaksanaan 

kegiatan bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik di SMK Negeri 3 

Madiun dalam meningkatkan kualitas input siswanya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian adalah 

di SMK Negeri 3 Madiun. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan dokementasi. Analisis data menggunakan metode analisis 

deskriptif.  

Hasil penelitian ini adalah 1) Penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 

3 Madiun dilaksanakan secara internal dan eksternal. Internal yaitu peserta didik 

yang ditarik berasal dari lembaga itu sendiri.. perekrutan secara eksternal yaitu 

Walk-ins dan Write-ins (Peserta didik yang datang dan mengurusi pendaftaran 

sendiri), Rekomendasi dari orang lain (teman, anggota keluarga karyawan 

lembaga, atau karyawan lembaga pendidikan lain), Pengiklanan (surat kabar, 

majalah, televise, dan media lainnya), serta lembaga-lembaga pendidikan yang 

bekerjasama dengan lembaga pembuka pendaftaran (partnersip). 2) Pelaksanan 

pembelajaran sudah sesuai dengan prosedur yaitu (a). Perencanaan yaitu membuat 

RPP, (b) Pelaksanaan yaitu menggunakan metode yang efektif, efisien, dan 

menarik, (c) Evaluasi yaitu dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan tugas dsb, 

dan 3) Bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Madiun didik, yaitu bimbingan 

dan konseling yang yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami peserta 

didik, yang berkenaan dengan program pelayanan Bimbingan dan Konseling, dan 

yang terakhir berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanann.  
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ABSTRACT 

 

Wibowo, Wahyu Tri. 2018. Student Management in Improving the Quality of 

Educational Input (Case Study at SMK Negeri 3 Madiun). Thesis, 

Islamic Education Management Program, Postgraduate, State Islamic 

Institute (IAIN) Ponorogo, Advisor: Dr. H. M. Miftahul Ulum, M.Ag. 

 

Keywords: Student Management, Input Quality 

 

 In determining the success, progress, and learning achievements of 

students, data that is authentic, trustworthy, and has validity is needed. The 

success of these students must be reported periodically to parents or guardians of 

students as a form of participation in the education process and guide students to 

study, both at home and at school. In this case, student management as one of the 

operational areas of School-Based Management (SBM) regulates activities that 

are planned and deliberately carried out and continuous guidance for all students 

to be able to follow the learning process effectively and efficiently. Therefore, 

student management is not only recording student data from a school, but a 

broader aspect that can operationally help the efforts of the growth and 

development of students through the process of education in schools. 

 This study aims to (1) find out the implementation of new student 

admissions, (2) the implementation of learning activities, (3) the implementation 

of guidance and discipline activities of students at SMK Negeri 3 Madiun in 

improving the quality of student input. This study uses a qualitative approach, 

with a type of case study research. The location of the study was at SMK Negeri 3 

Madiun. Data collection is done by interviews, observation and documentation. 

Data analysis using descriptive analysis method. 

 The results of this study are 1) Acceptance of new students at SMK 

Negeri 3 Madiun carried out internally and externally. Internally, the students 

drawn from the institution themselves ... externally recruitment, namely Walk-ins 

and Write-ins (Students who come and take care of their own registration), 

Recommendations from other people (friends, family members of agency 

employees, or agency employees) other education), Advertising (newspapers, 

magazines, television, and other media), and educational institutions in 

collaboration with the opening registration institution (partnersip). 2) 

Implementation of learning is in accordance with procedures, namely (a). 

Planning is to make RPP, (b) Implementation that is using effective, efficient and 

attractive methods, (c) Evaluation is done by written tests, oral tests, and 

assignments, etc., and 3) Guidance and counseling at SMK Negeri 3 Madiun 

students, namely guidance and counseling that are related to the problems 

experienced by students, which are related to the program of Guidance and 

Counseling services, and the last with regard to the purpose and implementation 

of services. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam 

penulisan skripsi ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, 

yaitu sebagai berikut: 

 q = ق  z = ز  ‘ = ء

 k = ك  s = س  b = ب

 l = ل  sh = ش  t = ت

 m = م  }s = ص  th = ث

 n = ن  }d = ض  j = ج

 w = و  {t = ط  {h = ح

 h = ه  }z = ظ  kh = خ

     ‘ = ع  d = د

     gh = غ  dh = ذ

     f = ف  r = ر

 

Ta>’ marbu>t}a tidak ditampakkan kecuali dalam susunan ida>fa, huruf tersebut 

ditulis t. misalanya :   =   fat}a>na;   = fat}a>nat al-nabi> 

Diftong dan Konsonan Rangkap 

 

 <u = او  Aw = او

 <i = أي  Ay = أي

 

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului damma dan 

huruf ya’ yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabe 

Bacaan Panjang 

 <u = او  <i = اي  <a = ا

 

Kata Sandang 

 الش  -al = ال
 

= 

al-

s

h 
 وال 

= 

wa’l 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa sangat dipengaruhi 

oleh kondisi pendidikanya, pemerintah Indonesia telah berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 

Akan tetapi usaha tersebut masih banyak mengalami kendala, terutama dalam 

upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) di sekolah. 

Di suatu lembaga pendidikan, tanggung jawab dalam hal peningkatan 

mutu peserta didik bukan merupakan tanggung jawab dari para pendidik saja, 

melainkan tanggung jawab seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan 

pendidikan. Dewasa ini pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin 

disadari. Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju 

dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika kualitas pendidikan berhasil 

ditingkatkan. Peningkatan ini tidak dimulai dari barang-barang, tetapi dimulai 

dari manusia dengan pendidikan.
1
 

Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa komponen yang secara 

langsung terlibat dalam mendidik peserta didik, yaitu kepala sekolah dan 

                                                           
1
 E. Mulyasa, Menejemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offser, 2002), 47. 

1 



2 
 

 

 

tenaga pengajar (guru). Kedua komponen tersebut sangat penting dan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pencapaian tujuan pendidikan.
2
 

Dalam menentukan keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar 

peserta didik, diperlukan data yang autentik, dapat dipercaya, dan memiliki 

keabsahan. Keberhasilan peserta didik ini secara periodik harus dilaporkan 

kepada orang tua atau wali murid sebagai bentuk partisipasi dalam proses 

pendidikan dan membimbing peserta didik untuk belajar, baik di rumah 

maupun di sekolah.
3
 Dalam hal ini, menejemen kesiswaan merujuk kepada 

pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pencatatan siswa semenjak dari 

proses penerimaan siswa baru sampai meninggalkan sekolah karena sudah 

lulus pendidikan di sekolah tersebut.
4
 

Manajemen bertujuan untuk melaksanakan kegiatan administrasi agar 

berjalan sesuai dengan pola dan rencana yang dibuat bersama.
5
 Manajemen 

yang dirancang tidak akan berhasil apabila yang menjalankan hanya kepala 

sekolah tanpa didukung oleh aparatur sekolah lainnya. Dalam hal ini wakil 

kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis. Wakil kepala sekolah 

sebagai bagian dari struktur organisasi sekolah yang sehat dan efisien pada 

umumnya terdiri dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum, administrasi 

                                                           
2
 Syaifu Bahari Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2000), 53. 
3
 E. Mulyasa, Menejemen Berbasis Sekolah  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offser, 2002), 47. 

4
 B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 74. 

5
 Burhanudin, Analisis Admnistrasi Menejemen dan Kepemimpinan Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997),15. 
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keuangan, sarana prasarana, serta kesiswaan dan hubungan masyarakat atau 

lainnya sesuai kebutuhan sekolah.
6
 

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu subtansi manajemen 

pendidikan. Manajemen kesiswaan ini menempati posisi yang strategis sebab 

merupakan sentral langsung pendidikan, baik dalam lembaga pendidikan 

formal maupun non formal. Semua kegiatan pendidikan, baik yang berkenaan 

dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya 

manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prsarana, dan hubungan sekolah 

dengan masyarakat senantiasa di upayakan agar peserta didik mendapatkan 

layanan pendidikan yang andal.
7
 

Dalam dunia pendidikan saat ini, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

berlomba-lomba dalam meningatkan kualitas dan prestasi sekolahnya. Hal ini 

dikarenakan minat siswa untuk melanjutkan ke SMK semakin tinggi setiap 

tahunnya, salah satunya yaitu SMK Negeri 3 Madiun. SMK Negeri 3 Madiun 

merupakan SMK ternama di Madiun. Pada tahun 2008 SMK  Negeri  3 

Madiun termasuk dalam 90 sekolah dalam pengembangan SMK SBI 

INVEST berdasarkan SK No. 2794b/c5.3/Kep/KU/2008. Setahun kemudian, 

pada tanggal 13 Juli 2009, SMK  Negeri  3 Madiun meraih sertifikat ISO 

dengan nomor: C. R. No. 16 100 06 39. Penerapan sertifikat ISO 9001: 2008 

memberikan antisipasi terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul 

dalam proses pembelajaran sehingga tindakan pencegahannya dapat segera 

diambil. Pada dasarnya ISO 9001 merupakan sarana untuk melakukan 

                                                           
6
 Syaiful Segala, Menejemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2007), 94. 
7
 Sri Minarti, Manajemen Sekolah, cet 1 (Ar-Ruzz media, 2011), 155. 
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perbaikan secara berkesinambungan guna pengembangan pondasi suatu 

lembaga pendidikan, termasuk SMK  Negeri  3 Madiun. Hal ini juga 

didukung dengan akreditasi sekolah yang berlabel A dan status sekolah yang 

sudah RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Begitu tinggi 

predikat yang dimiliki oleh SMK  Negeri  3 Madiun ini berpengaruh pula 

pada kinerja guru ataupun warga sekolah yang lain. Oleh karena itu untuk 

mempertahankan predikat tersebut tentu harus ada kerjasama dan motivasi 

kerja yang tinggi dari warga sekolah agar semuanya berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan pula dengan selalu mengedepankan 

perbaikan pada sistem penerimaan peserta didik baru. Penggunaan teknologi 

seperti CBT menjadi salah satu cara sekolah untuk melakukan perbaikan 

terhadap sistem rekruitmen peserta didik agar tidak ketinggalan zaman dan 

juga dengan mengikuti program Toyota Eco Youth yang merupakan bentuk 

kepedulian Toyota terhadap lingkungan hidup.
8
 

Pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 3 (tiga) jurusan atau kompetensi 

keahlian yang ada di SMK  Negeri  3 Madiun mendapat akreditasi A dari 

BAN-S/M berdasarkan SK Nomor: 175/BAP S/M/SK/X/2015 pada tanggal 

27 Oktober 2015, yaitu Kimia Industri, Kimia Analisis, dan Pengawasan 

Mutu Hasil Pertanian. Kemudian pada tahun ajaran 2016/2017, SMK  Negeri  

3 Madiun menambah 2 jurusan lagi, yaitu teknik pengolahan hasil pertanian 

dan teknik pengeboran migas. Selain itu, SMK Negeri 3 Madiun 

melaksanakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan DUPI (Dunia 

                                                           
8
 Data Dokumen “Profil SMK Negeri 3 Madiun” Madiun, 17 Maret 2018  
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Usaha Dunia Industri)  sehingga kurikulum yang digunakan disinkronisasikan 

dengan DUPI. Pada tahun 2018 ini SMK Negeri 3 Madiun terpilih menjadi 

SMK BULD (Badan Layanan Usaha Daerah) sehingga untuk kedepannya 

SMK Negeri 3 Madiun dimanage seperti perusahaan atau pabrik.
9
 

Berdasarkan dengan hal tersebut, SMK Negeri 3 Madiun lebih selektif 

dalam menyaring calon peserta didik. Penerimaan Peserta didik Baru di SMK 

Negeri 3 Madiun mengunakan 2 (dua) sistem  yaitu sistem online dan offline. 

Pelaksanaan seleksi online serentak sesuai dengan himbauan dari propinsi. 

Pihak sekolah menyediakan fasilitas internet dan komputer agar proses 

pendaftaran berjalan dengan lancar. Seleksi offline dilaksanakan sebelum 

seleksi online. Seleksi ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu jalur prestasi, mitra 

warga, dan bidik misi. Khusus untuk bidik misi peserta didik baru harus 

memiliki nilai NUN 8 tidak ada nilai dibawah 7. Semua peserta didik baru 

diwajibkan bebas buta warna.
10

  

Kesiapan dan kriteria yang spesifik dalam menyaring input atau 

penerimaan peserta didik baru diharapkan akan menghasilan kualitas 

pendidikan yang lebih baik kedepannya. Hal ini menunjukkan adanya 

keterkaitan antara manajemen kesiswaan di SMK Negeri 3 Madiun dan 

kualitas input pendidikan yang dihasilkan. 

Berdasarkan data awal menunjukkan adanya proses penyaringan input 

dalam penerimaan siswa baru yang cukup ketat. Hal tersebut dapat diamati 

dari jangka waktu 3 tahun kebelakang yaitu tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 

2018/2019. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut terdapat kenaikan prosentase 

                                                           
9
 Ibid,.  

10
 Anes Listiyani, Wawancara, Madiun, 10 Mei 2018  
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siswa yang mendaftar dan siswa yang diterima di SMK Negeri 3 Madiun. 

Berikut ini daftar prosentase siswa yang mendaftar dan  siswa yang diterima 

di SMK Negeri 3 Madiun: 11 

DAFTAR PENDAFTAR SISWA BARU  

DI SMK NEGERI 3 MADIUN 

 

No 

Tahun 

Pelajar

an 

Siswa yang 

Mendafta

r 

Siswa yang 

di 

terima 

Siswa 

yang 

di 

tolak 

1 2016/2017 524 396 128 

2 2017/2018 663 448 215 

3 2018/2019 715 502 213 

 
Gambar 1.1  

Gambar Tabel kooperatif sosial penelitian. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan, upaya dan hasil manajemen 

kesiswaan terhadap kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun.  Oleh 

karena irtu, peneliti mengambil judul “Manajemen Kesiswaan Dalam 

Meningkatkan Kualitas Input Pendidikan (Studi Kasus di SMK Negeri 3 

Madiun). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Hasil Wawancara Wahyu Tri Wibowo dengan kepala Sekolah bapak Sunardi M.Pd, Selasa 18 

September  2018 Jam 09;10 WIB  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana manajemen penerimaan peserta didik baru untuk 

meningkatkan kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun? 

2. Bagaimana manajemen proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun? 

3. Bagaimana manajemen bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik 

untuk meningkatkan kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menjelaskan manajemen penerimaan peserta didik baru untuk 

meningkatkan kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun 

2. Untuk menjelaskan manajamen proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun 

3. Untuk menjelaskan Manajemen bimbingan dan pembinaan disiplin 

peserta didik untuk meningkatkan kualitas input pendidikan di SMK 

Negeri 3 Madiun 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritik 

Penelitian ini secara teoritik akan menemukan pelaksanaan 

manajemen kesiswaan untuk meningkatkan kualitas input pendidikan di 

SMKN 3 Madiun, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi 
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mengenai pelaksanaan manajemen kesiswaan melalui tindakan-tindakan 

yang dilakukan kepala sekolah atau pihak terkait.  

2. Secara praktis 

a. Bagi kepala sekolah ,dapat memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan manajemen kesiswaan untuk meningkatkan kualitas input 

pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun. 

b. Bagi guru, dapat memberikan gambaran tentang bimbingan dan 

pembinaan disiplin peserta didik yang dilakukan sekolah untuk 

meningkatkan kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun.  

c. Bagi lembaga, sekolah dapat dijadikan pengetahuan dan bahan 

pertimbangan mengenai manajemen kesiswaan untuk meningkatkan 

kualitas input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian ini ditulis dalam enam bab dan masing-masing bab 

dibahas ke dalam sub sab. Susunan secara sistematisnya adalah sebagai 

berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan awal dalam 

pembentukan logika penelitian ini, di dalamnya terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II adalah telaah terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini 

membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

tentang manajemen kesiswaan dan teori-teori yang menjadi sumber 
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pembahasan. Kajian teori ini meliputi teori tentang  manajemen kesiswaan 

dan kualitas input pendidikan. 

Bab III adalah metodelogi penelitian. Dalam bab ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif didalamnya terdiri dari pendekatan penelitian dan 

jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, teknih keabsahan data, dan tahapan 

penelitian. 

Bab IV adalah data umum dan data khusus. Dalam bab ini 

menjelaskan data umum dan data khusus. Data khusus terdiri dari profil 

sekolah yang terdiri dari sejarah, letak geografis, visi , misi, tujuan, struktur 

organisasi dan penjabaran singkat tentang menejemen kesiswaan di SMK 

Negeri 3 Madiun. Data khusus terdiri dari manajemen penerimaan peserta 

didik, manajemen proses pembelajaran peserta didik, dan pelaksanaan 

bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik. 

Bab V berisi analisis data. Bab ini merupakan hal paling urgen dalam 

penelitian ini karena terdapat perpaduan antara idealita dan realita yang akan 

memunculkan berbagai temuan, didalam bab V terdiri dari analisis deskripsi 

manajemen penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Madiun, 

manajemen proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Madiun dan analisis 

pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peserta didik di SMK Negeri 3 

Madiun terhadap kualitas  input pendidikan 

Bab VI berisi penutup didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran 

yang merupaka bagian akhir dalam penelitian ini  
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BAB II 

KONSEP MANAJEMEN KESISWAAN DAN KUALITAS INPUT 

PENDIDIKAN 

 

A. Kajian Terdahulu  

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk menghindari adanya 

pengulangan kajian terhadap materi yang sama. Dengan demikian akan 

diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian ini dengan 

penelitian penelitian terdahulu.  

Berdasarkan penelusuran yang peneliti, terdapat hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Pertama, Penelitian yang 

dilakukan oleh M, Wafir Anik 2010 dengan judul “Model Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di 

SMA Negeri I Kamal Bangkalan”. Peneliti berusaha untuk menyajikan 

keberadaan tokoh sentral yaitu kepala sekolah, dalam membawa perubahan 

dan nuansa baru dari kepala sekolah sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif fenomenologik. Hasil penelitian menunjukkan: 1). 

Model kepemimpinan kepala SMA Negeri I Kamal Bangkalan adalah “model 

demokratis”; 2). Strategi kepala SMA Negeri I Kamal dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI adalah “partisipatif”.
12

 Perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu tempat penelitiannya di SMA dan objek yang diteliti yaitu peningkatan 

                                                           
12

 M Wafir Anik, Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru PAI di SMA Negeri I Kamal Bangkalan. Tesis (Malang, UIN Malang, 2010). 

10 
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kompetensi pedagogik Guru sedangkan penelitian ini meneliti SMK dan fokus 

pada kualitas input pendidikan.  

Kedua, Kusairi, 2011, dengan judul “Model Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Mengembangkan Lingkungan Berwawasan Iman dan Taqwa 

di SMA Negeri 1 Malang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan bentuk studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). 

konsep lingkungan sekolah berwawasan iman dan taqwa yang dikembangkan 

di SMA Negeri 1 Malang, yaitu: lingkungan fisik sekolah dan lingkungan 

sosial sekolah; 2). bagaimana model kepemimpinan kepala SMA Negeri 1 

Malang dalam mengembangkan lingkungan sekolah berwawasan iman dan 

taqwa yaitu menggunakan model kepemimpinan demokratis; dan 3). strategi 

yang dipakai, yaitu: menciptakan suasana religius di lingkungan sekolah, 

internalisasi nilai-nilai keagamaan, keteladanan, pembiasaan, menciptakan 

kebijakan sekolah yang strategis, membangun komitmen pimpinan dan warga 

sekolah, dan membangun kemitraan.
13

 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat penelitiannya di SMA 

Negeri dan objek yang diteliti pengembangan wawasan iman dan taqwa,   

sedangkan penelitian ini meneliti SMK dan objek yang diteliti kualitas input 

pendidikan.  

