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ABSTRAK
Rahmawati, Nafi’atur. Manajemen Kesiswaan Dalam Meningkatkan Keetrampilan
Vokasional Peserta Didik (Studi Kasus di MAN 2 Kota Madiun), Tesis,
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Ulum,
M.Ag.
Kata kunci: Manajemen Kesiswaan, Keterampilan Vokasional
Keterampilan hidup yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang
terdapat di masyarakat disebut sebagai keterampilan vokasional. Dengan memiliki
keterampilan vokasional seseorang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
sendiri, sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada
lingkungannya. Keterampilan vokasional pada siswa Sekolah Menengah Atas dapat
diberikan melalui pelajaran keterampilan.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menjelaskan rekruitmen kesiswaan
dalam meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik, (2) Untuk menjelaskan
penempatan kesiswaan dalam meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik,
(3) Untuk menjelaskan pelatihan dan pengembangan kesiswaan dalam meningkatkan
keterampilan vokasional.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi
kasus. Lokasi penelitian ini adalah MAN 2 Kota Madiun. Pengumpulan data
penelitian ini dilakukan melalui observasi berperan serta, wawancara mendalam dan
dokumentasi. 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.
Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini
menghasilkan tiga temuan. Pertama, proses rekrutmen peserta didik baru
menggunakan menggunakan pendekatan active recruit. Active recruit dilakukan
dengan walks ins: calon peserta didik datang ke madrasah dan mendaftar dan write
ins: calon peserta didik baru beserta orang tua menulis formulir pendaftaran.
Rekomendasi orang lain, dan pengiklanan sperti brosur banner. Kedua, Penempatan
peserta didik di MAN 2 Kota Madiun dilaksanakan berdasarkan seleksi/ tes.
Penempatan kesiswaan dengan didasarkan pada system kelas, yaitu Achievement
grouping, aptitude grouping, attention or interest grouping, dan intelegence
grouping.Ketiga, Pelatihan dan pengembangan peserta didik dalam meningkatkan
keterampilan vokasional diantaranya yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran berbasis praktik dan diimbangi dengan melakukan hubungan kerja
sama dengan tempat kerja atau tempat pelatihan.
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ABSTRACT
Rahmawati, Nafi'atur. Student Management in Improving Students' Vocational Skills
(Case Study in MAN 2 of Madiun City), Thesis, Islamic Education
Management
Study Program, Postgraduate Program, Ponorogo State
Islamic Institute (IAIN). Advisor: Dr. Miftahul Ulum, M.Ag.
Keywords: Student Management, Vocational Skills
Life skills associated with certain occupations in the community are referred to
as vocational skills. By having vocational skills a person is expected to be able to fulfill
his own life needs, so that he can become an independent person and not dependon his
environment.
The porposes of this research are to (1) explain about students recruitment to
increase about Vocational skills of students, (2) To explain a student placement in
improving vocational skills of students, (3) To explain training and student development
in improving it.
This study used a qualitative approach to case study design. The location of this
study is MAN 2, Madiun City. Data collection of this research was carried out through
participant observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis is done
by organizing data, describing it into units, synthesizing, arranging into patterns,
choosing which ones are important and which will be learned and making
Based on the data collection and analysis process, this study produced three
findings. First, the recruitment process for new students uses the active recruit approach.
Actively recruit is done by walks ins: prospective students come to the school and
register and write ins: prospective new students and parents write the registration form.
Recommendations from others, and advertising like a banner brochure. Second, the
placement of students in MAN 2 of the City of Madiun is carried out based on the
selection / test. Based on the class system. That is Achievement grouping, aptitude
grouping, attention or interest grouping, and intelligently grouping. Third, training and
development of students in improving vocational skills include using a practice-based
learning model and balanced by conducting cooperative relationships with workplaces
or training venue.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keterampilan merupakan gambaran tingkat kemahiran seseorang dalam
menguasai gerak motorik tertentu atau kecekatan dalam melaksanakan suatu
tugas.1 Seseorang dikatakan memiliki keterampilan jika telah menguasai tugas
tertentu, sehingga mampu mengerjakannya secara mandiri dengan hasil yang
baik.
Keterampilan hidup yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu
yang terdapat dimasyarakat disebut sebagai keterampilan vokasional.2 Dengan
memiliki keterampilan vokasional seseorang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri
dan tidak bergantung pada lingkungannya.
Keterampilan vokasional merupakan bagian dari konsep keterampilan
hidup (life skills) dalam sistem persekolahan.3 Selama ini keterampilan
vokasional lebih banyak diberikan pada Sekolah Menengah Kejuruan,
sedangkan bagi siswa Sekolah Menengah Atas keterampilan vokasional seperti
tidak begitu penting. Keterampilan vokasional pada siswa Sekolah Menengah
Atas dapat diberikan melalui pelajaran keterampilan. Hal ini sejalan dengan
pernyataan yaitu pembelajaran berbasis potensi lokal dapat diselenggarakan
melalui tiga cara, yaitu pengintegrasian dalam mata pelajaran yang relevan,

1

Heri Rahyubi, Teori-Teori dan Aplikasi Pembelajaran Motorik. (Bandung: Nusa Media,
2012), 265
2
Ibid, 28
3
Dewi, D. P, Keterampilan Vokasional Sebagai Persiapan di Dunia Kerja Bagi Anak
Dengan Hambatan Intelektual (Vokasional Skills as Preparations In the World Oo Work For
Children With Intellectual Disabilities) 2017, 231–238.