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rian Anugrah Firmanto yang 

berjudul “Pengaruh Manajemen Kesiswaan terhadap Disiplin Belajar dalam 

Mewujudkan Prestasi Belajar Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

                                                           
13

 Kusairi, Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Lingkungan 

Berwawasan Iman dan Taqwa di SMA Negeri 1 Malang, Tesis (Malang, UIN Malang, 2011). 
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bahwa manajemen kesiswaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin belajar dalam mewujudkan prestasi belajar siswa. Adapun pengujian 

pada sub-sub hipotesis menunjukan bahwa manajemen kesiswaan memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap disiplin belajar siswa. Manajemen 

kesiswaan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung secara positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Disiplin belajar siswa memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian 

ini berkesimpulan bahwa untuk meningkatkan disiplin belajar dan prestasi 

belajar siswa dapat dilakukan dengan meningkatkan manajemen kesiswaan.
14

 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu 1). Penelitian Rian Anugrah 

Firmanto menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini 

menggunakan kualitatif; 2). Untuk mengetahui Disiplin Belajar dalam 

mewujudkan prestasi belajar siswa sedangkan penilitian ini diarahkan kepada 

input pendidikan sekolah. 

Berdasarkan telaah pustaka terdahulu peneliti menemukan peluang 

dalam hal manajemen kesiswaan dan dikaitkan dengan input pendidikan, 

sehigga peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang konsep, implementasi, dan 

hasil dari manajemen kesiswaan dalam meningkatkan kualitas input 

pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun. 

Berikut tabel perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya guna 

mempermudah pembaca. 

 

                                                           
14

 Rian Anugrah Firmanto, Pengaruh Manajemen Kesiswaan terhadap Disiplin Belajar dalam 

Mewujudkan Prestasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol. 11, No. 01, 2017, 

1. 
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Tabel 2. 1 

Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama Peneliti, Tahun, 

dan Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Orisinilitas 

Penelitian 

1 

Kusairi, 2011, Model 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam 

Mengembangkan 

Lingkungan 

Berwawasan Iman dan 

Taqwa di SMA Negeri 1 

Malang. 

Mutu 

Pengembanga

n lingkungan 

wawasan 

iman dan 

taqwa 

Meningkatkan 

kualitas input 

siswa 

2 

Rian Anugrah 

Firmanto,  

2017“Pengaruh 

Manajemen 

Kesiswaan 

terhadap Disiplin 

Belajar dalam 

Mewujudkan 

Prestasi Belajar 

Siswa”. 

Mutu 

Disiplin 

Belajar 

dalam 

Mewujudkan 

Prestasi 

Belajar Siswa 

Meningkatkan 

kualitas input 

siswa 

3 

M Wafir Anik, 2010, 

Model Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik 

Guru PAI di SMA 

Negeri I Kamal 

Bangkalan. 

Mutu 

Meningkatka

n kompetensi 

pedagogik 

Guru 

Meningkatkan 

kualitas input 

siswa 
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Dari tiga penelitian terdahulu di atas, penelitian yang berjudul 

manajemen kesiswaan untuk meningkatan kualitas input pendidkandi SMK 

Negeri 3 Madiun ini mempunyai banyak perbedaan. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana manajemen penerimaan peserta didik baru, manajemen 

proses pembelajaran, dan bimbingan dan pembinaan peserta didiki dalam 

meningkatkan kualitas input pendidkan, khususnya di SMK Negeri 3 Madiun 

 

B. Konsep Manajemen Kesiswaan  

1. Pengertian Manajemen Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional 

dalam pengelolaan sekolah. Manajemen peserta didik adalah penataan dan 

pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai 

masuk sampai dengan keluarnya peserta didik.
15

 Manajemen kesiswaan 

bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik melainkan meliputi 

aspek yang lebih luas secara operasional dapat membantu upaya 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan 

di sekolah.
16

 

Manajemen kesiswaan adalah proses pengurusan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah mulai dari 

penerimaaan siswa, pembinaan siswa di sekolah, sampai dengan siswa 

menamatkan pendidikannya mulai penciptaan suasana yang kondusif 

                                                           
15

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 

2009), 99. 
16

E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi (Bandung: 

Rosdakarya, 2003), 46. 
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terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif.
17

  

Manajemen kesiswaan juga berarti seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diupayakan secara sengaja serta pembinaan secara 

berkelanjutan kepada seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses 

belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan peserta 

didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah.
18

 

Mulyono mengemukakan bahwa manajemen kesiswaan merupakan 

seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sengaja 

serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh siswa (dalam 

lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses PBM 

secara efektif dan efisien.
19

 Manajemen kesiswaan menurut Bafadal dapat 

diartikan dengan keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan 

masalah siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.
20

 

Soetopo menyatakan bahwa manajemen kesiswaan adalah suatu penataan 

atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik 

tersebut dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga.
21

 

Manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses kerjasama 

dalam bidang kesiswaan. Bidang kerjasama dalam manajemen kesiswaan 

                                                           
17

 W.Manja, Profesionalisme Tenaga Kependidikan (Malang: Elang Mas, 2007),35. 
18

 Ary Gunawan, Administrasi Sekolah; Administrasi Pendidikan Mikro (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1996), Cet.I., 9. 
19

 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan (Jogjakarta: AR-Ruzz Media 

Groups, 2008), 78. 
20

 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori Dan Aplikasinya  (Jakarta: PT.Bumi 

Aksara, 2007), 19. 
21

 Soetopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan (.Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 34.. 
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tersebut adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

siswa. Masalah-masalah yang dimaksudkan di sini adalah berupa 

penyelenggaraan sensus sekolah, menyelenggarakan kegiatan Penerimaan 

Siswa Baru (PSB), membina kedisiplinan siswa, menyelenggarakan 

program layanan khusus bagi siswa, dan sebagainya. Manajemen 

kesiswaan bertujuan untuk menata proses kesiswaan mulai dari 

perekrutan, mengikuti pelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan 

intitusional agar dapat berangsung secara efektif dan efisien pada suatu 

lembaga pendidikan.
22

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diartikan bahwa manajemen 

kesiswaan sebagai usaha pengaturan terhadap siswa mulai dari siswa 

tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. usaha 

penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa 

atau pendekatan kesiswaan. 

2. Tujuan Manajemen Kesiswaan  

Tujuan manajemen kesiswaan seperti mengatur kegiatan yang 

berhubungan dengan siswa dalam pembelajaran di sekolah agar dapat 

berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan 

sumbangsih bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Dalam 

pendidikan di sekolah, manajemen kesiswaan juga memiliki tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan bakat siswa.
23

 

                                                           
22

 Fadhilah, Jamluddin Idris Dan Khairuddin, Manajemen Kesiswaan Pada Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Cot Gue Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala  Volume 2, No. 1, Agustus 2014, 91 
23

 Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 206. 
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Menurut McKown, tujuan manajemen kesiswaan adalah sebagai 

berikut: (1) membantu siswa belajar dalam menggunakan waktu luang 

dengan baik; (2) membantu siswa meningkatkan bakat dan keterampilan; 

(3) membantu siswa mengembangkan sikap positif; (4) membantu siswa 

meningkatkan pengetahuan; dan (5) membantu siswa mengembangkan 

sikap yang lebih realistis dan positif.
24

 

3.  Fungsi Manajemen Kesiswaan 

Fungsi manajemen kesiswaan secara umum adalah sebagai wahana 

bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik 

yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi 

kebutuhannya dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Fungsi 

manajemen kesiswaan secara khusus dirumuskan sebagai berikut:
25

 

a. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas 

peserta didik, dimaksudkan agar mereka dapat mengembangkan 

potensi individualitasnya  tanpa banyak terhambat. 

b. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta 

didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan 

sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, serta dengan 

lingkungan. 

c. Sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini 

berkaitan dengan hakekat peserta didik sebagai makhluk sosial. 

                                                           
24

 Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Islam (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2008) 92. 
25

 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2011), 65-66. 
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d. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan 

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

minatnya. Hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian 

patut disalurkan, oleh sebab hal tersebut dapat menunjang 

perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. 

e. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan 

kesejahteraan peserta didik yakin agar peserta didik sejahtera dalam 

hidupnya. 

4. Prinsisp Manajemen Kesiswaan   

Prinsip adalah sesuatu yang harus dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan tugas. Prinsip dari manajemen kesiswaan di bawah ini harus 

selalu dipenuhi. diantaranya yaitu:
26

 

a. Manajemen kesiswaan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan 

manajemen sekolah. Oleh karena itu ia harus mempunyai tujuan yang 

sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara 

keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen kesiswaan tetap ditempatkan 

dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di 

luar sistem manajemen sekolah. 

b. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban 

misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala 

bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh 

                                                           
26

 Ibrahim Bafadal Dasar-Dasar Manajemen Dan Supervisi Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 17. 
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peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan 

bukan untuk yang lainnya. 

c. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan 

untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam 

latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan 

yang ada pada peserta didik, tidak diarahkan bagi munculnya konflik 

di antara mereka melainkan justru mempersatukan dan saling 

memahami dan menghargai. 

d. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya 

pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena itu 

terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, dalam hal ini peserta 

didik sendiri. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan terlaksana 

dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didik sendiri. 

e. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu 

kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan 

bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, 

melainkan juga ketika sudah terjun kemasyarakat. Ini mengandung 

arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit 

dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. 

f. Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan 

oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi 

kehidupan peserta didik baik di sekolah terlebih di masa mendatang. 
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5. Pendekatan Manajemen Kesiswaan   

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen 

kesiswaaan.
27

 Pertama, pendekatan kuantitatif (the quantitative approach). 

Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan 

birokratik lembaga pendidikan. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa 

peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya, manakala 

dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang 

diminta oleh lembaga pendidikannya. Aplikasi dari pendekatan ini adalah 

mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, 

memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi dan dapat, 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan pendekatan 

demikian diharapkan agar siswa menjadi mampu melaksanakan aturan 

yang di buat oleh lembaga. . 

Kedua, pendekatan kualitatif (The Qualitative Approach). 

Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta 

didik. Jika pendekatan kuantitatif diarahkan agar peserta didik mampu, 

maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. 

Asumsi dari pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, 

maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang juga untuk 

mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti 

sekolah. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan iklim yang 

kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. 

                                                           
27

 Ibrahim Bafadal Dasar-Dasar Manajemen Dan Supervisi Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 10. 
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Di antara kedua pendekatan tersebut, tentu dapat diambil jalan 

tengahnya dengan pendekatan padu. Di satu pihak siswa diminta untuk 

menyelesaikan tugas-tugas berat yang berasal dari lembaganya, tetapi di 

sisi lain juga disediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan 

tugasnya. Atau dengan kalimat terbalik, penyediaan kesejahteraan, iklim 

yang kondusif, pemberian layanan-layanan yang andal adalah dalam 

rangka mendisiplinkan peserta didik, dan penyelesaian tugas-tugas peserta 

didik.
28

 

6. Kegiatan Manajemen Kesiswaan  

a. Perencanaan Siswa 

Sebelum kegiatan pada penerimaan siswa atau peserta didik, 

terdapat satu tahapan yang harus dilalui yaitu perencanaan kesiswaan. 

Dalam perencanaan kesiswaan meliputi hal hal berikut:
29 

1) Sensus Sekolah  

Sensus sekolah merupakan pencatatan anak-anak usia 

sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah atau calon siswa. 

Dengan demikian, sensus sekolah untuk sekolah dasar yaitu anak-

anak yang akan masuk sekolah dasar. Sedangkan, untuk sensus 

sekolah tingkat atas yaitu anak-anak yang akan masuk sekolah 

tingkat atas. 

 

                                                           
28

 Putra Damasraya Manajemen Kesiswaan; Bahan Ajar Diklat, 

http://elpramwidya.wordpress.com/2009/06/11/manajemen-kesiswaan/#more-448, 

tanggal 25 April 2018. 
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 Sri Manarti, Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri (Jogjakarta: 

Ar_Ruzz Media, 2011), 160. 
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2) Penentuan Jumlah Siswa Yang Diterima 

Berapa jumlah calon siswa yang akan diterima di suatu 

sekolah sangat bergantung pada jumlah kelas atau fasilitas tempat 

duduk yang tersedia. Artinya jumlah yang akan diterima di sekolah 

disesuaikan dengan fasilitas terutama jumlah gedung yang akan 

ditempati ketika siswa telah diterima di sekolah tersebut. 

Perencanaan siswa atau peserta didik ini merupakan 

program awal yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan 

dalam rangka untuk menentukan kegiatan yang berkenaan dengan 

peserta didik di sekolah baik ketika mulai masuk sekolah sampai 

pada program kelulusan peserta didik. Hal ini mencakup perkiraan 

kegiatan sekolah yang berkaitan dengan siswa dengan 

mengantisipasi apa yang akan terjadi, tentunya mengambil 

pertimbangan tentang keadaan di masa lampau, sekarang dan akan 

datang.
30

 

b. Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan 

Dalam  pelaksanaan manajemen kesiswaan yang didalamnya 

terdapat penerimaan siswa baru, penempatan peserta didik, pendataan 

kemajuan belajar peserta didik, pencatatan dan pelaporan.
31

 

 

 

                                                           
30

 Hendyat Soetopo, Administrasi Pendidika, (Malang: IKIP Malang, 1989), cet II, 90-91. 
31

 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), cet. III 

dan IV, 46. 
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1) Rekrutmen Kesiswaan  

a) Rekrutmen Peserta Didik 

Proses rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang 

dimulai ketika sebuah lembaga memerlukan peserta didk baru 

dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon peserta didik 

yang diinginkan/kualified. Dengan demikian, tujuan rekrutmen 

adalah menerima calon peserta didik baru sebanyak-banyaknya 

sesuai dengan kualifikasi kebutuhan lembaga dari berbagai 

sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon peserta 

didik dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. 

Dalam proses rekrutmen, para rekruter akan 

menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan. Di antaranya: 

(1) Dari sumber internal lembaga, yakni peserta didik yang 

ditarik (diterima) adalah berasal dari lembaga itu sendiri. 

Dengan cara ini lembaga mencari peserta didik yang ada di 

dalam lingkungan lembaga itu sendiri. 

(2) Dari sumber eksternal di dalam perekrutan melalui: 

(a) Walk-ins, dan Write-ins (Peserta didik yang datang dan 

mengurusi pendaftaran sendiri), Walk-ins yaitu seseorang 

datang lembaga pendidikan untuk mengetahui penerimaan 

peserta didik baru yang sedang dicari, sedangkan Write-
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ins, yaitu peserta didik menulis blanko pertanyaan yang 

disediakan lembaga pendidikan. 

(b)  Rekomendasi dari orang lain (teman, anggota keluarga 

karyawan lembaga pendidikan tersebut, atau karyawan-

karyawan lembaga pendidikan lain). Para karyawan 

lembaga dari lembaga lain bisa merekomendasikan calon 

peserta didik kepada lembaga pendidikan pelaksana 

rerutmen. 

(c)  Pengiklanan (surat kabar, majalah, televise, radio dan 

media lainnya). Pengiklanan sebagai suatu metode efektif 

yang cukup untuk menarik perhatian calon peserta didik. 

Ada dua jenis penarikan, yaitu pertama, menguraikan 

proses pembelejaran dan program kegiatan lembaga 

pendidikan, keunggulan lembaga pendidikan dan 

memberitahukan bagaimana cara melamar (Wants ads). 

Jenis ini adalah bentuk iklan penarikan yang paling umum, 

baik dipasang pada majalah-majalah professional ataupun 

koran-koran lokal dan nasional. Sedangkan yang kedua 

adalah kebalikan dari wants ads, yaitu calon peserta didik 

yang berminat diminta untuk mengirimkan pendaftaran 

mereka ke P.O. Box dengan nomor tertentu pada kantor 

pos atau pada e-mail atau pada perusahaan surat kabar. 
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(d)  Lembaga-lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan 

lembaga pembuka pendaftaran calon peserta didik 

(partnersip) 

(e)  Lembaga pendidikan bawah tingkat yang selalu 

menampung calon peserta didik dan menyalurkan ke 

lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan. 

(f)  Open House. Suatu penarikan yang relative baru adalah 

penyelenggaraan open house. Orang di seseseorangr 

lembaga pendidikan diundang untuk mengunjungi dan 

melihat fasilitas-fasilitas lembaga pendidikan, 

memperoleh penjelasan-penjelasan, dan mungkin 

menonton pemutaran film mengenai lembaga pendidikan 

tersebut. 

(3) Dari sumber eksternal Perekrutan melalui: 

(a) Profesional Search Firm 

(b) Educational Institution 

(c) Professional Association 

(d) Labour Organization 

(e) Military Operation 

(f) Government-Funded and Community Training Program 

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu 

kegiatan yang pertama dilakukan sehingga harus dikelola 
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sedemikian rupa supaya kegiatan belajar mengajar sudah dapat 

dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru.
32

 

Rekrutmen peserta didik di sekolah pada hakikatnya 

merupakan proses pencarian, penentuan, dan penarikan pelamar 

yang akan menjadi peserta didik di sekolah. Langkah-langkah 

dalam rekrutmen peserta didik baru sebagai berikut:
33

 

a) Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. 

b) Rapat penentuan peserta didik baru. 

c) Pembuatan pengumuman peserta didik baru. 

d) Pemasangan atau pengiriman pengumuman penerimaan 

peserta didik baru. 

e) Pendaftaran peserta didik baru. 

f) Seleksi peserta didik baru. 

g) Rapat penentuan peserta didik yang diterima. 

h) Pengumuman peserta didik yang diterima. 

i) Pendaftaran ulang peserta didik baru. 

Pedoman-pedoman atau peraturan yang berhubungan 

dengan penerimaan siswa baru meliputi masalah teknik 

pelaksanaan, yang menyangkut masalah waktu, persyaratan dan 

teknis administrasi. 

a) Masalah Waktu: 

                                                           
32
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Alfabeta, 2014), 133. 
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1) Kapan pendaftaran calon siswa baru dimulai dan diakhiri 

2) Kapan tes/ujian seleksi dilaksanakan 

3) Kapan hasil tes diumumkan 

b) Masalah Persyaratan: 

1) Besarnya uang pendaftaran. 

2) Berapa rata-rata nilai raport yang bisa diterima sebagai 

pendaftar. 

3) STTB/ijazah dan foto copy ijazah terakhir yang sudah di 

sahkan oleh yang berwenang. 

4) Pas foto (selain jumlah ditentukan juga ukurannya).
34

  

 

b) Seleksi Peserta Didik Baru 

Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon 

peserta didik yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk 

menjadi peserta didik. Beberapa metode yang digunakan 

dalam seleksi peserta didik baru adalah:
 35

 

(1) Melalui test atau ujian. 

(2) Melalui penelusuran bakat dan kemampuan. 

(3) Berdasarkan nilau ujian tertentu. 

Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap 

khusus yang digunakan untuk memutuskan peserta didik 

mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika 

                                                           
34
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peserta didik mendaftar dan diakhiri dengan keputusan 

penerimaan. Meskipun penerimaan akhir dilakukan oleh 

panitia penerimaan peserta didik baru dari evaluasi para 

peserta didik mengenai kesesuaian potensi mereka melalui 

penggunaan prosedur-prosedur yang valid. 

Proses seleksi merupakan proses pengambilan 

keputusan bagi calon peserta didik untuk diterima atau 

ditolak. Banyak pertimbangan yang diperlukan untuk 

memilih peserta didik yang tepat. Pedoman pokok dalam 

mengadakan seleksi ialah spesifikasi bidang keahlian atau 

jurusan, karena dari situlah diketahui kualitas SDM yang 

dibutuhkan.
36

 

Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang-

orang dalam hal ini peserta didik dengan kualifikasi yang 

mereka miliki. Jenis-jenis seleksi meliputi seleksi 

administrasi, seleksi secara tertulis, dan seleksi tidak tertulis. 

c) Orientasi Peserta Didik Baru 

Setiap anak atau peserta didik saat memasuki 

lingkungan baru akan mengalami kesulitan, baik disebabkan 

oleh situasi maupun karena praktek dan prosedur yang 

berbeda. Kesulitan itu kalau tidak diatasi dapat menimbulkan 

ketegangan jiwa. Supaya tidak mengalami ketegangan, 
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administrator pendidikan seyogyanya memberi penjelasan-

penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah.  