1

2

muatan lokal, dan mata pelajaran keterampilan yang berorientasi pada
pembuatan hasil karya yang ditunjang oleh pengetahuan, sikap, keterampilan,
dan produk yang dihasilkan4.
Kebutuhan siswa dalam mengembangkan dirinya tentu saja beragam
dalam hal pemprioritasan, seperti disatu sisi para siswa ingin sukses dalam hal
prestasi akademiknya, disisi lain juga ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan
teman sebayanya. Dan ada juga siswa yang ingin sukses dalam segala hal.
Pilihan-pilihan yang tepat atas keberagaman keinginan tersebut tidak jarang
menimbulkan masalah bagi siswa. System pendidikan nasional telah
diamanatkan untuk mengembangkan pendidikan melalui manajemen secara
berkelanjutan yang mencakup peningkatan mutu pengembangan kurikulum,
tenaga

pendidikan,

sarana

prasarana,

pengelolaan

(manajemen)

dan

pemberdayaan (pasal 35 ayat 2).5
Peserta didik yang telah selesai menempuh studi belajar dijenjang
Aliyah idealnya melanjutkan studinya di jenjang perguruan tinggi baik Negeri
maupun swasta. Namun pada realita yang ada di Indonesia tidak semua lulusan
bisa melanjutkan dijenjang perguruan tinggi tersebut. Beberapa kendala yang
mereka alami diantara lain adalah masalah ekonomi dan kemampuan yang
rendah. Upaya untuk menanggulangi permasalahan lulusan yang tidak dapat
melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi harus disertai dengan adanya
peran lembaga pendidikan, yaitu dengan memberikan keterampilan vokasional

4
Marliana, & Hikmah, N, Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sebagai Sub Komponen
Kurikulum, ( Dinamika Ilmu, 2003), 105–119.
5
Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang, Sistem Pendidikan Nasional,
(Bandung: Citra Umbara), 23
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pada peserta didik tingkat SMA.6 Berbagai macam keterampilan yang mampu
mengatasi dan membekali para peserta didik yaitu diantaranya adalah
keterampilan eletronika, keterampilan otomotif dan keterampilan menjahit.
Dengan harapan bisa mengatasi dari berbagai persoalan yang melanda para
peserta didik pada saat menjadi lulusan madrasah, bahkan bisa membuka
peluang untuk membuka usaha mandiri.
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun mempunyai program unggulan
yang diantaranya adalah kelas keterampilan. Awal mula mengadakan kelas
keterampilan yaitu dengan alasan ada beberapa lulusan yang tidak bisa
melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi, pada akhirnya madrasah
memberikan solusi berupa dibukanya kelas keterampilan, dengan harapan bisa
menjembatani para lulusan yang tidak mampu untuk kuliah, namun mampu
membuka peluang usaha mandiri. Kelas keterampilan yang terdapat di
madrasah tersebut adalah keterampilan tata busana, otomotif dan elektronika.
Pada setiap tahun ajaran baru madrasah ini membuka kelas keterampilan 1
kelas per tahun ajarannya. Jadi ada 3 kelas keterampilan di madrasah tersebut,
yang setiap tahun ajaran baru dibuka kelas keterampilan yang berbeda
jurusannya. Pada tahun ajaran baru ini dibuka kelas keterampilan otomotif dan
terpenuhi kuota sebesar 26 siswa di kelas tersebut,7 dengan menggunakan tes
seleksi berupa tes IQ, psikologi dan UKM (Uji Kendali Mutu).
Dalam mewujudkan berbagai macam program yang ada di madrasah
terutama dalam hal keterampilan vokasional, tentunya harus ada keterlibatan
dengan manajemen kesiswaan madrasah. Manajemen kesiswaan sangat
6
Natalia Lia, Rodia Syamwil, Sus Widayani / Journal of Vokasional and Career
Educational 2 (2) , 2017, 50-58
7
Kateno, wawancara, Madiun, 2 Maret 2019
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berperan aktif dalam kemajuan suatu madrasah baik secara langsung maupun
tidak langsung. Manajemen kesiswaan termasuk salah satu dari substansi
manajemen pendidikan. Karena banyak persoalan yang berhubungan dengan
siswa yang perlu diperbaiki. Karena masa remaja itu sangat rentan terhadap
suatu hal yang melenceng dari kabajikan. Di lingkungan setiap sekolah/
madrasah

pengelolaan

kesiswaan

memerlukan

suatu

arahan

terkait

pengorganisasian, koordinasi, perencanaan dan administrasi kesiswaan.
Sebagai manajer sekolah/ madrasah kepala sekolah juga harus bertanggung
jawab terhadap perkembangan siswa. Manajemen kesiswaan selalu terlaksana
pada lembaga pendidikan baik itu negeri maupun swasta yang

menjadi

pembeda adalah bagaimana manajemen kesiswaan disuatu sekolah dapat
berlangsung dengan baik dan efektif sehingga mampu menciptakan peserta
didik yang unggul dalam prestasi dan karakter baik.8
Dalam mewujudkan tujan utama pendidikan menurut Pasal 19 ayat 1,
yaitu “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotifasi peserta didik
untuk berisnpirasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan
fisik serta psikologis peserta didik”9, instansi atau lembaga pendidikan
berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya yaitu di MAN 2 Kota
Madiun. Dalam rangka itu, madrasah melakukan inovasi dalam rangka
mengembangkan bakat minat serta kreativitas peserta didik, yaitu dengan

8
Ria Sita Ariska, Manajemen Kesiswaan, Manajer Pendidikan, Volume 9 Nomor 6
Nopember 2015, 828- 829
9
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
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menambah alokasi waktu terkait jam mata pelajaran ketermpilan. Dengan
tujuan bisa mencapai target yang diinginkan madrasah.
Maka dari alasan tersebut diatas penulis ingin mengetahui penerapan
manajemen kesiswaan ini di lembaga pendidikan MAN 2 Kota Madiun.
Pemilihan ini diambil karena di MAN 2 Kota Madiun tersebut ada
pengembangan dalam manajemen kesiswaan dalam penambahan jam mata
pelajaran keterampilan (vokasional) dan diutamakan/ dijadikan program
unggulan.10Dari beberapa rangkaian penjelasan diatas, penulis mengambil
judul “Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan KeterampilanVokasional
Peserta Didik”.
A. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya
sebagai berikut:
1. Bagaimana rekruitmen kesiswaan dalam meningkatkan keterampilan
vokasional peserta didik di MAN 2 Kota Madiun?
2. Bagaimana penempatan kesiswaan dalam meningkatkan keterampilan
vokasional peserta didik di MAN 2 Kota Madiun?
3. Bagaimana pelatihan dan pengembangan kesiswaan dalam meningkatkan
keterampilan vokasional di MAN 2 Kota Madiun?

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

10

Ari Siswanto, wawancara, Madiun 1Maret 2019.
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1. Untuk melakukan analisis kritis mengenai rekruitmen kesiswaan dalam
meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik di MAN 2 Kota
Madiun.
2. Untuk melakukan analisis kritis mengenai penempatan kesiswaan dalam
meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik di MAN 2 Kota
Madiun
3. Untuk melakukan analisis kritis mengenai pelatihan dan pengembangan
kesiswaan dalam meningkatkan keterampilanvokasional di MAN 2 Kota
Madiun

C. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian manajemen kesiswaan ini diharapkan memberikan
manfaat bagi peneliti, maupun objek yang diteliti, baik secara teoritis maupun
praktis.
1. Secara teoritis
Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah keilmuan, memberikan
sumbangan terhadap konsep dan pengelolaan manajemen kesiswaan dalam
meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik.
2. Manfaat praktis
a. Bagi pihak madrasah, penelitian ini dapat menjadi sebuah analisis dan
dokumentasi sehingga kiranya madrasah dapat mengetahui factor apa
saja yang menjadi acuan dan umpan balik dalam merencanakan dan
mengimplementasikan manajemen kesiswaan untuk tahun kedepannya.
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b. Bagi pengelola pendidikan, penelitian ini dapat menjadi acuan model
dalam mendesain dan mengimplementasikan manajemen kesiswaan,
sehingga diharapkan mendapatkan hasil dan prestasi yang maksimal.
c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai studi
pendahuluan yang menggambarkan aktifitas manajemen kesiswaan
yang dapat dikembangkan dan dievaluasi.

D. Kajian Terdahulu
Dalam sub bab ini, akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang
akan dijadikan pijakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, Jurnal karya Muh. Chotim dan Ratih Christiana yang berjudul
“Pelatihan Kecakapan Vokasional Untuk Meningkatkan Kemandirian Sosial
Ekonomi Individu Eks Psikotik Di UPT Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik
Provinsi Jawa Timur”11 Dalam penelitiannya, masalah seperti gangguan eks
psikotik, dinas UPT Rehabilitasi Sosial eks psikotik provinsi Jawa Timur di
Caruban, belum banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat, peran dari
pihak masyarakat belum banyak memberikan sumbangsih kepada dinas terkait.
Masyarakat cenderung bersikap apatis sehingga mempengaruhi proses
perkembangan sosial penderita ekstopik. Melalui program ini, tim peneliti
berusaha membantu memberikan pelatihan ketrampilan hidup guna kemajuan
dan peningkatan segi kemandirian sosial ekonomi. Selain itu, untuk langkah
selanjutnya menunjukkan keberadaan dinas UPT Rehabilitasi Sosial eks
psikotik Kediri kepada seluruh pihak masyarakat, sehingga masyarakat dapat
11

Jurnal Pelatihan Kecakapan Vokasional Untuk Meningkatkan Kemandirian Sosial
Ekonomi Individu Eks Psikotik Di UPT Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Provinsi Jawa Timur
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membantu dan berperan serta dalam rehabilitasi individu eks psikotik. Tujuan
dari penelitian ini adalah Melalui program ini, tim peneliti berusaha membantu
memberikan pelatihan ketrampilan hidup guna kemajuan dan peningkatan segi
kemandirian

sosial

ekonomi.