Orientasi peserta didik merupakan kegiatan dalam 

penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan berbagai 

situasi dan kondisi yang terdapat di sekolah. Orientasi siswa 

baru juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang merupakan 

salah satu bagian dalam rangka proses penerimaan siswa 

baru. Istilah yang digunakan adalah Masa Orientasi Siswa 

Baru (MOS).  Beberapa tujuan diadakannya orientasi bagi 

peserta didik baru antara lain:
37

 

a) Agar peserta didik mengetahui situasi dan kondisi di 

sekolah. 

b) Agar peserta didik mengetahui budaya yang tumbuh dan 

berkembang di sekolah. 

c) Agar peserta didik mengetahui berbagai sarana prasarana 

yang ada di sekolah. 

d) Agar peserta didik mengetahui unit-unit kegiatan yang 

ada dan tumbuh di sekolah, misalnya OSIS. 

e) Agar peserta didik mengetahui berbagai peraturan yang 

ada dan berlaku disekolah. Sekaligus mengetahui sangsi 

yang akan diberikan kepada peserta didik yang 

melanggar peraturan. 
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f) Agar peserta didik mengetahui pimpinan, guru-guru, dan 

pegawai lainnya yang ada disekolah. 

Kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh siswa baru 

antara lain adalah: 

1) Perkenalan dengan para guru dan staf sekolah 

2) Perkenalan dengan siswa lama 

3) Penjelasan tentang tata tertib sekolah 

4) Mengenal dan meninjau fasilitas-fasilitas sekolah, 

misalnya: laboratorium, perpustakaan, ruang pertemuan 

(AULA), sanggar kesenian dan lain sebagainya.
38

 

2)  Penempatan Peserta Didik 

Penempatan peserta didik dilakukan oleh peserta didik 

sehingga memudahkan peserta didik untuk ditempatkan dalam 

kelompok belajar peserta didik. Pengelompokan peserta didik 

pada umumnya dilakukan melalui pembagian kelas. Agar peserta 

didik lebih mengenal satu dengan lainnya, peserta didik dirotasi 

dalam kelas yang berbeda untuk setiap tahun pelajaran. 
39

 

Pengelompokan atau lazim dikenal dengan grouping 

didasarkan atas seseorang bahwa di samping peserta didik 

tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. 

Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan 

pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara 
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perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan 

pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang 

berbeda.
40

 

Perbedaan antar peserta didik ini mengharuskan layanan 

pendidikan yang berbeda terhadap mereka. Oleh karena layanan 

yang berbeda secara individual demikian dianggap kurang efisien, 

maka dilakukan pengelompokan berdasarkan persamaan dan 

perbedaan peserta didik, agar kekurangan pada pengajaran secara 

klasikal dapat dhindari. Atau dalam kalimat lain, pengelompokan 

adalah konvergensi dari pengajaran sistem klasikal dan system 

individual.
41

 

Ada banyak jenis pengelompokan peserta didik yang 

dikemukakan oleh para ahli. Mitchun sebagaimana dikutip oleh 

Ali Imron mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta 

didik. Pertama, ability grouping, dan kedua sub-grouping with in 

the class. Ability Grouping adalah pengelompokan berdasarkan 

kemampuan di dalam setting sekolah. Sedangkan sub-grouping 

with in the class adalah pengelompokan dalam setting kelas. 

Pengelompokan dalam setting kelas ada beberapa macam 

diantaranya yaitu: 
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a) SD Tanpa Tingkat (The Non Grade Elementary School) 

The non grade Elementary School  adalah sekolah dasar 

tanpa tingkat. Sekolah dasar tanpa tingkat ini memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk 

mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-

masing individu peserta didiknya.  

b) Pengelompokan Kelas Rangkap (Multi-Grade and Multi-Age 

Grouping) 

Multi-Grade and Multi-age Grouping adalah 

pengelompokan yang multi tingkat dan multi usia. 

Pengelompokan demikian dapat terjadi pada sekolah-sekolah 

yang menggunakan sistem tingkat. Pada pengelompokan 

demikian, peserta didik dengan perbedaan usia, 

dikelompokkan dalam tempat yang sama. Mereka berinteraksi 

dan belajar bersama-sama. 

c) Pengelompokan Kemajuan Rangkap (The Dual Progress Plan 

Grouping) 

The duel progress plan grouping adalah sistem 

pengelompokan kemajuan rangkap. Sistem pengelompokan 

demikian dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan 

kemampuan individual disetiap umur dan setiap tingkat. 

Masing-masing peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengerjakan tugas-tugas guru sesuai dengan kemampuan 
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mereka masing-masing. Dengan sendirinya, sistem 

pengelompokan demikian, disesuaikan dengan banyaknya 

ragam dan heterogenitas peserta didik di sekolah tersebut. 

Semakin heterogen kelompok semakin banyak; sebaliknya 

semakin homogen kelompok dan semakin sedikit. 

Homogenitas dan heterogenitas demikian lebih 

diaksentuasikan kepada bakat peserta didik. Dengan demikian, 

layanan yang diberikan oleh guru lebih banyak 

diaksentuasikan kepada bakat khusus yang dimiliki oleh 

peserta didik tersebut. 

d) Penempatan Sekelompok Siswa pada Seorang Guru (Self-

Contained Classroom) 

Self-contained classroom adalah penempatan 

sekelompok peserta didik oleh seorang guru. Sedangkan 

sekelompok peserta didik yang lain ditempatkan pada guru 

lainnya.
42

 

Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada 

sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. 

Sedangkan menurut Hendyat Soetopo yang dikutip oleh Eka 

Prihatin, dasar-dasar pengelompokkan peserta didik ada lima 

macam, yaitu:
43
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a) Friendship Grouping 

Friendship grouping adalah pengelompokan peserta 

didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Masing-

masing peserta didik diberi kesempatan untuk memilih anggota 

kelompoknya sendiri serta menetapkan orang-orang yang 

dijadikan sebagai pemimpin kelompoknya. 

b) Achievement Grouping 

Achievement Grouping adalah suatu pengelompokan 

yang didasarkan atas prestasi peserta didik 

c) Aptitude Grouping 

Aptitude Grouping adalah suatu pengelompokan peserta 

didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat mereka. 

d) Attention or Interest Grouping 

Attention or Interest Grouping adalah pengelompokan 

peserta didik yang didasarkan atas perhatian mereka atau minat 

mereka. 

e) Intelligence Grouping 

Intelligence Grouping adalah pengelompokan yang 

didasarkan atas hasil tes kecerdasan atau intelegensi. 

Sedangkan menurut William A. Jeager yang dikutip oleh 

Imron dalam bukunya mengelompokkan peserta didik dapat 

didasarkan kepada: 
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a) Fungsi Integrasi yaitu pengelompokkan yang didasarkan atas 

kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. 

Pengelompokan ini didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang 

ada pada peserta didik. Pengelompokan-pengelompokan ini 

didasarkan menurut jenis kelamin, umur, dan sebagainya. 

Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan 

pembelajaran yang bersifat klasikal. 

b) Fungsi Perbedaan yaitu pengelompokan peserta didik 

didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam 

individu peserta didik, seperti minat, bakat kemampuan dan 

sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini 

menghasilkan pembelajaran individual.
44

 

3) Pendataan Kemajuan Belajar Peserta Didik 

Keberhasilan kemajuan untuk prestasi belajar para siswa 

memerlukan data yang otentik, terpercaya dan memiliki 

keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol 

keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai manajer 

pendidikan di sekolah. Kemajuan belajar siswa secara periodik 

harus dilaporkan kepada orang tua sebagai masukan untuk 

berprestasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya 

dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah.
45
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Dalam pendataan kemajuan belajar peserta didik untuk 

kemajuan dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara 

maksimal diperlukan buku catatan prestasi belajar peserta didik, 

yang meliputi buku daftar nilai, buku legger dan raport. 

a) Buku Daftar Nilai 

Buku ini merupakan buku pertama yang digunakan oleh 

guru untuk mencatat nilai mentah yang diperoleh langsung dari 

ulangan harian atau ulangan umum, serta nilai-nilai lain seperti 

nilai tugas dan aktivitas 

b) Buku Legger 

Buku legger buku kumpulan nilai yang memuat semua 

nilai untuk semua bidang studi yang diikuti oleh peserta 

didikdi dalam periode tertentu. Buku legger ini diisi oleh wali 

kelas yang menampung nilai-nilai dari guru-guru yang 

memegang pelajaran di kelas tersebut. Sekolah juga memiliki 

buku legger yang merupakan kumpulan nilai dari legger-legger 

kelas. 

c) Buku Raport 

Merupakan sebuah buku yang memuat laporan hasil 

belajar yang bersangkutan mengikuti pendidikan di sekolah. 

Buku raport bukan hanya berguna bagi peserta didik itu sendiri 

untuk dapat mengetahui prestasinya selama suatu periode, 

tetapi juga bagi orang tua peserta didik, tujuannya adalah agar 
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orang tua dapat mengetahui tentang kemajuan belajar atau 

prestasi putranya di sekolah.
46

 

Guru dan pengelola pengajaran mengadakan penilaian 

dengan tujuan apakah usaha yang dilakukan melalui 

pengajaran sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau 

belum. Sebab dari hasil penilaian yang diperoleh guru akan 

dapat mengetahui mana siswa-siswinya yang sudah berhak 

melanjutkan pelajaran atau sudah berhasil menguasai bahan, 

maupun untuk mengetahui siswa-siswinya yang belum 

menguasainya. Dengan petunjuk ini guru akan dapat lebih 

memusatkan perhatiannya kepada siswa-siswinya yang belum 

berhasil. Apabila guru mengetahui sebab-sebabnya, guru akan 

memberikan perhatian yang memusat dan memberikan 

perlakuaan yang lebih teliti sehingga keberhasilan selanjutnya 

dapat diharapkan.
47

 

Tujuan atau Fungsi Penilaian dari beberapa buku 

penting di atas, antara lain: 

1) Penilaian Berfungsi Selektif 

Dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai 

cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap 

peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai 

tujuan antara lain: 
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a) Untuk memilih atau menentukan siswa yang dapat 

naik kelas atau tingkat berikutnya. 

b) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat 

beasiswa. 

c) Untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan 

sekolah dan lain sebagainya 

2) Penilaian Bersifat Diagnosis 

Apabila alat yang digunakan untuk melakukan 

penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan 

melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan siswa. 

Disamping itu diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. 

Jadi dengan mengadakan penilaian sebenamya guru 

mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang 

kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab 

kelemahannya akan lebih mudah dicari cara mengatasinya  

3) Penilaian Berfungsi Sebagai Pengukur Keberhasilan 

Fungsi dari penilaian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. 

Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, 

salah satunya yaitu sistem administrasi.
48

 

Untuk mempermudah jalannya peninjauan gerak 

langkah maju mundurnya proses belajar mengajar pada 

                                                           
48

 Ibid, 5. 



39 
 

 

 

suatu lembaga pendidikan maka, perlu adanya evaluasi hasil 

belajar yang dibukukan melalui buku nilai, buku legger dan 

raport peserta didik. Buku-buku tersebut sangat diperlukan 

untuk melengkapi proses administrasi sekolah dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari beberapa buku 

penting tersebut antara lain:
49

 

a) Untuk mengetahui derajat penguasaan materi. 

b) Untuk dapat menentukan tindakan perbaikan yang akan 

diambil. 

c) Untuk menentukan penempatan siswa dalam 

pengelompokan mata pelajaran. 

d) Untuk menentukan prestasi siswa. 

Untuk memacu prestasi peserta didik, maka kepada 

tiap-tiap guru diharuskan segera memeriksa, menilai dan 

mengembalikan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

siswanya. 

4) Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dan pelaporan siswa disebuah lembaga 

pendidikan (sekolah) sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan 

pelaporan ini dimulai sejak siswa diterima di sekolah sampai 

mereka tamat atau meninggalkan sekolah. Pencatatan tentang 

kondisi siswa perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat 
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memberikan bimbingan yang optimal pada siswa. Sedangkan 

pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar 

pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan siswa 

dilembaga tersebut.
50

 

Pelaksanaan manajemen kesiswaan dapat berjalan dengan 

baik apabila dilakukan dengan teratur dan sistematik dengan cara 

pencatatan dan pelaporan. Adapun alat bantu yang diperlukan 

meliputi: 

a) Buku induk 

Buku Induk adalah buku yang memuat daftar nama beserta 

jatidiri orang yang tercatat sebagai murid sekolah suatu lembaga 

pendidikan.
51

 

b) Klapper 

Buku klaper adalah buku yang berisi data siswa yang masih 

aktif saat sekarang/tahun pelajaran.
52

 Buku klaper biasanya berisi 

tentang: 

1. No urut 

2. NIS 

3. NISN 

4. Nama 
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5. Jenis kelamin 

6. Kelas 

7. Tahun pelajaran 

8. Tempat lahir 

9. Tanggal lahir 

10. Alamat 

11. Tahun ijazah 

12. No ijazah 

13. Nama ayah 

14. Pekerjaan orangtua 

15. Jumlah saudara keterangan 

 

c) Daftar absensi 

Buku ini digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa 

masuk sekolah, berapa kali dia tidak masuk, berapa laki dia sakit, 

izin dan berepa kali dia membolos. Absesnsi berasal dari kata 

absen; tidak hadir, sedangkan absensi adalah daftar absen; hal 

ketidakhadiran.
53

 

Dengan buku absensi ini diharapkan murid tidak bisa 

membohongi guru dan orang tua dalam keaktifannya sekolah. 

d) Daftar pribadi 

Daftar pribadi adalah buku keterangan yang dimiliki oleh 

setiap murid, biasanya buku ini dipegang oleh wali kelas, adapun 

fungsi buku ini tidak jauh berbeda dengan absensi hanya saja 

keterangan mengenai setiap individu siswa lebih lengkap.
54
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c. Bimbingan dan Pembinaan Siswa 

Salah satu komponen dalam belajar mengajar adalah 

bimbingan dan pembinaan siswa. Sistem manajemen sekolah 

mengharuskan adanya layanan yang dipriotaskan untuk memberikan 

bimbingan kepada siswanya. Bimbingan ini tidak hanya bersangkutan 

pada mata pelajarannya saja, tapi bisa lebih luas. Bisa mengenai 

problem pribadi, pergaulan sampai masalah keluarga siswa. Hal ini 

diharapkan agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh, tidak 

hanya yang bersifat pengajaran saja. 

DR. Hadari Nawawi mengemukakan bahwa, bimbingan 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli 

kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, 

maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan 

kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan 

berdasarkan norma-norma yang berlaku.
55

 

Djumhur dan Moh. Surya berpendapat bahwa bimbingan 

adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan 

sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami 

dirinya (self understanding), kemampuan untuk menerima dirinya 

(self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self 
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direction) dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (self 

realization) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam 

mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga sekolah 

dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Menengah dikemukakan Bimbingan merupakan 

bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka 

menemukan pribadi mengenal lingkungan, dan merencanakan masa 

depan. 

Secara khusus layanan bimbingan bertujuan untuk membantu 

siswa agar dapat tercapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek 

pribadi, sosial, belajar dan karir bimbingan pribadi, sosial dalam 

mewujudkan pribadi yang taqwa, mandiri dan bertanggung jawab. 

Dari sini dapat dipahami bahwa bimbingan belajar ini berorientasi 

pada pengembangan studi, yang meliputi tugas-tugas yang diberikan 

sekolah, agar dapat meningkatkan produktifitas peserta didik dalam 

kelompok sosialnya.
56

 

Fungsi dari bimbingan adalah:
57

 (1). Fungsi pemahaman 

yaitu pelayanan yang menghasilkan pemahaman pihak-pihak tertentu 

untuk pengembangan dan pemecahan masalah peserta didik meliputi 

pemahaman diri dan dan lingkungan peserta didik; (2). Fungsi 

pencegahan adalah yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya 
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peserta didik dari berbagai permasalahan yang timbul dan 

menghambat proses perkembangannya; (3). Fungsi pengentasan 

adalah  terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang 

dialami peserta didik; (4). Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

adalah yang menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya 

berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka 

perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. 

Menurut Akhmad Sudrajat, Prinsip-prinsip bimbingan yaitu:
58

 

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran  layanan; (1) melayani 

semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama 

dan status sosial; (2) memperhatikan tahapan perkembangan; (3) 

perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan. 

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang 

dialami individu; (1) menyangkut pengaruh kondisi mental maupun 

fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di 

rumah, sekolah dan masyarakat sekitar, (2) timbulnya masalah pada 

individu oleh karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya. 

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan 

Bimbingan dan Konseling; (1) bimbingan dan Konseling bagian 

integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga 

program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program 

pendidikan dan pengembangan diri peserta didik; (2) program 
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bimbingan dan Konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik maupun lingkungan; (3) program bimbingan 

dan Konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap 

perkembangan individu; (4) program pelayanan bimbingan dan 

Konseling perlu diadakan penilaian hasil layanan. 

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan 

pelayanan; (1) diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya 

mampu secara mandiri membimbing diri sendiri; (2) pengambilan 

keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri 

sendiri; (3) permasalahan individu dilayani oleh tenaga 

ahli/profesional yang relevan dengan permasalahan individu; (4) perlu 

adanya kerja sama dengan personil sekolah dan orang tua dan bila 

perlu dengan pihak lain yang berkewenangan dengan permasalahan 

individu; dan (5) proses pelayanan bimbingan dan Konseling 

melibatkan individu yang telah memperoleh 

d. Pengaturan Organisasi Siswa 

Pengenalan atas potensi peserta didik, baik intelegensinya, 

aspek sosialnya, kepribadiannya dan minatnya sangatlah penting. 

Pengenalan atas potensi peserta didik, sangat dibutuhkan ketika kita 

bermaksud melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Berbagai 

cara dapat dipergunakan untuk mengenali potensi peserta didik, baik 

melalui tes-tes psikologi maupun melalui non tes. Dan salah satu alat 

yang dapat digunakan untuk melihat potensi dari siswa adalah dengan 
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menggunakan organisasi kesiswaan. Organisasi kesiswaan yang masih 

ada di dalam lingkungan sekolah ini biasa disebut dengan OSIS 

(organisasi siswa intra sekolah). Dari organisasi ini dapat menunjang 

kemampuan akademik yaitu pengembangan pengetahuan dan 

kemampuan penalaran, pengembangan keterampilan dan 

pengembangan sikap.
59

 

Nilai-nilai yang dapat diambil dari ikut serta organisasi intra 

sekolah ini antara lain: Berlatih demokratis, Pengalaman 

mengendalikan diri, Berjiwa toleransi, dan Pengalaman memimpin. 60
 

Dalam gerak organisasi, biasanya OSIS di bawah bimbingan 

dari kepala sekolah, kemudian majelis pembimbing, dan dibawahnya 

baru para siswa yang duduk dalam kepengurusan organisasi. Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini selalu dalam pengawasan 

dan bimbingan dari majelis pembimbing organisasi dan kepala 

sekolah. Sedangkan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh organisasi 

adalah:
61

 

Organisasi ini juga melakukan kegiatan di luar program 

kurikulum sekolah atau kegiatan ekstra, yang biasanya disebut dengan 

kegiatan ekstrakurikuler dan juga kokurikuler. Yang dimaksud dengan 

kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang tidak terjadwal dalam mata 

pelajaran, tetapi mempunyai pengaruh dan mendukung secara 
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langsung terhadap kegiatan intrakurikuler. Sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang tidak tercantum dalam jadwal 

mata pelajaran serta mempunyai pengaruh secara tidak langsung 

terhadap kegiatan kurikuler.
62

 

Baik kegiatan ko kurikuler mapun kegiatan ekstrakurikuler, 

mempunyai kontribusi berarti bagi kesuksesan peserta didik di 

sekolah. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat berlatih aneka macam 

ketrampilan, menyalurkan minat dan hobi, berlatih berorganisasi, 

mengembangan kemampuan-kemampuan lain dan menyalurkan minat 

rekreasi dan memupuk kesegaran jasmani mereka. Dalam kegiatan ini 

juga, peserta didik dapat melatih ketrampilan sosial dan personalnya, 

di luar tugas penguasaan akademik sehari-hari, sebagaimana tuntutan 

intrakurikulernya. Bahkan lebih jauh, peserta didik dapat melatih 

kepekaan sosialnya, dan berlatih berbagai jenis kompetensi yang tidak 

dapat diakomodasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik. 