Selain

itu, untuk

langkah

selanjutnya

menunjukkan keberadaan dinas UPT Rehabilitasi Sosial eks psikotik Kediri
kepada seluruh pihak masyarakat, sehingga masyarakat dapat membantu dan
berperan serta dalam rehabilitasi individu eks psikotik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian sosial ekonomi
individu eks psikotik mulai dari observasi sampai pelatihan kecakapan
vokasional yang pertama terjadi kenaikan pada setiap indikator. Hal ini
menunjukkan

bahwa

melalui

pelatihan

kecakapan

vokasional

dapat

meningkatkan kemandirian sosial ekonomi individu eks psikotik di UPT
Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Desa
Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.12
Kedua, Jurnal pendidikan Universitas Garut Vol. 11; No. 01; 2017dengan judul
“Pengaruh

Manajemen

Kesiswaan

Mewujudkan Prestasi Belajar Siswa”

13

terhadap

Disiplin

Belajar

dalam

karya Rian Anugrah Firmanto dengan

latar belakang masalah Masalah prestasi belajar siswa di Indonesia sering kali
ditemukan terkait dengan manajemen kesiswaan yang kurang baik, sehingga
disiplin belajar siswa tidak terkontrol, oleh sebab itu upaya pendidikan untuk
mengubah perilaku manusia melalui pendidikan belum bisa tercapai dengan
baik. Fenomena masalah mengenai prestasi belajar siswa, berdasarkan
pengamatan peneliti memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor lain, di
12
Muh. Chotim dan Ratih Christiana, Dosen program studi Bimbingan dan Konseling
Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Madiun
13
Rian Anugrah Firmanto Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol. 11; No. 01; 2017, 1-8
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antaranya disiplin belajar serta manajemen kesiswaan, fenomena masalah
tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus diteliti lebih jauh.
Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengkaji pengaruh manajemen
kesiswaan terhadap disiplin belajar dalam mewujudkan prestasi belajar siswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif
dengan tehnik survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
dokumentasi dan studi lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian penelitian adalah analisis
statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Lokasi penelitian adalah di
MA Al-Falah 2 Nagreg Kabupaten Bandung, dengan jumlah responden
sebanyak 79 orang. Hasil pembahasan menunjukkan 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.
Ketiga, tesis yang dilakukan oleh Hamzah tahun 2017, program pascasarjana
studi Magister Pendidikan Islam, UIN Alauddin Makasar yang berjudul
Manajemen Kesiswaan di SDN No. 52 Lerekang Kec. Polongbangkeng Utara
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Kab. Takalar. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah
untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan siswa baru di SDN No. 52
Lerekang Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Untuk mengetahui
pelaksanaan pendataan kemajuan belajar siswa di SDN No. 52 Lerekang Kec.
Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Untuk mengetahui pengelolaan
bimbingan dan pembinaan disiplin siswa di SDN No. 52 Lerekang Kec.
Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Untuk mengetahui pelaksanaan
pelayanan perpustakaan di SDN No. 52 Lerekang Kec. Polongbangkeng Utara
Kab. Takalar.14
Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat
dilihat bahwa proses pelaksanaan penerimaan siswa baru pada SDN No. 52
Lerekang Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sudah sesuai dengan
aturan dan syarat yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Takalar, Permasalahan manajemen kesiswaan yang didapatkan antara lain
pencatatan dan pelaporan kesiswaan khususnya dalam buku induk tidak diisi
data siswa secara lengkap dan tidak semua guru melakukan presensi kepada
siswa, kurangnya pembinaan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru, dan
layanan perpustakaan di sekolah kurang dimanfaatkan secara maksimal,
fasilitas juga kurang memadai sehingga tidak pernah digunakan untuk proses
pembelajaran.
Keempat, penelitian tesis yang dilakukan oelh Yusda Herdia 2016, Program
Pascasarjana “Manajemen Kesiswaan dalam Membentuk Sikap Siswa/I MtsN
Ponorogo”. Dengan pembahasan mengenai pola pembentukan sikap siswa
14

Hamzah, Manajemen Kesiswaan di SDN No. 52 Lerekang Kec. Polongbangkeng Utara
Kab. Takalar, (Makasar, Tesis UIN Alaudin, 2017 )
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melalui kegiatan akademik yaitu melalui pendekatan scientific. Dengan tujuan
peserta didik memiliki sikap dan mandiri dalam menuntut ilmu dan lebih
dewasa dalam bertindak di kehidupan sehari- hari. Siswa juga diharapkan
memilki sikap yang baik, pengetahuan serta keterampilan yang baik pula.
Selain itu juga mengenai pola pembentukan sikap siswa melalui kegiatan non
akademik yang tujuannya yaitu untuk membiasakan peserta didik dalam
berfikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama islam. Metode ini
sangat praktis dalam pembinaan dan pembentukan sikap peserta didik dalam
meningkatkan pembinaan peserta didik di madrasah.15
Dengan demikian titik perbedaan penelitian pertama dengan penelitian
yang akan dilaksanakan ini adalah dari segi teori, dimana di penelitian ini yang
dibidik adalah keterampilan vokasional saja. Sedangkan titik perbedaan
penelitian ini dengan penelitian kedua yaitu penelitian ini membidik
manajemen kesiswaan dalam mencapai keterampilan vokasional, sedangkan
teori yang digunakan dalam telaah penelitian kedua adalah manajemen
kesiswaan secara umum. Sementara dengan kajian terdahulu yang ketiga, titik
perbedaannya adalah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini akan
berfokus pada manajemen kesiswaan dan vokasional skill, sedangkan pada
kajian terdahulu berfokus pada manajemen kesiswaan saja. Kajian terdahulu
yang keempat, mengenai titik perbedaan yang mendasar anatara penelitian
tersebut engan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh saudara
Yusda focus ke pengolahan peserta didik dalam pembentukan sikap. Dilakukan
dengan kebiasaan yang diajarkan dari madrasah. Sedangkan penelitiannya ini
15

Yusda Herdia, Manajemen Kesiswaan dalam Membentuk Sikap Siswa Siswi MTsN
Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2016)
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lebih fokus pada manajemen kesiswaan dengan meningkatkan keterampilan
vokasional peserta didik.

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan
Taylor mendefinisikan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati.16
Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya
dengan penelitian lainnya. Bogdan dan Biklen mengajukan lima
karakteristik yang melekat pada penelitian kualitatif, yaitu: naturalistic,
descriptive data, concern with process, inductive, and meaning.17
Sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 10 (sepuluh) ciri penelitian
kualitatif, yaitu: latar alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis
data secara induktif, grounded theory, deskriptif, lebih mementingkan
proses daripada hasil.18
Berikut adalah deskripsi singkat aplikasi lima karakteristik tersebut
dalam penelitian ini. Pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar
alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri
sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini,

16

Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods,
(New York: John Wiley, 1975), 5.
17
Robert C. Bogdan, & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education; An
introduction to theory and methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 4.
18
Lincoln & Guba, Effective Evaluation, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),
39-44
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peneliti langsung terjun ke lapangan (tanpa diwakilkan), yaitu di MAN 2
Kota Madiun. Peneliti melakukan observasi pertama pada tanggal 1 Maret
2019 untuk melakukan perizinan kepada kepala sekolah untuk melakukan
penelitian di lembaganya sekaligus melihat latar sosial maupun atmosfer
sekolah. Di sana peneliti merasakan atmosfer yang berbeda dari peserta
didik maupun pengajar yang menunjukkan keharmonisan dan sopan santun
satu sama lain. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang
dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan
angka-angka. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai
ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkrip
wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen dan rekaman lainnya. Ketiga,
dalam penelitian kualitatif, ”proses” lebih dipentingkan daripada ”hasil”.
Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian ini lebih memperhatikan
pada proses merekam serta mencatat aktifitas-aktifitas manajemen
kesiswaan di madrasah tersebut. Keempat, analisis dalam penelitian
kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Artinya bahwa penelitian
ini, bertolak dari data di lapangan, kemudian peneliti memanfaatkan teori
sebagai bahan penjelas data dan berakhir dengan suatu penemuan hipotesis
atau teori. Berdasarkan data temuan di lapangan, peneliti akan
menggunakan teori manajemen kesiswaan dan ketearmpilan vokasional
sebagai pisau analisanya. Kelima, makna merupakan hal yang esensial
dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha
mencari makna dari Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan
Keterampilan Vokasional Peserta Didik di MAN 2 Kota Madiun.
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Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus
adalah sebuah eksplorasi dari sebuah sistem yang terikat atau suatu kasus/
beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang
mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam
suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat dan kasus
cepat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktifitas suatu individu.19
2. Kehadiran Peneliti
Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang
membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara
cermat, tertib dan leluasa. Sehingga peneliti disebut sebagai key instrument.
Ciri khas penelitian kualitatif yaitu tidak dapat dipisahkan dari pengamatan
berperan serta, sebab perananlah yang menentukan keseluruhan teorinya.20
Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti sebagai kunci, dimana
peneliti merencanakan penelitian, meliputi penyusunan proposal, surat
penelitian, transkip wawancara. Sebelum melakukan penelitian, peneliti
meminta izin terkait akan diadakan penelitian kepada pihak terkait.
Kemudian peneliti menyusun jadwal penelitian, serta mencari data terkait
profil sekolah, manajemen kesiswaan, peraturan- peraturan, upaya dalam
hal peningkatan keterampilan vokasional peserta didik. Dan kemudian
mengumpulkan data dan yang terakhir menulis penelitian.
3. Lokasi Penelitian