Kontribusi kegiatan ekstrakelas terhadap peserta didik adalah:
63

 

a) Memberikan peluang kepada peserta didik untuk menentukan 

minat dan mengembangkan minat minat baru. 

b) Mendidik peserta didik untuk bertanggungjawab sebagai warga 

negara melalui pengalaman dan pemikiran, dengan stressing pada 

kepemimpinan, partisipasi, kerjasama dan aksi independen. 
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c) Mengembangkan spirit dan moral. 

d) Memberi peluang kepada peserta didik dan remaja untuk     

memperoleh kepuasan kerja dalam kelompok. 

e) Meningkatkan moral dan pengembangan spiritual. 

f) Memperkuat kesehatan mental dan fisik peserta didik. 

g) Memberi peluang kepada peserta didik mengenal lingkungan      

    dengan lebih baik. 

h) Memperluas pergaulan peserta didik. 

i)  Memberikan peluang kepada siswa untuk berlatih  

 mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dengan lebih 

penuh. 

Dengan adanya kegiatan ektra ini mengindikasikan adanya 

usaha yang lebih dari sekolah untuk memajukan kemampua siswanya, 

baik yang berhubungan dengan kecerdasan akademik maupun yang 

berhubungan dengan social masyarakat 

c.  Kelulusan dan Alumni 

Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari 

manajemen kesiswaan. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga 

pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya pendidikan yang 

harus di ikuti oleh siswa.
64

 Setelah siswa selesai mengikuti seluruh 

program pendidikan disuatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus 

dalam ujian akhir, maka siswa tersebut diberikan surat keterangan 
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lulus atau sertifikat, umumnya surat keterangan tersebut sering disebut 

Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). 

C. Konsep Kualitas Input Pendidikan  

1. Pengertian Meningkatkan Kualitas 

Meningkatkan berasal dari kata dasar “tingkat” kemudian 

mendapat imbuhan “me-an”, yang berarti usaha untuk melakukan 

perubahan dari rendah menjadi tinggi.
65

  

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam 

Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet”, “mutu, baik buruknya 

barang”.
66

 Seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab yang 

mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu 

sesuatu.
67

 

Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas 

diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau 

kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi 

rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah 

pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di 

lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.
68

 Menurut Supranta 

kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu 

yang harus dikerjakan dengan baik.
69
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Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil 

atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu 

(apakah tiap akhir semister, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 

tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test 

kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UN. Dapat 

pula prestasi di bidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau 

keterampilan tambahan tertentu. 

Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat 

dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling 

menghormati, kebersihan dan sebagainya.
70

 Selain itu kualitas pendidikan 

merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi 

pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara 

efektif untuk meningkatkan nilai tambah input pendidikan. 

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, 

sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan 

dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan 

secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. 

Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah 

yang berprestasi, sekolah yang baik sekolah yang sukses, sekolah yang 

efektif atau sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu 

adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga 
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memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan 

kuat.
71

 

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu 

menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi 

sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem 

pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan 

melalui proses pendidikan yang efektif.  

Kualitas (mutu) pendidikan pada dasarnya mencakup keseluruhan 

proses pendidikan, yaitu: input, proses dan output pendidikan. Untuk 

menghasilkan input, proses dan output yang bermutu harus dilakukan 

dengan manajemen yang baik, dengan penerapan manajemen yang benar 

dan baik akan berdampak pada efisiensi pelaksanaan program dan 

meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan.
72

 

Firman Allah SWT  

                          

          

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 
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kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
73

 

 

Ayat diatas menunjukkan salah satu fungsi dari manajemen, bahwa 

setiap individu dianjurkan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan 

di hari esok. 

2.  Input Pendidikan  

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia 

karena dibutuhkan untuk terlaksananya sebuah proses. Segala sesuatu 

yang dimaksud yaitu sumber daya, perangkat lunak, serta harapan-harapan 

sebagai alat dan petunjuk bagi berlangsungnya proses.
74

 Berkaitan dengan 

manajemen peserta didik, imput merupakan peserta didik baru yang 

diterima dan siap dididik serta di berdayakan atau dikembangkan. Input 

kelas VII SMP atau MTs merupakan lulusan peserta didik SD atau MI 

yang diterima, dan input kelas X merupakan peserta didik lulusan SMP 

atau MTs yang telah diterma begitu seterusnnya. 

3.  Meningkatkan Kualitas Input Pendidikan  

Sebuah lembaga pendidikan memiliki banyak input  baik berupa 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana maupun lain 

sebagainya. Kualitas input pendidikan memiliki arti bahwa calon siswa 

dari lembaga pendidikan memiliki kemampuan bagus, sehingga 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kemajuan sekolah. Oleh 
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sebab itu input pendidikan merupakan sebuah awal dari pembinaan siswa, 

maka meningkatkan kualitas input yang baik ditentukan kesiapan dari 

sekolah dalam menerima siswa baru. 

Input pendidikan dikatakan berkualitas jika input sekolah 

dilaksanakan dengan terstruktur dan sesuai dengan kegiatan yang telah 

dibuat berdasarkan program kerja (proker) dan RKAS bidang kesiswaan. 

Adapun indikator kualitas input siswa berkualitas yaitu:
75

 

a) Nilai NEM yang mendaftar di sekolah atau madrasah mengalami 

peningkatan. 

b) Saat penerimaan siswa baru sekolah atau madrasah tidak pernah 

kekurangan siswa. Bahkan sekolah atau madrasah kelebihan siswa 

yang ingi melanjutkan ke lembaga tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan naturalistik, karena 

dilakukan pada kondisi yang alamiah.
76

Kualitatif merupakan metode 

penelitian yang dilakukan untuk melihat lebih mendalam suatu fenomena 

yang kemudian menjadi masalah dalam sebuah penelitian. Metode kualitatif 

berhubungan dengan kehidupan manusia dalam tipe dan situasi yang berbeda, 

tujuan yang berbeda, dan dari perspektif yang berbeda pula.
77

. 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih penting dari pada hasil. Dalam hal ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif 

dan analisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, 

institusi atau masyarakat.
78

 Peneliti mencoba menggambarkan subjek 

penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku beserta hal-hal yang 

melingkupinya, peneliti juga mencoba untuk mencermati individu atau 

sebuah unit secara mendalam.
79

 Studi kasus memaparkan sesuatu yang nyata 

atau sesuatu yang terjadi dan dialami sekarang. Kualitatif diskriptif adalah 

penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang 

akan diteliti. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang akan 
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dikumpulkan adalah proses bukan produk.
80

 Jenis penelitian ini adalah studi 

kasus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah tentang manajemen kesiswaan 

untuk meningkatkan kualitas input pendidikan. 

B. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula 

digunakan sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian  

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya peneliti terjun langsung dan membaur dalam komunitas subyek 

penelitian. Peranan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses 

pengumpulan data, peneliti realisasikan dengan mengamati dan berdialog 

secara langsung dengan beberapa pihak dan elemen yang berkaitan. Selama di 

lapangan, peneliti melakukan pengamatan berperan serta. 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping peneliti 

kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri 

penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.
81

 

Moleong menambahkan bahwa kehadiran dan keterlibatan peneliti di 

lapangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan terhadap pemahaman 

suatu kasus, oleh karena itu pengumpulan data harus dilakukan dengan 

sistuasi yang sebenarnya.
82
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Disamping itu, agar pengumpulan data tersebut dapat berhasil dengan 

baik, dalam penelitian ini peneliti berusaha menciptakan hubungan baik dan 

harmonis. Hubungan baik antara peneliti dengan subyek penelitian baik, 

sebelum, selama, maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci 

utama keberhasilan pengumpulan data. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 

diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus bersikap selektif, hati-

hati dan bersungguh-sungguh dalam menjaring data yang sesuai dengan 

kenyataan di lapangan dan menjadi keniscayaan bagi peneliti. Tujuannya 

jelas, yaitu kesesuaian dan keabsahan data yang ada di SMK Negeri 3 Madiun. 

 

C. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud 

dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mengedepankan dan 

menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Sumber data 

secara garis besar terdiri orang (person), tempat (place) dan kertas atau 

dokumen (paper).
83

 

Sumber data dari penelitian kualitatif ini terdiri dari sumber data 

manusia dan non manusia. Dari sumber data manusia datanya berupa kata-

kata dan tindakan. Untuk sumber data non manusia, datanya adalah 

selebihnya adalah berupa data tambahan seperti dokumen, foto dan lainnya.
84
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Kata-kata dan tindakan informan pada penelitian ini berasal dari kepala 

madrasah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru dan perwakilan siswa 

SMKN 3 Madiun. Dengan demikian, dalam penelitian ini kata-kata dan 

tindakan yang menjadi sumber data utama. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Disamping itu untuk melengkapi 

data diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subjek.
85

 Penjabaran dari teknik-teknik tersebut yaitu: 

1. Wawancara 

Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan Guba, maksud dan 

tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian kualitatif adalah 

pertama, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Kedua, 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu. Ketiga, 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk dialami 

pada masa yang akan datang. Keempat, memverifikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia 

maupun bukan manusia (triangulasi). Kelima, memverifikasi, mengubah 
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dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.
86

    

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tak struktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti lakukan, 

karena wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selain menggunakan wawancara 

terstruktur, peneliti juga menggunakan wawancara tak terstruktur yang 

sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara tak terstruktur 

lebih bersifat luwes, susunan pertanyaananya dan susunan kata-kata dalam 

setriap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, termasuk 

karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan sebagainya) yang informan hadapi. 

Teknik wawancara baik terstruktur maupun tak terstruktur ini 

untuk memperoleh data tentang manajemen kesiswaan dalam 

meningkatkan input pendidikan di sekolah. Data diperoleh dari 

wawancara dengan kepala sekolah, wakil kelapa sekola, dan dari guru 

untuk mengetahui terkait dengan bagaimana manajemen kesiswaan di 

SMK Negeri 3 Madiun. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan informan 

melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 
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1) Purposive Sampling, adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
87

 Dengan kata lain, informan merupakan pihak 

yang benar-benar memahami informasi yang menjadi fokus penelitian 

serta credible. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini 

adalah Kepala sekolah, Waka kesiswaan, dan segenap dewan guru. 

2) Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding semakin lama menjadi besar.
88

 Dalam penentuan 

informan, mula-mula peneliti memilih satu atau dua orang, namun 

apabila data yang diperoleh belum lengkap, maka peneliti mencari 

pihak lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi 

data yang telah diberikan oleh informan sebelumnya.  

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek 

alam yang lain.
89

 Misal dalam proses belajar mengajar yang berkaitan 

dengan pengenalan tumbuhan atau cara menanam tumbuhan, maka 

pembelajaran tidak bisa hanya menyampaikan materi dengan teori saja 

akan tetapi praktik dilapangan langsung, sehingga akan lebih mengena dan 
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langsung paham bagaimana cara menanam tumbuhan dengan baik dan 

benar. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang digunakan 

paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian 

atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.
90

 Pelaksanaan observasi 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi langsung, observasi 

tidak langsung, dan observasi partisipasi.
91

 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record). 

Lincoln dan Guba membedakan definisi antara dokumen dan rekaman. 

Menurutnya “rekaman” adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristewa. 

Sedangkan “dokumen” adalah setiap bahan tertulis yang tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.
92

 

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa alasan mengapa teknik 

dokumentasi dapat digunakan dalam proses penelitian. Pertama, sumber 

ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu. 

Kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 
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lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan. Ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi 

yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya. 

Keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

memenuhi akuntabilitas.
93

   

E. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
94

  Analisis Data dalam 

penelitian ini, yaitu analisis data satu kasus. 

Analisis data dalam satu situasi sosial (single social situation) adalah 

analisis data yang dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang 

diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya 
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sampai jenuh. Aktifitas yang dimaksud meliputi data reduction, data display 

dan conclusion,
95

sebagaimana pada gambar berikut:  

Pengumpulan

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan

 

Gambar 3.1 

Langkah Analisis Data Model Miles & Huberman 

Penjelasan teknik analisis data model interaktif Mile dan Haberman 

adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti bekerja untuk memperoleh data sebanyak-

banyaknya dari subjek penelitian denan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bukan hanya 

sekedar membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan 

upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan 

merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. Berkaitan 
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dengan hal ini, setelah data-data terkumpul yakni yang berkaitan dengan 

masalah manajemen kesiswaan, selanjutnya dipilih yang penting dan 

difokuskan pada pokok permasalahan. 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, 

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas 

data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan 

mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta 

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-

kelompok dan pola-pola data. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi 

data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep (mengupayakan 

konseptualisasi).
96

 Dalam penelitian ini, reduksi data reduksi data 

bermanfaat untuk memilah dan memilih data-data yang sesuai dengan 

penelitian terkait manajemen kesiswaan dalam meningkatkan kualitas 

input pendidikan di SMK Negeri 3 Madiun 

3. Penyajian Data (data display)  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang 

kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian data (data 

display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain 

sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan 

terasa bertumpuk maka membantu proses analisis. Dalam hubungan ini, 
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data yang tersaji berupa kelompok-kelompok gugusan-gugusan yang 

kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang 

digunakan. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data menguraikan data dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini 

berdasarkan penyajian yang telah di pahami. Dengan menyajikan data, 

akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.
97

 

4. Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions). 

Drawing and Verifying Conclusions adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada 

dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan 

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari 

display data yang telah dibuat.
98

Kesimpulan dalam penelitian ini 

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal. 

F. Teknik Pengecekan Keabsaan Data 

Untuk lebih meyakinkan bahwa temuan dan interpretasi yang 

dilakukan absah, maka peneliti perlu menjelaskan kredibilitasnya dengan 
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menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti, diantaranya: 

perpanjangan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, triangulasi 

diskusi teman sejawat (pengecekan sejawat), kecukupan referensial, analisis 

kasus negatif dan pengecekan anggota.
99

 Dalam penelitian ini untuk 

membuktikan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) 

dilakukan dengan tringulasi. 

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 

tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 

terhadap data yang telah ada. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif.
100

 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang apa dikatakannya secara 

pribadi; c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu; d) membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang; e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
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 Moleong, Metodologi, 327. 
100

Ibid, 178. 
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berkaitan.
101

 Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 

dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang 

berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 

 

G. Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  (1) tahap pra-

lapangan,  yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahap ini dilakukan bulan 

November; (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. Tahap ini dilakukan bulan Maret sd Mei; (3) Tahap 

analisis data, yang meliputi: analisis  selama dan setelah pengumpulan data. 

Tahap ini dilakukan bulan Mei sd Juni; (4) Tahap penulisan laporan yaitu 

bulan bulan Juni sd Juli. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN  

A. Data Umum 

1. Letak Geografis  

SMK  Negeri  3 Madiun terletak di selatan Kota Madiun, termasuk 

wilayah Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman, tepatnya di Jl. Mayjend 

Panjaitan No. 20 A Madiun. Meskipun berada di selatan Kota Madiun, 

bukan menjadi penghalang bagi SMK  Negeri  3 Madiun untuk dikenal 

oleh masyarakat kota Madiun dan sekitarnya. Tercatat pada tahun ajaran 

2017/2018, 387 siswa berasal dari luar kota dan 694 siswa berasal dari 

dalam kota. 

Gedung SMK yang menghadap ke arah timur ini berbatasan 

dengan Perumahan Griya Kencana di sebelah utara, kampus STISIP 

Muhammadiyah Madiun di sebelah selatan, Perumahan Taman Asri di 

sebelah barat, dan jalan raya yang berseberangan dengan Gedung Telkom 

Kota Madiun di sebelah timurnya.
102

 Letak SMK  Negeri  3 Madiun yang 

demikian kondusif dan strategis ini memberikan kemudahan bagi siswa 

dan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.. 

2. Sejarah  Berdiri Dan Perkembangannya 

Berdiri pada tanggal 28 Agustus 1965 di Jl. Yos Sudarso 10 

Madiun (Rejo Agung) dengan nama Sekolah Teknologi Menengah  Negeri  

2 Madiun dengan jurusan kimia industri yang lebih dikenal sebagai STM 

cair karena berhubungan dengan bahan-bahan cair dan kemudian pada 

                                                           
102 Data dokumentasi “Profil SMK Negeri 3 Madiun” , Madiun, 17 Maret 2018  
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tahun 1996 berpindah lokasi di Jl. Mayjend Panjaitan No. 20A Madiun. 

Jurusan kimia industri pada masa ini sudah diminati oleh 4 rombongan 

belajar di tiap tingkatnya. Sesuai dengan SK No. 36929/104.7/PP/97 pada 

tanggal 05 Juni 1997 berganti sebagai SMK  Negeri  3 Madiun. Sejak awal 

berdirinya hingga tahun 1999, sekolah ini berada di bawah naungan 

Kanwil Jawa Timur atau Kantor Wilayah Pendidikan Jawa Timur. 

Pada tahun ajaran 2002/2003 membuka jurusan analisis kimia dan 

menerima 2 rombongan belajar terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, 

jumlah siswa di jurusan ini terus berkembang hingga menjadi sama jumlah 

rombongan belajarnya dengan jurusan kimia industri, yaitu 4 rombongan 

belajar. Kedua jurusan ini termasuk dalam bidang studi keahlian teknologi 

dan rekayasa dengan program studi keahlian teknik kimia. Kemudian, 

pada tanggal 18 Mei 2005 menjadi sekolah yang terakreditasi B sesuai SK 

No MK 000738. Pada tahun yang sama, SMK  Negeri  3 Madiun 

mengembangkan diri dengan membangun sekolah filial baru di daerah 

Demangan untuk mencukupi kekurangan ruang belajar siswa. 

Pada tahun 2008, SMK  Negeri  3 Madiun termasuk dalam 90 

sekolah dalam pengembangan SMK SBI INVEST berdasarkan SK No. 

2794b/c5.3/Kep/KU/2008. Setahun kemudian, pada tanggal 13 Juli 2009, 

SMK  Negeri  3 Madiun meraih sertifikat ISO dengan nomor: C. R. No. 16 

100 06 39. 
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Pada tahun ajaran 2015/2016 3 jurusan atau kompetensi keahlian 

yang ada di SMK  Negeri  3 Madiun mendapat akreditasi A dari BAN-S/M 

berdasarkan SK Nomor: 175/BAP S/M/SK/X/2015 pada tanggal 27 

Oktober 2015, yaitu Kimia Industri, Kimia Analisis, dan Pengawasan 

Mutu Hasil Pertanian. Kemudian pada tahun ajaran 2016/2017, SMK  

Negeri  3 Madiun menambah 2 jurusan lagi, yaitu teknik pengolahan hasil 

pertanian dan teknik pengeboran migas. Jadi, SMK  Negeri  3 Madiun 

sudah memiliki 6 jurusan atau kompetensi keahlian hingga kini. Untuk 

mempermudah pemahaman mengenai bidang studi keahlian yang ada di 

SMK  Negeri  3 Madiun, dapat dilihat pada bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Bidang Studi Keahlian Program Studi Keahlian Kompetensi Keahlian di SMK  Negeri  3 
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Selama perkembangan di SMK  Negeri  3 Madiun ini, dari tahun 

2000 hingga tahun 2016, berada di bawah naungan Pemerintah Kota 

Madiun dan baru pada awal tahun 2017, SMK  NEGERI  3 Madiun berada 

di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana 

UU No. 23 Tahun 2014. 