19

John W. Cresswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Tradition, (London: SAGE Publications, 1998), 61
20
Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi soisal
yang memakan waktu lama antara peneliti dengan subjek di dalamnya. Dan selama itu data dalam
bentuk catatan lapangan dikumpulkan dalam bentuk sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa
gangguan. Lihat dalam Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117

15

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di MAN 2 Kota
Madiun. Dengan anggapan bahwa madrasah tersebut merupakan madrasah
unggul di Kota Madiun. Program unggulannya seperti kelas CI atau cerdik
Insani dan juga kelas keterampilan. Ada 3 kelas keterampilan yang
membantu meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik, yaitu kelas
keterampilan elektronika, otomotif dan tata busana. MAN 2 Kota Madiun
merupakan madrasah yang terpilih untuk menyelenggarakan madrasah
program keterampilan dari pemerintah pusat.
4. Sumber Data
Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti
dokumen dan lainnya.21 Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis data
dalam penelitian ini adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan
statistik.
Pertama, kata-kata. Kata-kata yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah kata-kata orang-orang yang diwawancarai atau informan, yaitu:
kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan guru di MAN 2
Kota Madiun. Kedua, tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah tindakan orang-orang yang diamati, yaitu: manajemen
kesiswaan

yang sudah ada dan keterampilan vokasional dalam

mengembangkan peserta didik. Ketiga, sumber tertulis. Meskipun sumber
data tertulis bukan merupakan sumber data utama, tetapi pada tataran
realitas peneliti tidak bisa melepaskan diri dari sumber data tertulis sebagai
21

Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis
(Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47.
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data pendukung. Di antara sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah
tata tertib siswa, guru, visi, misi, tujuan sekolah, rencana program kerja di
sekolah tersebut. Keempat, foto. Dalam penelitian ini, foto digunakan
sebagai sumber data penguat hasil observasi, karena pada tataran realitas
foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering
digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering
dianalisis secara induktif. Dalam penelitian ini ada dua kategori foto, yaitu
foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti
sendiri. Sedangkan foto yang dihasilkan oleh peneliti adalah foto yang
diambil peneliti di saat peneliti melakukan pengamatan berperan serta.
Sebagai contoh adalah foto terkait kegiatan harian, bulanan, maupun
tahunan di sekolah tersebut. Kelima, data statistik.

Yang dimaksud

dengan data statistik dalam penelitian ini, adalah bukan statistik alat
analisis sebagaimana digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk
menguji hipotesis, tetapi statistik sebagai data. Artinya data statistik yang
telah tersedia akan dijadikan peneliti sebagai sumber data tambahan.
Sebagai contoh adalah data statistik tentang kegiatan Manajemen
Kesiswaan dalam Meningkatkan KeterampilanVokasional Peserta Didik.
5. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data-data dalam penelitian akan diperoleh dengan
menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan prosedur penelitian
kualitatif. Teknik- teknik tersebut yaitu:
a. Wawancara
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Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan Guba, maksud dan
tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian kualitatif adalah
1) Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,
perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan;
2) Merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu;
3) Memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk dialami
pada masa yang akan datang;
4) Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh
dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi);
5) Memverifikasi,

mengubah

dan

memperluas

konstruksi

yang

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.22
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara in-depth. In- dept interview adalah wawancara secara
langsung terhadap seorang responden dengan menggunakan teknik
probing oleh seorang pewawancara yang ahli.23Orang-orang yang
dijadikan informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara
purposive sampling, yaitu:
1) Kepala sekolah MAN 2 Kota Madiun, dengan target data: proses
penerapan manajemen kesiswaan di madrasah, usaha peningkatan
vokasional peserta didik.
2) Waka kesiswaan dengan target data : kegiatan maupun kebiasaan yang
dilaksanakan di sekolah, khususnya vokasional peserta didik.

22

Lincoln & Guba, Effective Evaluation, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),

23

Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya,

266.
2009), 135
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3) Waka kurikulum dengan target data : program/rencana kerja harian,
bulanan maupun tahunan yang akan dilakukan dan yang sudah
dilakukan.
4) Guru dengan target data : fasilitas dan perlengkapan pendukung
pembelajaran, suasana pembelajaran dalam pencapaian vokasional.
b. Observasi
Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas seharihari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada
waktu menuju bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan,
jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi
deskriptif (descriptive observations) secara luas, yaitu berusaha
melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana.
Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti
menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi
terfokus (focused observations). Akhirnya, setelah dilakukan lebih
banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan,
peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan
observasi selektif (selective observations). Sekalipun demikian, peneliti
masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan
data.
Kegiatan-kegiatan yang diamati dan kemudian dicatat dan
direfleksikan oleh peneliti selama di lapangan. Peneliti melakukan
observasi di MAN 2 Kota Madiun pada tanggal 12 Desember 2018 pada
pukul 07.00 WIB. Sesampainya di sana kegiatan yang dilakukan adalah
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kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dilaksanakan semenjak pukul
07.00- 15.00. Peneliti melihat sebagian guru melaksanakan kegiatan
tersebut di luar kelas. Hal ini menunjukkan bahwa guru mempunyai
inovasi

dalam

melaksanakan

kegiatan

pembelajaran

agar

lebih

menyenangkan dan tidak menimbulkan siswa merasa bosan dengan
kegiatan yang monoton.24
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari
sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record).25
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi adalah kegiatan
sekaligus program kerja yang dimiliki sekolah khususnya budaya akademis
sekolah, beberapa di antaranya adalah budaya berprestasi dan berkompetisi,
disiplin dan efisiensi, jujur dan terbuka, gemar membaca, teguran dan
penghargaan, kerjasama dan kebersamaan.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan teori dari Miles dan
Huberman dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat

24

Observasi di MAN 2 Kota Madiun pada tanggal 12 Desember 2018.
Lihat dalam Lincoln & Guba, Effective Evaluation, (San Fransisco: Jossey-Bass
Publishers, 1981), 228. Rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang
atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan
tertulis yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.
25
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diceritakan kepada orang lain.26

Analisis data dalam penelitian ini

dilakukan satu tahap, yaitu analisis data satu kasus.
Konsep Miles and Huberman ini mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.27 Adapun
aktifitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data display
(penyajian data), conclusion.28 Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada
gambar berikut:

Pengumpulan
Data
Penyajian
Data

Reduksi
Data
Kesimpulan

Gambar: 1.1 Model Analisis Interaktif Miles and Huberman

Adapun langkah-langkah analisis data berdasarkan konsep Miles and
Huberman sebagai berikut:29

26

Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview
transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own
understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Lihat
dalam Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education, An introduction to
theory and methods, 157.
27

Ibid., 404.
Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep
Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press, 1992).,16-19.
29
Ibid.,20
28
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a. Mereduksi data dalam konteks penelitian reduksi data adalah
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah
direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya
bila diperlukan.
Dalam praktiknya, data yang diperoleh dari wawancara, observasi
dan dokumentasi nantinya akan dipilih sesuai dengan masalah penelitian
yang diangkat. Adapun ketika data yang dikumpulkan terdapat data yang
tidak berhubungan dengan fokus pembahasan, maka akan dibuang atau
direduksi.
b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah data display
atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Melalui penyajian data
tersebut, data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah
didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut telah menjadi
pola yang baku yang selanjutnya akan di display kan pada laporan akhir
penelitian. Pada praktiknya akan penulis buat skema (pola berfikir) agar
mudah dipahami daripermasalahan yang diangkat.
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini
adalah

conclusion

drawing/verification.

Kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan

bukti-bukti

yang

kuat

yang

mendukung

pada

tahap
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pengumpulan

data

berikutnya.

Tetapi

apabila

kesimpulan

yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.30
Data

yang

ditemukan

melalui

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi di ketiga warga masyarakat pengguna, sangat komplek.
Untuk itu peneliti melakukan reduksi data, yaitu kegiatan merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting,
disesuaikan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan kepala
Madrasah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru, dan siswa. Observasi
langsung dilakukan oleh peneliti dengan langsung berada di madrasah.
Sedangkan dokumentasi diambil dari beberapa dokumen madrasah.
Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data (data display), yaitu pemaparan data sesuai dengan
masing-masing fokus penelitian dalam bentuk uraian, dan bagan yang
menghubungkan antar kategori. Sebagai langkah terakhir adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengandung
persepsi dan interpretasi dari peneliti berdasarkan sumber serta data-data
yang diperolehnya selama meneliti. Pengecekan maupun keabsahan data

30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 247-252.
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pun diperlukan untuk menjaga pertanggungjawaban hasil penelitian selama
meneliti. Beberapa tahap yang dilakukan peneliti yaitu:31
a. Keikutsertaan yang diperpanjang.
Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa peneliti dalam konteks
penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Keikutsertaan peneliti sangat
menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak
hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan
keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.
b. Pengamatan yang tekun.
Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan
dengan persoalan atau isu yang terkait tentang kegiatan-kegiatan usaha
yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya akademis
sekolah.
Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan ”lingkup”, maka
ketekunan

pengamatan

menyediakan

”kedalaman”.

Ketekunan

pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan
pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap
faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan kegiatankegiatan dalam Meningkatkan KeterampilanVokasional Peserta Didik di
MAN 2 Kota Madiun, kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada
suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau
seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

31

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2007), 320
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c. Triangulasi.
Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam konteks penelitian ini,
teknik

triangulasi yang digunakan hanya tiga teknik, yaitu triangulasi

sumber, triangulasi metode dan triangulasi penyidik.32
1) Pertama, triangulasi dengan sumber
Triangulasi

dengan

sumber,

berarti

membandingkan

dan

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.33

Contoh

penerapan triangulasi dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah
dengan mewawancarai guru dan karyawan terkait manajemen kesiswaan
dalam meningkatkan keterampilanvokasional peserta didik di MAN 2
Kota Madiun.
2) Kedua, triangulasi dengan metode
Triangulasi dengan menggunakan metode dalam konteks penelitian
ini, digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan check
data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.