3. Struktur Organisasi  

Sebagai salah satu fungsi manajemen, organisasi merupakan hal 

yang harus ada, termasuk dalam pendidikan. Organisasi pendidikan 

merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan guna mencapai 

tujuan pendidikan yang diinginkan. Organisasi dalam lembaga pendidikan 

termasuk dalam jenis organisasi formal yang mana memiliki ciri khas yaitu 

adanya struktur organisasi.
103

 

Struktur organisasi di SMK  Negeri  3 Madiun, kepala sekolah 

dibantu oleh lima wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah urusan 

manajemen mutu, wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat dan 

hubungan internal, wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, 

wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan sumber daya manusia, serta 

wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Untuk lebih lengkapnya mengenai 

struktur organisasi di SMK  Negeri  3 Madiun, berikut adalah bagannya. 

 

 

 

                                                           
103

 Imam Machali & Ara Hidayat, The Handbook of Education Management (Yogyakarta: 

Magister Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 88-89. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi SMK  Negeri  3 Madiun 

Keterangan: 

Kepala sekolah     : Sunardi, S. Pd., M. Pd. 

Ketua Komite     : Agus Purwanto, BE. 

Waka urusan manajemen mutu   : Drs. Aris D. 

Waka urusan humas hubin   : Erlina Fatma Rartri, S. Pd. 

Waka urusan sarana prasarana   : Agung Wahyudi, S.Pd, M.Pd 

Waka urusan kurikulum & SDM   : Naryani, S.Pd, M.Pd 

Waka urusan kesiswaan    : Ari Dyah Wahyu P, S. Pd. 

Ka Tata usaha     : Pardi 

Koordinator BK/BP    : Dra. Dwi Erna T. 
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Pada struktur diatas, ada yang berbeda dengan struktur organisasi 

di suatu lembaga pendidikan, yaitu adanya wakil kepala sekolah urusan 

manajemen mutu. Hal ini menjelaskan bahwa mutu merupakan hal yang 

penting bagi SMK  Negeri  3 Madiun. jadi, tidak hanya terkenal karena 

menjadi salah satu sekolah kimia yang  Negeri  namun juga memiliki mutu 

yang bagus. Salah satu langkah yang ditempuh guna peningkatan mutu 

tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan penggunaan CBT dalam 

rekruitmen peserta didik baru guna peningkatan kompetensi peserta didik 

4. Visi, Misi, dan Tujuan  

Adanya visi dan misi dalam suatu lembaga pendidikan akan 

membuat kinerja stakeholder lebih terarah, fokus, dan terukur. Apalagi 

jika visi dan misi yang dibuat dapat menjadi sumber inspirasi dalam 

mengembangkan kinerja, inovasi, kreatifitas, dan semangat kerja dari para 

stakeholder.
104

 

SMK  Negeri  3 Madiun memiliki visi, misi, dan tujuan yang 

mengintegrasikan antara pengembangan diri secara lahiriyah dan 

batiniyah. Artinya, tidak hanya mementingkan prestasi, namun juga 

pengembangan aqidah dan karakter agar bisa dipercaya dan diandalkan di 

lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. 

1. Visi  

“Unggul dalam Prestasi, Iptek dan Imtaq, Berbudaya, Berbasis 

Industri, dan Peduli Lingkungan.” 

                                                           
104 Imam Machali & Ara Hidayat, The Handbook of Education Management,.351. 
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2. Misi  

a. Menumbuhkan pemahaman, pengalaman ajaran agama dan 

budaya, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan potensi dan kreativitas warga sekolah yang 

mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional, dan 

internasional. 

c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran dan manajemen sekolah. 

d. Mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dalam 

rangka mempersiapkan di era global. 

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan yang diterima di 

dunia usaha dan dunia industri 

f. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berwawasan 

industri masa depan dan entrepreneurship. 

g. Menumbuhkan rasa peduli dan berbudaya lingkungan: 

pencegahan, perbaikan, dan pelestarian lingkungan. 

h. Menerapkan manajemen pengelolaan dan pelayanan yang berbasis 

ISO 9001: 2008 

Visi dan misi yang dicanangkan SMK  Negeri  3 Madiun ini saling 

berkaitan dan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah 

dengan berbasis industri. Jika industri menjadi basis utama di SMK  

Negeri  3 Madiun, maka perlu didampingi dengan penguasaan iptek dan 

imtaq yang baik agar bisa seimbang. Baik buruknya dunia industri 
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ditentukan pula dengan kualitas pendidikan dari pekerjanya. Maka dari itu, 

sejak awal sekolah telah memberikan cara-cara sebagaimana tergambar 

dalam misi sekolah agar siswa yang dibutuhkan oleh dunia kerja memiliki 

kualitas yang bagus dan tetap bersandar pada Allah Swt yang Maha 

Berkualitas 

3. Tujuan  

Tujuan SMK Negeri 3 Madiun yaitu:  

a. Mewujudkan sekolah yang berbudaya religius 

b. Menciptakan suasana yang ramah, sopan, dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

c. Mewujudkan pengembangan proses pembelajaran yang inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan. 

d. Melakukan analisis konteks dan mendokumentasikannya secara 

lengkap. 

e. Mewujudkan pengembangan sistem penilaian yang sesuai standar 

nasional pendidikan. 

f. Mewujudkan pengembangan usaha yang kompetitif di bidang keahlian 

masing-masing. 

g. Mewujudkan pengembangan kelembagaan dan manajemen sekolah 

yang tangguh berbasis ISO 9001-2008. 

h. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten. 

i. Mengembangkan kemampuan karya ilmiah remaja, olimpiade, LKS 

yang cerdas dan kompetitif. 
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j. Mengembangkan kemampuan olahraga, kepramukaan, ketarunaan, 

seni, dan keterampilan yang tangguh dan kompetitif. 

k. Menyelenggarakan kegiatan kesiswaan yang aktif dan kreatif. 

l. Menumbuhkembangkan budaya karakter bangsa dan jiwa wirausaha 

m. Mewujudkan sekolah dengan pusat pelatihan bagi para siswa dan 

masyarakat sekitar. 

n. Mewujudkan kultur budaya sehat dan unggul. 

o. Mewujudkan kantin UKS kejujuran. 

p. Mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, rindang, asri, dan 

bersih. 

q. Mewujudkan perilaku 3R (reduce, reuse, recycle) 

r. Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang memadai, 

wajar, dan transparan. 

s. Mengoptimalkan peran masyarakat dan membentuk jejaring dengan 

stakeholders.
105

 

Tujuan-tujuan yang tertulis diatas merupakan garis finis yang ingin 

dicapai oleh warga sekolah di SMK  Negeri  3 Madiun, baik secara intern 

ataupun ekstern. Beberapa tujuan diatas kini telah tercapai namun tiap 

tahun terus mengalami perkembangan agar ketercapaiannya menjadi 

optimal. Diantara tujuan yang telah tercapai, yaitu mewujudkan sekolah 

yang berbudaya religius dengan cara melakukan tadarus sebelum memulai 

pembelajaran di halaman sekolah secara bersama-sama setiap hari Jum‟at. 

                                                           
105 Data dokumentasi “Profil SMK Negeri 3 Madiun”, Madiun, 17 Maret 2018  
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Tidak hanya itu, pada saat sebelum memulai pembelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti juga dilakukan sholat dhuha dan tadarus juz 

‘amma untuk siswa yang muslim. Penerapan 5 S juga menjadi pemicu 

budaya religius, yaitu dengan sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. 

Banyak sekali cara-cara yang sudah diterapkan di sekolah untuk mencapai 

tujuan tersebut sehingga diharapkan dapat mengembangkan sekolah lebih 

maju lagi. 

5. Keadaan Guru dan Staf  

Keberadaan guru dan staf dalam lembaga pendidikan memiliki 

peran yang sangat penting untuk meningkatkan dan menyelenggarakan 

proses pendidikan, baik dari segi kegiatan belajar mengajar hingga 

administrasi pendidikan.
106

  Guru di SMK  Negeri  3 Madiun sudah 

memiliki kualifikasi akademik pendidikan D-IV atau S-1 yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan demikian, guru akan lebih 

mudah dalam mengemban tugas yang diberikan dan dapat membantu 

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswanya dengan baik. 

Tabel 4.1 

Kualifikasi Tenaga Pendidik di SMK  Negeri  3 Madiun
107

 

 

Guru 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
D3 S1 S2 S3 

Guru Tetap 1 43 19 1 64 

Guru Tidak Tetap - 7 - - 7 

Jumlah 1 50 19 1 73 

                                                           
106 Raden Bambang Sumarsono, “Hubungan Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Kemampuan Mengajar Guru dengan Inovasi Pendidikan,” Jurnal Manajemen Pendidikan, 

Universitas Negeri Malang, No. 1, Vol. VIII, April 2012,. 24. 
107 Data dokumentasi “Profil SMK Negeri 3 Madiun”, Madiun, 17 Maret 2018  
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa guru di SMK  

Negeri  3 Madiun terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu guru tetap dan guru 

tidak tetap atau yang sering disebut guru honorer. Guru tetap di SMK  

Negeri  3 Madiun berjumlah 64 orang sedangkan guru honorernya hanya 

berjumlah 7 orang. Sedangkan tenaga administrasi di SMK  Negeri  3 

Madiun terdiri dari 1 orang bendahara, 7 orang laboran, 1 orang petugas 

perpustakaan, 5 staf TU, dan 11 penjaga/pesuruh 

6. Keadaan Siswa  

Siswa merupakan salah satu faktor yang harus ada di sekolah. 

Tanpa adanya siswa maka tidak mungkin ada proses belajar mengajar di 

sekolah tersebut. Siswa merupakan makhluk sosial yang perlu untuk 

dikembangkan potensinya agar dapat menjadi manusia yang dewasa dan 

mandiri dalam hidupnya.. 

Di SMK  Negeri  3 Madiun memiliki sekitar 1201 siswa tahun ini, 

baik dari kelas X hingga kelas XII dengan rincian sebagaimana dalam 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2  

Rekapitulasi Jumlah Siswa SMK  Negeri  3 Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018
108

 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

X 216 232 448 

XI 150 246 396 

XII 133 224 357 

Jumlah 499 702 1201 

 

                                                           
108 Data dokumentasi “Profil SMK Negeri 3 Madiun” ,Madiun,  17 Maret 2018  
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

mendaftar di SMK  Negeri  3 Madiun mengalami fluktuasi. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam penerimaan siswa baru, 

dimana siswa yang diterima lebih diutamakan yang berasal dari wilayah 

kota meskipun nilai yang dimiliki kurang memenuhi. Sebab letak SMK  

Negeri  3 Madiun berada di kota, jadi siswa yang kartu keluarganya 

kabupaten memiliki kesempatan yang minim untuk melanjutkan 

pendidikan di sekolah yang ada di kota. Adanya kebijakan ini mungkin 

sedikit merugikan sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, 

karena penyaringan siswanya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 

sekolah. Diakui oleh kepala sekolah, bahwa grade lulusan SMK  Negeri  3 

Madiun juga menjadi semakin menurun akibat adanya kebijakan tersebut. 

7. Sarana Dan Prasarana  

Sarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang meliputi 

peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses 

pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, dan lain sebagainya. 

Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga 

pendidikan, seperti halaman sekolah, tata tertib, dan yang lainnya.
109

 

Beberapa sarana yang menunjang pembelajaran di SMK  Negeri  3 

Madiun, yaitu gedung sekolah yang berdiri diatas tanah sendiri seluas 

13.078 m2. Selain itu adapula beberapa laboratorium, seperti laboratorium 

                                                           
109 Imam Machali & Ara Hidayat, The Handbook of Education Management,.471. 
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Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa, Komputer, OTK, dan PIK serta beberapa 

ruang praktek, yaitu bengkel, ruang listrik, ruang gambar, perpustakaan, 

ruang unit produksi, UKS, ruang keterampilan, ruang praktek kerja, ruang 

OSIS, multimedia, mushola, dan koperasi. Tidak hanya itu saja, 

tersedianya komputer sebanyak 180 unit, printer 5 unit, dan LCD 2 unit 

dapat melancarkan proses administrasi dan pembelajaran juga.
110

 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap inilah yang dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar dan dapat mengembangkan 

kemampuan guru dalam mengajar sehingga pembelajaran dapat berjalan 

dengan optimal sebagaimana yang diinginkan. Kelengkapan sarana 

prasarana juga mendukung sekolah dalam meningkatkan kualitas dan bisa 

menjadikan SMK  Negeri  3 Madiun sebagai sekolah rujukan.  

 

B. Data Khusus  

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Untuk Meningkatkan 

Kualitas Input Pendidikan  di SMK  Negeri  3 Madiun 

Proses rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai 

ketika sebuah lembaga memerlukan peserta didik baru dan membuka 

pendaftaran peserta didik baru sampai mendapatkan calon peserta didik 

yang diinginkan/kualified. Banyak cara maupun metode yang dilakukan 

dalam sebuah lembaga pendidikan dalam kegiatan rekrutmen atau 

penerimaan peserta didik baru. 

                                                           
110 Data dokumentasi “Profil SMK Negeri 3 Madiun” Madiun, 17 Maret 2018 dan wawancara 

dengan Anes selaku proktor, Madiun, 17 Maret 2018  
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Kegiatan rekrutmen peserta didik baru di SMK Negeri 3 Madiun 

menggunakan berbagai macam cara dalam melaksanakannya, sebagaimana 

yang telah diungkapkan oleh Ibu Ari Dyah Wahyu selaku Administrasi 

Kesiswaan, beliau mengatakan bahwa: 

“Ada berbagai macam cara, kalau show keluar, seperti yang sudah 

dilakukan beberapa tahun ini berupa lomba-lomba, olimpiade, 

yang tujuan dibaliknya yaitu untuk PPDB, jadi semaraknya dari 

tim PPDB tetep ada. Kemudian menyebar pamplet, brosur, pasang 

spanduk. Kalau yang secara tidak langsung itu berupa 

pengumuman prestasi siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun yang 

dibacakan pada saat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

masyarakat pasti kita bacakan prestasi siswa-siswi..”
111

 

 

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Erlina Fatma Ratri 

selaku sebagai Bidang Humas SMK Negeri 3 Madiun, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Cara yang digunakan di SMK Negeri 3 Madiun dalam penerimaan 

peserta didik baru banyak menggunakan berbagai jenis cara, dari 

cara yang konvensional sampai cara yang tidak konvensional. Cara 

konvensional seperti pakai spanduk, pamphlet, poster, selebaran. 

Kemudian cara yang tidak konvensional kita menggunakan jalur 

kegiatan lomba, jadi kita mengundang banyak calon peserta didik, 

itu untuk mengikuti lomba. Biasanya setiap tahun ada lomba 

olimpiade sains, olaharaga. Kemudian cara yang paling efektif 

yaitu kirka atau kiri kanan, artinya ujung tombak marketing kita itu 

adalah justru bukan dari bapak ibu guru maupun yayasan tetapi 

dari siswa itu sendiri beserta orang tuanya sertaapara alumni, jadi 

mereka kita beri info berupa selebaran maupun redaksi tertentu 

yang kita share di webside resmi sekolah atau sosial media 

demikian mereka akan memberi tahukan kepada saudara, tetangga, 

maupun yang lainnya. Dengan cara ini Alhamdulillah hasilnya 

sesuai dengan harapan”.
112

 

 

Dari berbagai keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa cara atau 

metode yang dipakai dalam penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 
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3 Madiun berupa penyebaran pamflet, selebaran, brosur, dan pemasangan 

spanduk. Selain itu juga dengan melaksanakan lomba-lomba yang dapat 

diikuti oleh peserta didik dari SMP/MTsN. Cara yang paling utama 

marketing di SMK Negeri 3 Madiun yaitu dari peserta didik SMK Negeri 

3 Madiun beserta alumni. 

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan 

pendidikan yang sebaik-baiknya. Penerimaan peserta didik baru harus 

berlandaskan pada azas-azas tertentu. Seperti penerimaan peserta didik 

baru di SMK Negeri 3 Madiun itu berasaskan pada sifat keterbukaan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Erlina Fatma Ratri, beliau mengatakan bahwa: 

“Penerimaan peserta didik baru disini itu sangat terbuka sekali mas, 

semua kalangan bisa mengetahui. Guru dan semua masyarakat 

mengetahui mengenai kegiatan penerimaan peserta didik baru ini. 

Bahkan kalau bisa semua orang kita kasih tau tentang ini. Sehingga 

mereka tidak hanya menjadi objek saja tetapi malah menjadi 

bagian dari marketing kita..”
113

  

 

Ungkapan dari Ibu Erlina Fatma Ratri diatas juga dikuatkan oleh 

ungkapan dari Bapak Sunardi selaku Kepala SMK Negeri 3 Madiun, 

beliau mengatakan bahwa: 

  “Kita terbuka dan transparan, jadi kalau dalam penerimaan peserta 

didik baru itu muncul biaya, akan ada perinciannya juga. Jadi jika 

dalam pendaftaran dan daftar ulang tertera pembayaran sekian, 

maka aka nada rinciannya. Dan untuk seluruh informasi 

pendaftaran kita terbuka kepada siapapun..”
114
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Rekrutmen peserta didik di sekolah pada hakikatnya merupakan 

proses pencarian, penentuan, dan penarikan pelamar yang akan menjadi 

peserta didik di sekolah. Tahapan maupun langkah-langkah dalam 

rekrutmen peserta didik baru harus juga harus terencana dengan baik. 

Seluruh rangkaian dari penerimaan peserta didik baru harus disiapkan 

sebelumnya. Ibu Ari Dyah Wahyu selaku admin Kesiswaan SMK Negeri 3 

Madiun, menjelaskan mengenai seluruh rangkaian dari penerimaan peserta 

didik baru di SMK Negeri 3 Madiun. Beliau mengatakan bahwa: 

“Langkah-langkah ya rapat pembentukan panitia peserta didik baru. 

Sebenernya semua sudah dirapatkan dalam rapat pleno program 

kerja SMK Negeri 3 Madiun selama satu tahun. Jadi untuk PPDB 

sudah ada koordinatornya sendiri, dan untuk koordinatornya 

tinggal menunjuk anggota yang dipercayakan untuk mengurusi 

penerimaan peserta didik baru. Untuk Koordinator PPDB tahun ini 

adalah Ibu Nur Mahmudah, S.Pd.I. selanjutnya dari panitia 

membuat spanduk, pamphlet, brosur dan sebagainya setelah itu 

dicetak dan dipasang dibeberapa titik. Selain itu juga untuk bidang 

sosisalisasi telah bergerah ke SMP atau MTsN untuk promosi 

untuk PPDB, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi target atau 

pagu tahun ajaran 2018/2019 yaitu sebnyak 504 peserta didik.. 

Untuk pendaftarannya kita ada dua cara mas online dan offline. 

Untuk sistem online dilaksanakan serentak dengan pencetakkan 

PIN calon peserta didik baru serta menyediakan bantuan IT selama 

proses pekruitmen atau PPDB, untuk offline dilaksanakan terlebih 

dahulu yaitu melalui 3 jalur, mitra warga (lingkungan sekitar 

sekolah, jalur prestasi (minimal untuk kota atau kabupaten baik 

akademik maupun non akademik, dan jalur bidik misi (dengan 

rata-rata nilai NUN 8 minimal dengan tidak ada nilai di bawah 7) 

dan CPDB harus bebas buta warna.. Dan untuk syarat pendaftaran 

ya biasa mbak, fotokopi akte dan KK dan ijazah, dan mengisi 

formulir pendaftaran.”
115

 

 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Ari Dyah Wahyu 

hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Tri Handoko Moejdi, mengenai 
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tahapan rekrutmen peserta didik baru selaku guru di SMK Negeri 3 

Madiun, beliau mengatakan bahwa: 

“Yang pertama yaitu rapat mas, rapat pleno diawal tahun untuk 

pembentukan program. Yang kedua setelah pembentukan program 

pasti ada penanggungjawabnya atau ketua panitia. Selanjutnya 

setelah ditunjuknya ketua panitia utamanya dalam PPDB, maka 

pada akhir bulan Desember, ketua tersebut sudah mempunyai 

gambaran bagaimana nanti proses yang akan dilaksanakan dalam 

PPDB, biasanya beliau akan memilih sekretaris dan tim pelaksana, 

biasanya yang bergerak paling dulu yaitu humas dan sekretariatan. 

Biasanya bulan Januari sudah menentukan berapa pagunya dan 

mulai pembuatan pamphlet, spanduk, dan brosur. Selanjutnya 

melaksanakan kegiatan besar seperti perlombaan antar SMP/MTsN 

dalam rangka Dies Natalis SMK Negeri 3 Madiun. Sedangkan 

syarat untuk pendaftarannya yang pertama itu ijazah atau SKHUN. 

Yang kedua Akte dan KK..”
116

 

 

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah 

dalam penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Madiun yaitu 

pertama rapat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru. Kedua adalah 

pemilihan koordinator PPDB. Ketiga pembentukan panitia PPDB. 

Selanjutnya pembuatan pamphlet, brosur, selebaran, dan spanduk. 

Selanjutnya pemasangan spanduk di beberapa titik dan penyebaran 

pamphlet, brosur, dan selebaran di kegiatan yang dilaksanakan di SMK 

Negeri 3 Madiun dan sosialisasi ke SMP/MTs se krisidenan Madiun. 

Selanjutnya yaitu pelaksaksanaan pendaftaran peserta didik baru disertai 

dengan persyaratan pendaftaran yang disusul dengan pendaftaran ulang 

peserta didik baru. Langkah-langkah penerimaan peserta didik baru di 

SMK Negeri 3 Madiun dapat dikatakan sebagai perencanaan dari aspek 

manajemen kesiswaan. 
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Berkenaan dengan seleksi peserta didik baru, yang mana proses 

seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk 

memutuskan calon peserta didik mana yang akan diterima. Di SMK 

Negeri 3 Madiun untuk seleksi diadakan setelah PPDB provinsi selesai. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Ari Dyah Wahyu selaku 

Waka Kesiswaan di SMK Negeri 3 Madiun, beliau mengatakan bahwa: 

”Untuk seleksi  ada. Seleksi sendiri dilaksanakan setelah PPDB 

provinsi selesai, karena memang kami, dan juga SMK-SMK yang 

lain berada dibawah propinsi jawa timur maka semua manajemen 

menginduk ke ppdb jawa timur. Tetapi setelah PPDB  selesai, kami 

mengadakan tes internal, yaitu seleksi kelas industri (propan raya), 

dan kelas analis (garuda food), dan dikelas XI ( Tahun ke dua ) 

akan ada tes beasiswa propan raya..”
117

 

 

Pendidikan tingkat atas memang harus melaksanakan seleksi dalam 

menentukan calon peserta didik mana yang akan diterima. Hal senada juga 

dijelaskan oleh Bapak Sunardi selaku Kepala SMK Negeri 3 Madiun , 

beliau mengatakan bahwa: 

“Di SMK Negeri 3 Madiun ada seleksi. Semua peserta didik yang 

daftar harus melaksanakan proses seleksi sebelum diterima. 

Pendidikan pada tingkat atas itu harus melaksanakan seleksi . Jadi 

ya semua tidak diterima mas..”
118

  

 

Peserta didik baru saat memasuki lingkungan baru akan mengalami 

kesulitan, baik disebabkan oleh situasi maupun karena praktek dan 

prosedur yang berbeda. Kesulitan itu kalau tidak diatasi dapat 

menimbulkan ketegangan jiwa. Supaya tidak mengalami ketegangan, 

administrator pendidikan seharusnya memberi penjelasan-penjelasan 
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tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Di SMK Negeri 3 Madiun 

juga ada kegiatan untuk peserta didik baru dalam rangka mengenalkan 

sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agus Riyanto, 

selaku anggota kesiswaan dan selaku guru di SMK Negeri 3 Madiun, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Iya ada  di SMK Negeri 3 Madiun ada Masa Orientasi Siswa. Ini 

kita lakukan selama tiga hari pertama masuk sekolah sesuai dengan 

juknis. Dan yang memegang penuh adalah gabungan dari panitia 

guru dan siswa. Untuk kegiatannya ya banyak seperti pengenalan 

Kepala sekolah  dan guru-guru yang ada di sekolah, kegiatan 

perlombaan dsb. Memperkenalkan berbagai ruang ataupun sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah, selain itu juga pengenalan 

peraturan sekolah dan pengenalan mata pelajaran serta program 

studi atu jurusan.”
119

  

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Budiono selaku guru di 

SMK Negeri 3 Madiun, beliau mengatakan bahwa: 

“Disini ada kegiatan seperti Masa Orientasi Siswa. Kegiatannya 

selama tiga hari. Hari pertama biasanya pengenalan seluruh, guru-

guru dan Kepala sekolah, dan ketika sudah masuk ruangan maka 

akan pengenalan terhadap seluruh teman sekelasnya. Nah untuk 

hari yang kedua itu pengenalan lingkungan sekolah seperti kantor 

guru, kantor Kepala sekolah, ruang kelas, kantin, masjid, 

laboratorium, dan lain sebagainya. Hari ketiga menanamkan akhlak 

yang baik kepada peserta didik yang narasumbernya dari luar yaitu 

Tim kesehatan, kepolisian dsb mas”.
120

 

Orientasi siswa baru juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

merupakan salah satu bagian dalam rangka proses penerimaan siswa baru. 

Masa orientasi siswa pun tak lepas dari tujuan pelaksanaanya tersebut. 

Adapun tujuan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa di SMK Negeri 3 
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Madiun, sebagaimana yang telah diungakapkan oleh Bapak Edi Suwarno 

selaku guru SMK Negeri 3 Madiun, beliau mengatakan bahwa: 

“Tujuan diadakannya MOS itu adalah yang pertama mengenali 

lingkungan sekolah. Yang kedua supaya peserta didik bisa 

beradaptasi dengan seluruh lingkungan maupun warga sekolah. 

Ketika anak sudah bisa beradaptasikan kan siswa bisa semakin 

semangat belajarnya dan tidak merasa takut terhadap lingkungan 

barunya. Selanjutnya anak-anakpun juga jadi semakin kenal 

dengan warga SMK Negeri 3 Madiun, sehingga siswa semakin 

percaya diri dalam bersosialisasi. Disamping itu siswa juga tau 

akan tugas-tugasnya sehari-hari di sekolah seperti sadar dalam 

menjalankan piket harian.”
121

 

 

Ungkapan dari Bapak Edi Suwarno tersebut dikuatkan oleh 

ungkapan dari Bapak Agus Riyanto selaku anggota Kesiswaan SMK 

Negeri 3 Madiun, beliau mengatakan bahwa: 

“Tujuan diadakannya MOS itu adalah pertama anak biar krasan 

mas, ketiak siswa sudah krasan, pasti mereka bisa menempatkan 

dirinya sendiri di sekolah dan menyadari akan tugasnya dalam 

belajar di SMK Negeri 3 Madiun. Selain itu siswa juga akan 

mengenali lingkungan sekolahnya sehingga mereka sudah tidak 

bingung lagi terhadap sekolah barunya. siswak pun juga akan 

mengetahui seluruh peraturan yang berlaku di SMK Negeri 3 

Madiun dan bisa menerapkan seluruhnya dalam kesehariannya di 

SMK Negeri 3 Madiun”.
122

 

 

Dari seluruh keterangan mengenai Masa Orientasi Siswa di SMK 

Negeri 3 Madiun, dapat dijelaskan bahwa di SMK Negeri 3 Madiun 

melaksanakan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang dianamakan 

dalam tiga hari pertama masuk sekolah. MOS dilaksanakan oleh seluruh 

panitia dari guru dan siswa serta mengundang narasumbaer dari luar. 

Kegiatan untuk hari pertama adalah pengenalan Kepala Sekolah dan 
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Dewan Guru SMK Negeri 3 Madiun. Hari kedua adalah pengenalan 

lingkungan sekolah dan program keahlian. Hari ketiga adalah penanaman 

konsep akhlak dan pengenalan mapel serta kewajiban peserta didik di 

sekolah.  

Adapun tujuan diadakannya Masa Orientasi Siswa di MI Kresna 

adalah peserta didik bisa menempatkan dirinya dengan beradaptasi di 

lingkungan sekolah. Selanjutnya agar peserta didik mengetahui seluruh 

sarana maupun prasarana yang ada di SMK Negeri 3 Madiun, mengenali 

lingkungan SMK Negeri3 Madiun, menjadi semakin Percaya Diri dalam 

belajar, mengetahui kewajibannya dalam belajar, dan mengetahui seluruh 

peraturan yang ada di SMK Negeri 3 Madiun. 

 

2. Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik Untuk Meningkatkan Kualitas 

Input Pendidikan  di SMK  Negeri  3 Madiun 

Pada uraian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yakni 

tentang gambaran proses pelaksanaan pembelajaran dalam pembinaan 

peserta didik di SMK Negeri 3 Madiun. Untuk mengetahui gambaran 

tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini, diperlukan pendapat dari 

para informan yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan 

peserta didik atau orang-orang yang paling faham dan mengetahui tentang 

permasalahan dalam penelitian ini. Deskripsi tentang pelaksanaan 

pembelajaran diperoleh melalui hasil observasi. Selain itu, ada pendapat 

pendapat yang diperoleh dari informan melalui wawancara dengan 
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menjawab beberapa pertanyaan maupun pernyataan untuk menggiring 

informasi yang tepat dan akurat. Hal ini bertujuan untuk menjawab 

berbagai permasalahan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan 

pembelajaran berdasarkan beberapa indikator. Adapun indikator yang 

digunakan untuk mendeskripsikan gambaran pelaksanaan pembelajaran 

dalam pembinaan peserta didik di SMK Negeri 3 Madiun meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

1) Perencanaan  

Perencanaan merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk 

melakukan kegiatan tertentu. Sebagaimana profesi guru yang 

mempunyai tugas utama adalah mengajar atau melaksanakan 

pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru 

harus membuat perencanaan dengan merencanakan serangkaian 

kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. 

Perencanaan ini disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau 

disingkat dengan RPP. 

Sunardi, kepala sekolah SMK Negeri 3 Madiun mengatakan 

bahwa: 

“Semua guru di SMK Negeri 3 Madiun sebelum mengajar 

wajib membuat perangkat pembelajaran, yang di dalamnya 

berisi, program tahunan, program semester, distribusi alokasi 

waktu, silabus dan RPP. Hal ini bertujuan agar guru tersebut 

siap untuk menjalankan tugasnya mengajar. Kompetensi 

seorang guru tertuang dalam perencanaan pembelajaran yang 

merupakan sebagai bukti bahwa seorang guru tersebut 

melaksanakan tugasnya dengan baik”.
123
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Erlina Indrawati, guru kelas X mengatakan bahwa: 

“Tugas guru sebelum mengajar adalah membuat perangkat 

pembelajaran yang harus dibuat setiap awal semester dengan 

ditanda tangani oleh kepala sekolah sebagai bukti kita sudah 

siap melaksanakan pembelajaran untuk satu semester ke depan. 

RPP dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. RPP 

dirangkai dengan menanamkan akhlak yang baik kepada 

mereka dimulai dari pribadi guru untuk dicontoh peserta 

didiknya. Jadi RPP harus dibuat sebagai rancangan atau 

gambaran terhadap semua kegiatan pembelajaran yaitu tentang 

apa saja yang akan kita lakukan ketika masuk kelas sampai 

keluar kelas”.
124

 

 

Sugeng, Guru PAI kelas XI mengatakan bahwa: 

“Cara membuat RPP terkait dengan akhlak disiplin yaitu 

setidaknya kita buat rancangan untuk memadatkan kegiatan di 

kelas hanya untuk pembelajaran. Di mulai dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Dengan 

demikian peserta didik tidak mempunyai kesempatan untuk 

melakukan kegiatan lain selain belajar.”
125

 

 

Hasil observasi yang peneliti amati, semua guru di SMK 

Negeri 3 Madiun sudah membuat perangkat pembelajaran.
126

 Hal 

tersebut ditunjang oleh pihak sekolah yang berupaya membuat 

program khusus pada setiap awal tahun ajaran baru dengan 

mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk menunjang 

kompetensi guru di bidang pembelajaran termasuk pembuatan 

perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdapat RPP. 

Sunardi menegaskan bahwa: 

“Pengembangan potensi untuk semua guru termasuk guru yaitu 

harus mengikuti kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan pada 

setiap tahun ajaran baru. Kegiatan ini untuk menunjang proses 
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pembelajaran agar berjalan dengan baik dan yang berkaitan 

dengan tugas-tugas guru.”
127

 

 

Perencanaan pembelajaran yang baik merupakan contoh 

tanggung jawab yang baik bagi seorang guru sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran. Guru merupakan figur teladan bagi peserta 

didiknya. Perencanaan pembelajaran dalam pembinaan tidak perlu 

diketahui oleh peserta didik, namun bisa dirasakan oleh mereka bahwa 

gurunya dapat mengajar dengan baik. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Elva Kartika Dewi, siswi SMK Negeri 3 Madiun 

kelas X mengatakan bahwa saya senang belajar di kelas karena 

gurunya baik dan rajin masuk mengajar.
128

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tugas semua 

guru sebelum mengajar harus membuat perencanaan pembelajaran 

sebagai aplikasi akhlak tanggung jawab terhadap tugasnya. Hal ini 

bertujuan agar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik. Guru mempunyai peran penting sebagai tauladan bagi peserta 

didiknya. Oleh sebab itu, guru harus merencanakan kegiatan 

pembelajaran untuk membina akhlak mereka. Perencanaan 

pembelajaran terkait disiplin dilakukan dengan pengelolaan kelas 

hanya untuk pembelajaran, sedangkan rasa hormat dan tanggung 

jawab ditanamkan dimulai dari pribadi guru sehingga peserta didik 

meneladaninya. 

                                                           
127

Sunardi, Wawancara, Madiun 12 Mei 2018. 
128

 Elva Kartika Dewi, Wawancara, Madiun 11 Mei 2018. 



91 
 

 

 

2) Pelaksanaan  

Tugas utama seorang guru adalah mengajar atau melaksanakan 

pembelajaran. Setelah membuat perencanaan pembelajaran (RPP) 

tugas guru selanjutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran 

sesuai skenario yang ada dalam RPP. Pelaksanaan proses 

pembelajaran akan menjadi lebih baik karena sudah dirancang terlebih 

dahulu. 

Berdasarkan hasil observasi, guru dalam tahap perencanaan, 

guru telah menyiapkan RPP dengan baik, tetapi pada tahap 

pelaksanaan pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada 

di dalam RPP.
129

 

Menurut Erlina Indrawati saat diwawancarai tentang 

kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP, mengatakan 

bahwa: 

“Pelaksanaan pembelajaran yang baik seharusnya sesuai RPP. 

Peristiwa yang sering terjadi terkadang dalam RPP tercantum 

menggunakan media infocus, namun media tersebut jumlahnya 

belum mencukupi, sehingga penggunaan infocus tidak efektif 

karena digunakan dengan cara saling bergantian antar guru 

mata pelajaran lain yang bertepatan pada jam pelajaran yang 

sama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru harus 

mengalihkan dengan media atau metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi untuk mencapai tujuan pembelajarannya 

tercapai”.
130

 

 

Sugeng, mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan pembelajaran terkadang mengikuti seperti di 

RPP tetapi terkadang juga tidak sesuai dengan skenario yang 
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telah direncanakan. Hal ini biasanya ketika menggunakan 

media infocus. Pembelajaran agama Islam juga bagus kalau 

dilengkapi dengan media seperti infocus, karena bisa untuk 

menayangkan video-video pembelajaran. Faktor penghambat 

penggunaan media tersebut diantaranya kerusakan pada media. 

Hambatan lain yaitu ketika menggunakan media elektronik 

yang mengharuskan menggunakan listrik tetapi ada ruangan 

yang stop kontaknya tidak berfungsi dengan baik karena rusak 

atau ketika mati lampu. Namun hambatan tersebut, biasa kita 

alihkan dengan menggunakan media atau metode lainnya yang 

sesuai dengan materi pembelajaran”.
131

 

 

Pelaksanaan pembelajaran secara umum mempunyai tujuan 

untuk membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Allah swt. dan 

berakhlak mulia. Dengan demikian, setiap penyampaian materi dalam 

pembelajaran diharapkan guru senantiasa menanamkan akhlak yang 

baik seperti disiplin, rasa hormat dan tanggung jawab kepada peserta 

didik. Melalui pelaksanaan pembelajaran  dengan pembiasaan-

pembiasaan baik diharapkan agar mereka terbiasa melaksanakannya 

sehingga tertanam dalam hati dan menjadi akhlak mulia yang akan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan di lapangan 

meskipun guru telah membina akhlaknya, ternyata masih ada 

kesenjangan antara pelaksanaan pembelajaran dengan akhlak peserta 

didik. Sebagian peserta didik belum semuanya bersikap disiplin. 

Sugeng, menegaskan bahwa: 

“Dalam proses pelaksanaan pembelajaran PAI sebagian peserta 

didik kurang disiplin. Terutama saat masuk ruangan kelas saat 

bel berbunyi maupun saat proses pembelajaran 

berlangsung”.
132
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Menurut hasil observasi, saat bel berbunyi tanda masuk jam 

pembelajaran, masih terdapat sebagian peserta didik yang bermain 

atau duduk-duduk bercerita meskipun sudah mendengar bel berbunyi.. 

Bahkan sebagian peserta didik lain masih ada yang belanja di kantin 

dengan alasan tidak mendengar bel berbunyi. Suasana tersebut 

menunjukkan sikap tidak disiplin. Jadi para peserta didik terlihat 

menunggu guru datang untuk masuk kelas kemudian mereka 

mengikutinya. Sedangkan peserta didik lainnya yang belanja 

terkadang terlambat untuk masuk kelas. Sementara penegakan aturan 

di sekolah terlihat masih rendah.
133

Hal ini merupakan tugas guru untuk 

membinanya agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan 

efisien. 

Sugeng menguraikan cara melaksanakan pembelajaran terkait 

pembinaan sikap disiplin yakni: 

“Peserta didik yang datang terlambat harus mendapat 

konsekuensi dengan membaca surah-surah pendek di depan 

kelas atau mereka membuat pernyataan untuk tidak 

mengulangi sikapnya lagi dengan minta tanda tangan wali 

kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera, dan 

mereka bisa terlatih bersikap disiplin untuk masuk jam 

pembelajaran agama.”
134

 

 

Nabilla Permata Cifa, siswi SMK Negeri 3 Madiun kelas XI 1 

mengatakan bahwa: 
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“Cara guru dalam menanamkan sikap disiplin saat mengikuti 

pelajaran yaitu dengan cara membuat pelajaran lebih 

menyenangkan, diselingi candaan dan cerita-cerita”
135

 

 

Pembinaan peserta didik selain sikap disiplin, perlu 

ditanamkan rasa tanggung jawab terutama tanggung jawab sebagai 

seorang pelajar yang mempunyai tugas utama yaitu belajar dengan 

rajin sekolah. Erlina Indrawati, guru kelas X mengatakan bahwa: 

“Cara menanamkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik 

adalah dengan memberi tugas-tugas seperti PR yang 

berhubungan dengan materi pelajaran. Hal ini dilakukan agar 

peserta didik tetap belajar meskipun dirumah untuk 

mengulangi pelajaran yang telah dilakukan”
136

 

 

Pembinaan akhlak peserta didik di sekolah dilakukan oleh guru 

di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

bermakna dan dilakukan secara terus menerus akan memberi kesan 

dan menjadi pembiasaan. Guru harus mengajarkan kebaikan, memberi 

nasehat dari hal-hal yang kecil termasuk cara menghormati guru 

sampai kepada penerapan aplikasinya. 

Sugeng, guru PAI kelas XI mengatakan bahwa: 

“Cara mengajar terkait menanamkan rasa hormat yaitu selain 

dengan nasehat, himbauan dan sekaligus praktek langsung 

pada setiap selesai jam pelajaran setelah berdoa, peserta didik 

diajarkan untuk salim dan mengucap salam sambil senyum 

kepada guru satu persatu saat meninggalkan ruangan belajar. 

Sikap rasa hormat tersebut diharapkan akan senantiasa 

diterapkan meskipun diluar jam pelajaranI, saat sekolah 

bertemu dengan bapak dan ibu guru maupun kepada orang tua 

serta orang lain dalam kehidupan sehari-hari”
137

. 
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Hasil observasi saat penelitian, guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sebagian besar tidak sesuai RPP dan menggantikannya 

dengan metode hanya monoton ceramah saja, sehingga kurang 

menarik. Namun dalam metode ceramahnya tersebut guru memberi 

motivasi kepada peserta didik untuk berakhlak baik.
138

 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran guru tidak melaksanakan 

pembelajaran sesuai RPP, tetapi mengalihkan dengan metode lain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara mengajar terkait sikap 

disiplin, rasa hormat dan tanggung jawab yang pertama guru harus 

bisa menjadi tauladan dari pribadi guru terlebih dahulu, kemudian 

senantiasa menyampaikan, memotivasi, mengajarkan sampai 

mempraktekkan langsung contoh perilaku kepada peserta didik untuk 

senantiasa berakhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Evaluasi 

Tugas guru dalam pembelajaran setelah membuat perencanaan 

(RPP) yaitu melaksanakan pembelajaran dengan banyak memotivasi 

untuk kebaikan termasuk berakhlak yang mulia. Maka tugas guru 

selanjutnya melakukan evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana aplikasi sikap peserta didik setelah 

melakukan pembelajaran di dalam kelas. Melalui evaluasi seorang 

guru dapat mengetahui implikasi pembinaan akhlak peserta didik.  
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Erlina Indrawati, mengatakan bahwa: 

“Cara mengevaluasi peserta didik tentang tanggung jawab 

yang pertama guru harus mengabsen kehadiran pada setiap 

pertemuan. Hal ini harus selalu dilakukan di kegiatan pembuka 

setelah berdoa. Bagi peserta didik yang tidak hadir tanpa 

alasan tercatat alpa dan selanjutnya akan diberi peringatan dan 

pembinaan atau nasehat. Namun kalau tidak ada efek jera dan 

tidak hadir tanpa alasan sebanyak tiga kali pertemuan maka 

guru harus melapor kepada wali kelas untuk diketahuinya dan 

selanjutnya dipanggil orang tua untuk dicari solusinya. 

Pemanggilan orang tua melalui tiga tahap selama tiga pekan, 

namun jika peserta didik tetap tidak ada perubahan, masih 

jarang masuk sekolah maka wali kelas melaporkan kepada 

wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk diproses lebih 

lanjut.”
139

 

 

Ari Dyah Wahyu, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan 

mengatakan bahwa: 

“Peserta didik yang sering alpa dalam mata pelajaran, termasuk 

PAI harusdibina dulu oleh guru agama yang bersangkutan, 

selanjutnya jika belum ada perubahan maka dilaporkan ke wali 

kelas, Pembina OSIS dan bagian kesiswaan. Tahap ini orang 

tua akan dipanggil kembali untuk dicari solusi terbaik dan 

seandainya tidak ada perubahan maka akan dirapatkan oleh 

dewan guru dan kepala sekolah saat rapat penentuan kenaikan 

kelas dengan sanksi tidak bisa naik kelas untuk kelas X dan XI 

dan tidak lulus sekolah untuk kelas XII.”
140

 

 

Erlina Indrawati, guru kelas X selanjutnya menambahkan 

yakni: 

“Proses evaluasi kepada para peserta didik juga dapat 

dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku mereka waktu 

jam sekolah di luar jam Pelajaran. Guru mengamati sikap 

peserta didik saat bertemu dengan semua guru bahkan seluruh 

civitas serta teman-teman lainnya yang ada di lingkungan 

sekolah.”
141
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Sugeng mengatakan bahwa: 

“Proses evaluasi akhlak peserta didik dapat diamati pada saat 

pengajian siswa yang dilaksanakan pada hari minggu pagi 

setiap dua pekan sekali. Guru mengamati atau menanya kepada 

peserta didik tentang penerapan akhlak mereka termasuk 

kebiasaannya ketika di rumah.”
142

 

 

Proses pembinaan akhlak akan berhasil apabila ada 

kesinambungan pembelajaran yang terpadu antara di sekolah, keluarga 

dan lingkungannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurul Fajri 

Ramadhani, siswi kelas XI SMK Negeri 3 Madiun bahwa saya selalu 

mengucap salam dan salim kepada bapak atau ibu setiap sebelum 

maupun sepulang sekolah, karena sudah biasa dari TK sampai 

sekarang. 

Proses evaluasi guru dilakukan untuk melihat sejauh mana 

peserta didik dalam bersikap dan mengaplikasikan yang telah 

dipahami setelah melakukan pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan 

cara menanya dan mengamati secara langsung sikap dan pembiasaan 

peserta didik ketika tanpa diperintah oleh guru baik di dalam proses 

pembelajaran dan di luar jam pembelajaran maupun saat kegiatan 

ekstra atau di luar jam sekolah termasuk kebiasaannya di rumah. 
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3. Manajemen Bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik Untuk 

Meningkatkan Kualitas Input Pendidikan  di SMK  Negeri  3 Madiun. 

a. Bimbingan  

Kota madiun yang merupakan tempat berdirinya SMK  Negeri  

3 Madiun termasuk dalam kota kecil atau sedang berkembang. 

Kenakalan yang di lakukan oleh remaja dan khususnya masih belajar 

di SMK  Negeri  3 Madiun tidak begitu parah dan masih dalam tahap 

kewajaran. Sebagai seorang peserta didik yang belajar dilembaga 

pendidikan bisa mengontrol tindakan yang dilarang agama dan norma 

sosial. 

Menjaga peserta supaya lebih disiplin biasanya peserta didik 

yang melanggar diberi sanksi sesuai SOP. Sanksi yang diberikan 

dalam bentuk yang bermacam-macam, ada yang sifatnya motivasi, 

bersifat fisik misalnya membersihkan lingkungan sekolah, dan sanksi 

yang bersifat membuat peryataan. Pelaksana tugas sanksi ditugaskan 

kepada guru BP.
143

 

Merasa perlu bimbingan dan perhatian kepada peserta didik, 

pihak sekolah juga melaksanakan bimbingan dan pendampingan 

terhadap persoalan yang dialami oleh peserta didik. Sebagaimana 

yang di sampaikan Ibu Ari Diyah Wahyu selaku wakil kepala Sekolah 

bidang kesiswaan beliau mengatakan; 

“Bimbingan yang diberikan pihak SMK  Negeri  3 Madiun 

tidak hanya berhubungan dengan proses belajar peserta didik, 
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tetapi juga meliputi bimbingan kepribadian, sosial, belajar, dan 

juga pemilihan karier.”
144

 

 

Bimbingan pribadi meliputi, bagaimana menjadi seseorang 

yang bertakawa sesuai dengan agama yang dianut dan bagaimana 

menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Bimbingan yang 

berhubungan dengan sosial yaitu kelanjutan dari bimbingan 

kepribadian, yaitu dengan memberikan bekal dan pengarahan pada 

peserta didik mengenai sopan santun, sadar hukum, tata krama, dan 

pelaksanaan norma agam di masyarakat, sehingga ketika peserta didik 

masuk ke masyarakat canggung dan dikucilkan dalam keslas sosial. 

Aspek bimbingan menganai proses pembelajaran menjadi 

rutinitas, sering sekali terjadi keluhan dari peserta didik, mulai dari 

materi pelajaran, pola belajar yang efektif, pendampingan terhadap 

individu yang kesulitan dalam pelajaran, layanan bimbingan Karir di 

SMK  Negeri  3 Madiun bentuk layanan yang berhubungan dalam 

pendampingan akhir untuk peserta didik kelas XI akhir dan XII, bagi 

siswa yang ingin langsung ada pemantapan orientasi dan bakat apa 

yang harus dikembanagn supaya sesuai dengan yang diminta oleh 

perusahan yang menjadi mitra sekolah. Hal ini dipertegas dengan 

wawancara guru BK SMK  Negeri  3 Madiun Ibu Endang Setiyowati 

berikut ini; 

“Tugas Dari BK disisni tidak hanya menagani peserta didik 

yang bemasalah, tetapi juga membimbing dan membantu 

peserta didik yang ingin melnjutkan pendidikan atau yang 
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ingin bekerja yaitu dengan cara memberi masukan mengenai 

jurusan yang sesuai dengan jurusan yang diambil di SMK  

Negeri  3 Madiun agar kedepannya tidak mengalami kesulitan 

karena sudah sikronisasi antara bidang keahlian.”
145

   

 

Selain memberikan bimbingan pada siswa, SMK Negeri 3 

Madiun juga menerapkan disiplin pada siswanya. SMK Negeri 3 

Madiun ini menggunakan peran guru dalam menjalankan disiplin 

sekolah. Peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi 

model. Untuk membuat siswa mempunyai disiplin yang tinggi, maka 

guru harus mampu menjadi contoh atau panutan bagi siswa-siswanya. 

Misal memakai aksesoris yang mencolok, dan bagi bapak guru tidak 

boleh berambut gondrong apalagi pakai pewarna rambut. Dengan 

penegakan peraturan tentang tata tertib sekolah diharapkan siswa lebih 

disiplin dan bisa lebih terarah.  

Tujuan yang ingin dicapai SMK Negeri 3 Madiun dalam 

melaksanakan disiplin ini adalah agar siswa mampu mengontrol 

segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan dirinya sendiri 

maupun dengan masyarakat luas, sehingga bisa memfilter mana yang 

baik dan mana yang buruk, dan kedepannya tidak menjadi musuh bagi 

masyarakat. 

b. Pembinaan disiplin 

Tanpa mengenal pribadi peserta didik secara dekat, proses 

pendidikan akan sulit dilakukan karena peserta didik memiliki 

berbagai latar belakang, watak atau karakter. Semakin mengetahui 
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pribadi siswa, penerapan tindakan disiplin dan memberikan tanggung 

jawab semakin mudah, pada akhirnya dapat membantu kelancaran 

proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

Di SMK Negeri 3 Madiun Untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa, menerapkan beberapa sebagaimana yang di sampaikan Bapak 

Sunardi selaku Kepala Sekolah berikut ini: 

 “Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan rasa tanggung 

jawab siswa disekolah, pihak sekolah meninformasikan 

peraturan dan konsekuensinya kepada siswa bila melanggarnya 

dankonsekuensi ini kami lakukan secara bertahap dimulai dari 

peringatan, teguran, pemberian tanda cek, menghadap ke 

kepala sekolah, serta pemanggilan orang tua wali ke 

sekolah.”
146

 

 

Sesuai dengan pendapat diatas, pendidikan bertujuan untuk 

membina serta mengembangkan kearah nilai positif. Untuk membina 

serta menumbuhkan sikap mental dan perilaku yang baik, alat 

pendidikan seperti menerapkan disiplin, memberi tugas, dan tanggung 

jawab kepada siswa sesuai dengan kemampuan perlu dilakukan. 

Dalam metode lain dalam menumbuhkan rasa disiplin di SMK 

Negeri 3 Madiun dengan pemberian tanggung tanggung jawab bagi 

peserta didik , sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Ari Dyah 

Wahyu selaku wak kesiswaan, beliau mengatakan: 

“Para guru juga memberikan tanggung jawab kepada peserta 

didik, seperti mulai dari tugas  rumah,  menjadi ketua kelas, 

menjadi pemimpin upacara, mengikuti perlombaan keluar, 

dengan begitu dapat menumbuhkan rasa disiplin peserta didik 

dengan adanya tanggung jawab.”
147
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Peryataan beliau diperkuat oleh bapak Hariadi selaku 

sekertaris Keahlian TPM, Beliau mengatakan: 

“Para peserta didik kami berikan tanggung jawab, seperti yang 

sudh dijelaskan bu Ari , dengan begitu ketika mereka ketika 

melaksankan praktek lapangan sudah terbiasa dengan 

menerapkan rasa disiplin selain dengan pengetahuan 

mereka.”
148

 

 

Seseorang yang tidak pernah mengambil tanggung jawab tidak 

akan pernah belajar. Di dalam tanggung jawab ada sejumlah media 

pembelajaran, seperti resiko, kesulitan dan keberanian mental. Orang 

yang pintar, cerdas, dan terampil apabila tidak memiliki tangung 

jawab tidak ada orang yang akan memanfaatkan keterampilan 

tersebut. Untuk itu seorang peserta didik dalam proses pendidikan, 

baik formal maupun non-formal perlu dilatik agar memiliki rasa 

tanggung jawab.  

Hal yang sangat positif dan efektif dalam menumbuhkan 

disiplin siswa adalah dengan pembiasaan. Pembiasaan di sekolah akan 

mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan peserta didik, 

sesuai yang di katakan bapak Sunardi selaku kepala sekolah SMK 

Negeri 3 Madiun, beliau mengatakan:  

“Guru memberi keteladanan kedisiplinan. Mereka memberikan 

dalam hal keteladanan waktu. Dalam tata tertib guru sudah 

ditetapkan bahwa guru datang ke sekolah 15 (lima belas) menit 

sebelum lonceng (bel) masuk. Para guru tersebut sudah datang 

ke sekolah. Bukan hanya datang tepat waktu di sekolah saja, 

guru juga harus tepat datang ke kelas. Setelah istirahat guru 
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juga harus tepat masuk kelas dikarenakan sudah ada ditat tertib 

guru.”
149

 

 

Temuan peneliti mengungkapkan Beberapa guru memberi 

keteladanan kedisiplinan. Mereka memberikan dalam hal keteladanan 

waktu. guru sudah datang ke sekolah 15 (lima belas) menit sebelum 

lonceng (bel) masuk.  Bukan hanya datang di sekolah saja, guru juga 

datang ke kelas. Ketepatan guru tersebut membuat siswa segera masuk 

kelas. Setelah istirahat guru juga segera masuk kelas dikarenakan guru 

sudah tahu dan terbiasa.
150

 

Disiplin memang dirasakan sebagai suatu aturan yang 

mengekang kebebasan peserta didik. Akan tetapi apabila aturan ini 

dirasakan sebagai suatu yang memang seharusnya dipatuhi secara 

sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama lama 

kelamaan akan menjadi suatau kebiasaan yang baik menuju arah 

disiplin diri sendiri. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Agus suwingnyo, dalam bukunya “pendidikan tinggi dan goncangan 

perubahan” menyatakan bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan diarahkan 

pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu tinggi, untuk memenuhi 

kebutuhan dan menghadapi tantangan kehidupan masa depan melalui pendidikan, 

sumber daya manusia yang bersifat potensial diaktualisasikan hingga optimal, dan 

semua aspek kepribadian dikembangkan sehingga berguna bagi diri sendiri dan 

masyarakat. 

Banyaknya permaslahan dalam bidang pendidikan khususnya dalam 

kaitannya dengan peserta didik pengharuskan penggiat pendidikan melakukan 

pembinaan yang sesuai agar dapat menghasilkan input maupun output yang bisa 

dibanggakan. Mengingat peserta didik merupakan salah satu elemen penting 

dalam pendidikan dan sasaran utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

yang nantinya akan berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas hidup bagi 

masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan derajad 

sosial masyarakat, maka dari itu peserta didik perlu dikelola, diatur, dikelola, 

ditata, dikembangkan dan diberdayakan sehinnga dapat menjadi produk 

pendidikan yang bermutu, baik ketika peserta didik masih berada dalam 

lingkungan sekolah, maupun ketika dilingkungan masyarakat. Maka untuk itu 

diperlukan manajemen kesiswaan. 

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu akar kurikulum yang sangat 

penting karena merupakan sumber guru membangun karakter peserta didik. 
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Dengan adanya manajemen kesiswaan, karakter peserta didik diharapkan selesai. 

Dengan demikian, di perguruan tinggi peserta didik lebih fokus pada pencapaian 

praktis untuk masa depannya. Masalahnya manajemen kesiswaan membentuk 

karakter peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, ada tiga hal yang 

dibahas peneliti, yaitu (1) Pelakasnaan penerimaan peserta didik di SMK Negeri 3 

untuk meningktkan kualitas input pendidikan (2) kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan SMK Negeri 3 untuk meningkatkan kualitas input pendidikan (3) 

pelaksanaan bimbingan dan pembinaan disiplin speserta didik di SMK Negeri 3 

untuk meningkatkan kualitas input pendidikan. 

Ketiga pembahasan diatas akan dibahas dibawah ini secara berturut-turut 

berikut ini; 

A. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMK Negeri 3 Madiun 

Rekrutmen sebagaimana yang diungkapkan pada bab dua diartikan 

sebagai serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah lembaga memerlukan 

peserta didik baru dan membuka pendaftaran peserta didik baru sampai 

mendapatkan calon peserta didik yang diinginkan/kualified. Dalam hal ini, 

Madrasah Ibtidaiyah Kresna sudah melaksanakan proses rekrutmen setiap 

menjelang tahun ajaran baru. Diantara metode yang dipakai dalam pelaksanaan 

rekrutmen peserta didik baru di SMK Negeri 3 Madiun yaitu penyebaran 

pamflet, selebaran, brosur, dan pemasangan spanduk. Selain itu juga dengan 

melaksanakan lomba-lomba yang dapat diikuti oleh peserta didik dari SMP-
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SMP sederajad. Hal ini sesuai dengan metode dalam penerimaan peserta didik 

baru yaitu pengiklanan, rekomendasi dari orang lain, dan melalui perlombaan. 

Adapun penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan 

pendidikan yang sebaik-baiknya. Penerimaan peserta didik baru harus 

berlandaskan pada azas-azas tertentu. Seperti penerimaan peserta didik baru di 

SMK Negeri 3 Madiun bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh 

lapisan masyarakat serta pelaksanaannya berdasarkan pada aturan yang 

berlaku. Dalam hal ini, rekrutmen peserta didik baru di SMK Negeri 3 Madiun 

berasaskan pada sifat keterbukaan, objektivitas, transparansi dan dapat di 

pertanggungjawabkan. 

Rekrutmen peserta didik di sekolah pada hakikatnya merupakan proses 

pencarian, penentuan, dan penarikan pelamar yang akan menjadi peserta didik 

di sekolah. Tahapan maupun langkah-langkah dalam rekrutmen peserta didik 

baru di SMK Negeri 3 Madiun sudah terencana sebelumnya dan seluruh 

rangkaian dari penerimaan peserta didik baru sudah disiapkan sebelumnya 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan definisi penerimaan peserta didik baru itu 

sendiri yakni salah satu kegiatan yang pertama dilakukan sehingga harus 

dikelola sedemikian rupa supaya kegiatan belajar mengajar sudah dapat 

dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. 

Rekrutmen peserta didik dalam suatu lembaga pada hakikatnya 

merupakan proses pencarian dan penentuan calon peserta didik yang melamar 

di suatu lembaga pendidikan yang akan menjadi peserta didik di lembaga 
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tersebut. Sebelum pelaksanaan rekrutmen peserta didik baru, harus sudah 

direncanakan tahapan atau langkah-langkah dalam penerimaan peserta didik 

baru. Adapun langkah-langkah dalam penerimaan peserta didik baru di SMK 

Negeri 3 Madiun yaitu pertama rapat mengenai Penerimaan Peserta Didik 

Baru. Kedua adalah pemilihan koordinator PPDB. Ketiga pembentukan panitia 

PPDB. Selanjutnya pembuatan pamphlet, brosur, selebaran, dan spanduk. 

Selanjutnya pemasangan spanduk di beberapa titik dan penyebaran pamphlet, 

brosur, dan selebaran di kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Madiun 

dan sosialiasasi di beberapa SMP sederajad. Selanjutnya yaitu pelaksaksanaan 

pendaftaran peserta didik baru disertai dengan persyaratan pendaftaran yang 

disusul dengan pendaftaran ulang peserta didik baru. Hal ini sesuai dengan 

mengenai langkah-langkah penerimaan peserta didik baru menurut Eka 

Prihatin yaitu pertama pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru 

yang didalamnya membahas mengenai pelaksanaan PPDB, penunjukan ketua 

panitia PPDB, dan membentuk anggota PPDB. Kedua, rapat penentuan peserta 

didik baru didalamnya membahas mengenai kegiatan apa saja yang akan 

dilaksanakan dalam PPDB. Ketiga, pembuatan, pengiriman/pemasangan 

pengumuman mengenai dimulainya penerimaan peserta didik baru di SMK 

Negeri 3 Madiun. Keempat yaitu pendaftaran calon peserta didik baru yang 

terdiri dari dua gelombang dan mengisi formulir dan mendaftar secara online di 

webside PPDB Jawa timur di yang telah di informasikan melalui webside 

resmi SMK Negeri 3 Madiun. Dan yang terakhir yaitu daftar ulang peserta 



108 
 

 

 

didik baru dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh 

sekolah. 

Berkenaan dengan seleksi peserta didik baru, yang mana proses seleksi 

merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan 

calon peserta didik mana yang akan diterima, di SMK Negeri 3 Madiun untuk 

seleksi dilaksanakan setelah PPDB provinsi selesai, karena memang kami, dan 

juga SMK-SMK yang lain berada dibawah propinsi jawa timur maka semua 

manajemen menginduk ke PPDB Jawa Timur. Tetapi setelah PPDB  selesai, 

kami mengadakan tes internal, yaitu seleksi kelas industri (propan raya), dan 

kelas analis (garuda food), dan dikelas XI (Tahun ke dua) akan ada tes 

beasiswa propan raya. Hal ini sesuai dengan definisi seleksi peserta didik baru 

yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik yang dianggap memenuhi 

kualifikasi untuk menjadi peserta didik. 

Ketika peserta didik baru sudah dinyatakan di SMK Negeri 3 Madiun, 

maka mereka saat memasuki lingkungan baru akan mengalami kesulitan, baik 

disebabkan oleh situasi maupun karena praktek dan prosedur yang berbeda dari 

sekolah mereka yang sebelumnya. Kesulitan itu kalau tidak diatasi dapat 

menimbulkan ketegangan jiwa. Agar tidak mengalami ketegangan, segenap 

pendidik akan memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan lembaga SMK Negeri 3 Madiun. Maka dari itu, di SMK Negeri 3 

Madiun diadakan kegiatan Masa Orientasi Siswa untuk peserta didik baru 

dalam rangka mengenalkan sekolah. Hal ini sesuai dengan definisi Masa 

Orientasi Siswa menurut Suwardi dan Daryanto yaitu suatu kegiatan untuk 
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mengantar peserta didik ke jenjang pendidikan baru yang menjembatani 

peserta didik baru mengenali berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan 

barunya, baik berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun isi dan cara 

belajar yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya. 

SMK Negeri 3 Madiun melaksanakan kegiatan Masa Orientasi Siswa 

(MOS) dalam tiga hari pertama masuk sekolah. MOS dilaksanakan oleh panitia 

yang sudah dibentuk dari guru dan siswa. Kegiatan untuk hari pertama adalah 

pengenalan Kepala Madrasah dan Dewan Guru SMK Negeri 3 Madiun. Hari 

kedua adalah pengenalan lingkungan sekolah dan pengetahuan yang diberikan 

oleh nara sumber ekternal yaitu dari kepolisian, dnas kesehatan, BNK Kota 

Madiun dsb. Hari ketiga adalah penanaman konsep akhlak dan pengenalan 

program keahlian serta kewajiban peserta didik di sekolah. Kegiatan selama 

tiga hari tersebut merupakan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik 

baru berupa perkenalan dengan para guru dan staf sekolah, perkenalan dengan 

siswa lama, penjelasan tentang tata tertib sekolah, serta mengenal dan meninjau 

fasilitas-fasilitas sekolah. 

Orientasi siswa baru juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

merupakan salah satu bagian dalam rangka proses penerimaan siswa baru. 

Masa orientasi siswa pun tak lepas dari tujuan pelaksanaanya tersebut. Adapun 

tujuan diadakannya Masa Orientasi Siswa di SMK Negeri 3 Madiun adalah 

peserta didik bisa menempatkan dirinya dengan beradaptasi di lingkungan 

madrasah. Selanjutnya agar peserta didik mengetahui seluruh sarana maupun 

prasarana yang ada di SMK Negeri 3 Madiun, mengenali lingkungan SMK 
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Negeri 3 Madiun, menjadi semakin Percaya Diri dalam belajar, mengatahui 

kewajibannya dalam belajar, dan mengetahui seluruh peraturan yang ada di 

SMK Negeri 3 Madiun. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan Masa 

Orientasi Baru menurut Ali Imron yaitu agar peserta didik mengetahui situasi 

dan kondisi di sekolah, agar peserta didik mengetahui budaya yang tumbuh dan 

berkembang di sekolah, agar peserta didik mengetahui berbagai sarana 

prasarana yang ada di sekolah, agar peserta didik mengetahui unit-unit kegiatan 

yang ada dan tumbuh di sekolah, agar peserta didik mengetahui berbagai 

peraturan yang ada dan berlaku disekolah. Sekaligus mengetahui sangsi yang 

akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan, serta agar 

peserta didik mengetahui pimpinan, guru-guru, dan pegawai lainnya yang ada 

disekolah. 

B.  Manajemen Proses Pembelajaran Yang Dilakukan SMK Negeri 3 

Madiun Untuk Meningkatkan Kualitas Input Pendidikan 

Profesi guru merupakan sebuah pekerjaan yang sangat dituntut 

keprofesionalannya. Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat 

besar karena pekerjaannya yang mulia yaitu membentuk peserta didik menjadi 

insan yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, dalam mengajar sangat dibutuhkan 

sebuah kompetensi. 

Tugas guru dalam pembelajaran ada tiga tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Gambaran kegiatan pembelajaran pendidikan di 

SMK Negeri 3 Madiun dalam tahap perencanaan yakni seorang guru sebelum 

mengajar harus membuat perencanaan pembelajaran atau RPP. Perencanaan 
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dirancang untuk semua kegiatan pembelajaran dari kegiatan pembuka sampai 

kegiatan penutup. RPP sebagai skenario pembelajaran hendaknya disusun 

sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyiapkan 

RPP, guru merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan 

perbedaan individu peserta didik. Dalam tahap perencanaan sesuai harapan. 

Guru dalam menyusun RPP memperhatikan penggunaan metode dan media 

pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif 

dan menarik. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran, guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai RPP dan dengan menggunakan metode pembelajaran. Dengan metode 

pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif karena hanya tidak hanya 

menerima dan mendengarkan apa yang disampaikan guru saja. Proses 

pembelajaran yang baik adalah guru sebagai motivator yakni memberi 

semangat dan mengajarkan bagaimana agar peserta didik dapat belajar. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 

namun sesuai tujuan pembelajaran. Untuk memotivasi peserta didik lebih aktif 

dalam belajar bisa dilakukan menggunakan metode pembelajaran aktif (Aktive 

Learning). Namun proses pelaksanaan pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kompetensi seorang guru. Kompetensi tersebut akan terlihat kepandaiannya 

seorang guru dalam mengelola kelas, memanfaatkan seluruh fasilitas dan 

mampu mengatasi kendala yang muncultanpa terduga saat proses pembelajaran 

berlangsung 
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Tugas guru dalam pembelajaran pada tahap selanjutnya adalah 

melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi dilakukan adalah untuk mengetahui 

perilaku peserta didik setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Seorang 

guru sebelum melakukan kegiatan evaluasi terhadap peserta didik, seharusnya 

ia mengevaluasi diri sendiri dahulu dengan instropeksi diri agar bisa dijadikan 

tauladan bagi para peserta didiknya. Guru harus mempunyai rasa tanggung 

jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Menjadi guru idola 

merupakan cara paling mudah untuk mendidik peserta didik dan menjadikan 

mereka senang belajar sehingga mudah pula untuk menanamkan ajaran-ajaran 

melalui proses pembelajaran. 

Penilaian implementasi kurikulum 2013 sangat mendukung dalam 

proses evaluasi pembinaan akhlak peserta didik. Aspek penting dalam 

penilaian kurikulum 2013 ini berbeda dengan kurikulum lama yaitu KTSP 

yang hanya mengarah pada aspek pengetahuan saja. Kurikulum 2013 

menitikberatkan pada tiga aspek sekaligus yaitu aspek sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang saling melengkapi. Hal ini akan memotivasi guru untuk 

membina sikap peserta didik dan merekapun termotivasi untuk bersikap baik. 

Adanya kerjasama dalam pembinaan akhlak ini akan melahirkan generasi yang 

cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur. 

Indikator pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila ada penerapan 

desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran bertujuan untuk 

menciptakan pembelajaran yang sukses, yaitu pembelajaran yang mampu 

membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan. Menurut pendapat 
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Smith dan Ragan mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan 

untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran, yaitu efektif, efisien dan 

menarik. Jadi untuk meraih keberhasilan guru dituntut melaksanakan proses 

pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. 

Pelaksanaan pembelajaran Pendididikan dalam pembinaan akhlak 

peserta didik di SMK Negeri 3 Madiun terlaksana cukup baik. Hal ini dapat 

dicermati bahwa guru menerapkan desain sistem pembelajaran yang 

terorganisasi meliputi langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. Namun keberhasilan proses pembelajaran kurang tercapai secara 

maksimal karena beberapa faktor penghambat, diantaranya ketika harus 

menggunakan media tetapi stop kontak yang ada di kelas tidak berfungsi 

dengan baik, listrik mati. Pada hakikatnya pembelajaran tidak harus selalu 

dilaksanakan di dalam kelas saja tetapi bisa di mana saja termasuk di aula. 

Hanya saja kurang efektif karena harus belajar bersebelahan dengan kelompok 

kelas lain di tempat yang sama. Indikator keberhasilan proses pembelajaran 

adalah efektif, efisien dan menarik. 

Setelah melakukan verifikasi data dengan meningkatkan ketekunan dan 

menggunakan bahan referensi, ternyata pelaksanaan guru dalam pembelajaran 

peserta didik sudah disiplin. Meskipun demikian, dalam proses pembelajaran 

guru senantiasa melakukan pembinaan akhlak peserta didik. Guru sudah 

menanamkan akhlak yang baik seperti sikap disiplin, rasa hormat, dan rasa 

tanggung jawab secara terus menerus saat pembelajaran. Pembinaan akhlak 

peserta didik dapat dilakukan bukan hanya saat pembelajaran regular saja tetapi 
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bisa didukung adanya kegiatan ekstra sebagaimana yang ada di SMK Negeri 3 

Madiun. Pembinaan akhlak ini bertujuan agar peserta didik dapat membiasakan 

menerapkan kebiasaan baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. 

C. Manajemen Bimbingan dan Pembinaan Disiplin Siswa Di SMK Negeri 3 

Untuk Meningkatkan Kualitas Input Pendidikan. 

Sekolah sebagai lembaga yang mengembangkan proses pembelajaran 

dengan tujuan mengembangkan pengetahuan peserta didik, kepribadian, aspek 

sosial emosional, keterampilan, juga bertanggung jawab memberikan 

bimbingan dan bantuan terhadapa peserta didik, yang bermasalah, baik dalam 

belajar, emosional,maupun sosial sehingga dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal sesuai dengana potensi masing-masing.  

Merasa perlu bimbingan dan perhatian kepada peserta didik, pihak 

sekolah juga melaksanakan bimbingan dan pendampingan terhadap persoalan 

yang dialami oleh peserta didik. bimbingan yang diberikan pihak SMK  Negeri  

3 Madiun tidak hanya berhubungan dengan proses belajar peserta didik, tetapi 

juga meliputi bimbingan kepribadian, sosial, belajar, dan juga pemilihan karier. 

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yang mengatakan 

bahwa salah satu komponen dalam belajar mengajar yaitu bimbingan dan 

pembinaan siswa. Sistem manajemen sekolah mengharuskan adanya layanan 

yang dipriotaskan untuk memberikan bimbingan kepada siswanya. Bimbingan 

ini tidak hanya bersangkutan pada mata pelajarannya saja, tapi bisa lebih luas. 

Bisa mengenai problem pribadi, pergaulan sampai masalah keluarga siswa. Hal 
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ini diharapkan agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh, tidak hanya 

yang bersifat pengajaran saja. 

Bimbingan menurut Hadari Nawawi merupakan proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang atau beberapa orang 

individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing 

dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Kenakalan yang biasa di lakukan oleh siswa SMK Negeri 3 biasanya, 

membolos, menurut pantauan dari pihak sekolah kasus bolos hanya terjadi 

beberapa kali saja. Menjaga agar siswa menjadi lebih disiplin biasanya siswa 

yang melanggar peraturan diberi sangsi. Sangsi yang bermacam-macam, ada 

yang sifatnya memberikan motifasi, sampai pada hukuman yang bersifat fisik 

seperti membersihkan lingkungan sekolah, berdiri didepan kelas, bersih-bersih 

kamar mandi, juga membuat pernyataan. Pelaksanaan tugas hukuman di SMK 

Negeri 3 memang tidak ada pengadilan siswa, yang ada hanya kebijakan oleh 

guru BK. 

Sebagaimana yang dikemukakan Sri Minarti, bahwa dengan adanya 

disiplin, siswa diharapkan bersedia tunduk dan mengikuti peraturan tertentu 

dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan 

harus sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau 

memelihara kelancaran tugas di sekolah sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 



116 
 

 

 

Merasa adanya sebuah bimbingan dan perhartian terhadap remaja 

dalam hal ini yaitu siswa, maka pihak SMK Negeri 3 melakukan bimbingan 

dan juga pendampingan dalam menyelesaikan persoalan yang dialami oleh 

siswanya.  

Bimbingan pribadi meliputi bagaimana menjadi orang yang lebih 

bertakwa dan beriman pada Allah. Layanan bimbingan yang berhubungan 

dengan sosial adalah kelanjutan dari bimbingan kepribadian, yaitu dengan 

memberikan pengarahan dan bekal pada siswa soal sopan-santun, tata karma, 

sadar hukum, dan juga pelaksanaan nilai-nilai agama di masyarakat, sehingga 

siswa ketika masuk kemasyarakat tidak canggung dan tidak dikucilkan sebagai 

kelas asosial. 

Aspek bimbingan yang berkaitan dengan belajar menjadi rutinitas yang 

sering sekali banyak keluhan dari para siswa, mulai dari pemahaman materi 

pelajaran, sampai pada pola belajar yang efektif, mulai dari pendampingan 

kelompok sampai pada pendampingan terhadap individu yang mengalami 

kesulitan dalam menerima pelajaran. Layanan bimbingan karir di SMK Negeri 

3 sebagai bentuk layanan yang berhubungan dalam tugas pendampingan ahkir 

untuk siswa kelas XII, khusus bagi siswa yang ingin langsung kerja ada 

semacam pemantapan orientasi kedepannya, mereka mau bekerja seperti apa, 

dan bakat apa yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan oleh perusahan – perusahan mitra dari SMK Negeri 3 Madiun. 

Selain memberikan bimbingan pada siswa SMK Negeri 3 juga 

menerapkan disiplin pada siswanya. SMK Negeri 3 menggunakan peran guru 
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dalam menjalankan disiplin sekolah. Peranan guru sangat penting karena guru 

dapat menjadi model. Untuk membuat siswa mempunyai disiplin yang tinggi, 

maka guru harus mampu menjadi contoh atau panutan bagi siswa-siswanya. 

Misal datang ke sekolah tidak terlambat, dan bagi bapak guru tidak boleh 

berambut gondrong apalagi pakai pewarna rambut. Dengan penegakan 

peraturan tentang tata tertib sekolah diharapkan siswa lebih disiplin dan bisa 

lebih terarah.  

Dalam metode lain dalam menumbuhkan rasa disiplin di SMK Negeri 3 

Madiun dengan pemberian tanggung tanggung jawab bagi peserta didik, Para 

guru memberikan tanggung jawab kepada peserta didik, seperti mulai dari 

tugas  rumah,  menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin upacara, mengikuti 

perlombaan keluar, dengan begitu dapat menumbuhkan rasa disiplin peserta 

didik dengan adanya tanggung jawab. 

Tanggung jawab merupakan indikator penting bahawa seseorang 

memiliki nilai lebih: kualitas merupakan dambaan banyak orang. Setiap 

tindakan apabila tidak dilandasi tanggung jawab biasanya sesorang akan 

ceroboh. Lebih jauh tanggung jawab merupakan hal yang sangat urgen dalam 

pembentukan watak seseorang. Oleh karena itu , sudah saatnya dunia 

pendidikan harus mengubah orientasi dari orientasi kognitif kearah orientasi 

afektif atau dari orientasi kecerdasan intelektual (IQ) ke arah kecerdasan 

spiritual (SQ)dan emosional (EQ) 

Tujuan yang ingin dicapai SMK Negeri 3 dalam melaksanakan disiplin 

ini adalah supaya siswa mampu mengontrol segala bentuk aktifitas yang 
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berhubungan dengan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat luas, sehingga 

bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, dan kedepannya tidak 

menjadi musuh bagi masyarakat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah memperhatikan deskripsi yang terdahulu, yakni dari bab I 

sampai bab IV dapat ditarik benang merah sebagai kesimpulan. Kesimpulan 

ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi, dalam 

kaitannya dengan menejemen kesiswaan dalam meningkatkan kualitas input 

Pendidikan SMK Negeri 3 Madiun. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Madiun dilaksanakan 

secara internal dan eksternal. Internal yaitu peserta didik yang ditarik 

(diterima) adalah berasal dari lembaga itu sendiri. Lembaga mencari 

peserta didik yang ada di dalam lingkungan lembaga itu sendiri. 

Sedangkan perekrutan secara eksternal yaitu Walk-ins dan Write-ins 

(Peserta didik yang datang dan mengurusi pendaftaran sendiri), 

Rekomendasi dari orang lain (teman, anggota keluarga karyawan lembaga 

pendidikan tersebut, atau karyawan-karyawan lembaga pendidikan lain), 

Pengiklanan (surat kabar, majalah, televise, radio dan media lainnya), 

serta lembaga-lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga 

pembuka pendaftaran calon peserta didik (partnersip).  

2. Dalam Proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan di SMK Negeri 3 

Madiun dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan (membuat RPP), 

pelaksanaan (menggunakan metode yang efektif, efisien, dan menarik 
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sesuai dengan kebuthan), dan evaluasi ( dilakukan dengan tes tulis, tes 

lisan, dan tugas) 

3. Bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Madiun untuk peserta didik, 

yaitu bimbingan dan konseling yang yang berkenaan dengan permasalahan 

yang dialami peserta didik, yang berkenaan dengan program pelayanan 

Bimbingan dan Konseling, dan yang terakhir berkenaan dengan tujuan dan 

pelaksanaan pelayanann. 

 

B. Saran  

Saran ini adalah bahan masukan dan pertimbangan yang ditujukan 

kepada semua pihak yang turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pendidikan dan pembinaan siswa, kepala sekolah dan para konsumen 

(masyarakat). 

1. Penyelengara dan pengelola pembinaan pendidikan untuk selalu bekerja 

lebih giat dan profesioanal dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk 

melahirkan SDM yang berkualitas dan selalu merencanakan semua 

kegiatan dengan baik dan terprogram.  

2. Pengurus, kepala sekolah, guru-guru dan staf-staf yang lain di SMK 

Negeri 3 Madiun hendaknya mengatur dan mengelola siswanya secara 

profesional dengan mengacu pada sistem manajemen kesiswaan secara 

utuh, serta berusaha untuk mengatasi problematika yang ada dengan baik 

dan bijaksana dalam mencari solusinya sehingga secara bertahap SMK 

Negeri 3 Madiun dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.  
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3. Para pengguna jasa pendidikan (masyarakat, wali murid, dan siswa) agar 

ikut memperhatikan dan ikut mensukseskan jalannya program pendidikan 

guna mencapai tujuan pendidikan yang maksimal.  

4. Warga dan masyarakat agar ikut berperan dalam pengembangan 

pendidikan sekolah.  
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