34

Aplikasinya dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
3) Ketiga, triangulasi dengan penyidik

32

Norman K. Denzin, Sociological Methods, (New York: McGraw-Hill, 1978), 65.
Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods, (Beverly Hills: Sage
Publications, 1987), 331.
34
Ibid, 329.
33
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Triangulasi dengan penyidik dalam konteks penelitian ini,
digunakan untuk pengecekan kembali derajat keabsahan data dengan
jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya. Contoh penerapan
nya dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah membandingkan
data yang di peroleh dengan peneliti lain.
d. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi.
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil
sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekanrekan sejawat. Contoh penerapannya dengan sumber dalam konteks
penelitian ini adalah mendiskusikan dengan teman sejawat yang
mempunyai persamaan objek penelitian.
e. Kecukupan Referensial.
Konsep kecukupan referensial dalam konteks penelitian mula-mula
diusulkan oleh Eisner dalam Lincoln dan Guba sebagai alat untuk
menampung

dan menyesuaikan dengan data tertulis untuk keperluan

evaluasi.35 Kecukupan referensial dalam proses penelitian ini adalah
dengan mengggunakan camera, tape-recorder, handycam sebagai alat
perekam yang pada saat senggang dimanfaatkan untuk membandingkan
hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul. Contoh
penerapan nya dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah dengan
menggunakan tape-recorder dari HP untuk merekam kata-kata dari
informan.

35

313.

Lincoln dan Guba, Effective Evaluation, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),
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8. Tahapan Penelitian
Diantara karakteristik penelitian kualitatif adalah mempunyai desain
yang sirkuler. Sehingga tahapan- tahapan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Studi Persiapan
Studi persiapan dilakukan dengan menyusun proposal penelitian
dan menggalang sumber pendukung yang diperlukan dalam penelitian.
Pemilihan objek dan focus penelitian didasarkan pada beberapa hal,
diantaranya adalah prestasi yang diperoleh peserta didik MAN 2 Kota
Madiun, pengolahan manajemen kesiswaan, pengembangan dalam
meningkatkan keterampilan voaksional, serta diskusi dengan atasan
bahkan dengan teman.
b. Studi Eksplorasi Umum
Tahapan dari studi eksplorasi umum adalah:nmelakukan
konsultasi dan mengurus perizinan pada lembaga terkait, melakukan
penjagaan awal di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan
observasi secara global, mengkaji kembali literature yang dimiliki
untuk menentukan focus penelitian, diskusi dengan teman untuk
memperoleh masukan terkait penelitian, melakukan konsultasi dengan
dosen pembimbing untuk memperoleh arahan dan legitimasi guna
melanjutkan penelitian.
c. Studi Eksplorasi Terfokus
Dalam tahap eksplorasi terfokus ini, peneliti akan mngecek
terkait dengan hasil temuan penelitian dan penulisan laporan hasil
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penelitian. Tahap dari proses ini meliputi: mengumpulkan data secara
rinci guna mendapatkan pola- pola tema yang ada di lapangan,
mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan,
menyerahkan hasil analisis dan temuan kepada dosen pembimbing
untuk selanjutnya dilakukan pengecekan, mengajukan laporan hasil
penelitian untuk diajukan dalam ujian tesis.36

F. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian ini,
peneliti membagi tesis ini ke dalam enam bab yang saling berhubungan dan
berurutan secara sistematis.
Bab I pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan
yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian
dan dalam metode penelitian berisi Pendekatan dan jenis penelitian,
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan
data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan- tahapan
penelitian, sistematika pembahasan.
Bab II berisi landasan teori dan atau telaah pustaka. Kajian teori berisi
pembahasan mengenai teori- teori yang secara konseptual mendasari
penelitian

baik

yang

menyangkut

manajemen

kesiswaan

maupun

keterampilan vokasional. Kajian teori menjadi kerangka dasar yang berfungsi

36

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), 40
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sebagai pemandu untuk membaca atau menganalisis data dari fakta temuan di
lokasi penelitian.
Bab III temuan peneliti yang berisi gambaran umum lokasi penelitian
dan deskripsi data.
Bab IV Pembahasan yaitu mengenai makna dan tafsiran terhadap
temuan data penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan
kerangka teori pada kajian teori untuk kemudian menjawab rumusan masalah
yang telah ditetapkan yaitu tentang bagaimana manajemen keiswaan dalam
meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik di MAN 2 Kota Madiun.
Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah
pemahaman akhir peneliti daris eluruh proses penelitian mulai kontkes
penelitian yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan hingga
terumuskannya rumusan masalah dan kegunaan penelitian, dengan mendasar
pada kajian teori yang dikoneksikan dengan temuan- temuan yang ada serta
makna dari temuan. Saran yaitu sikap dan tindakan- tindakan yang peneliti
harapkan untuk ditindak lanjuti oleh pihak- pihak terkait mengenai hasil
penelitian. Demikianlah gambaran pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II
MANAJEMEN KESISWAAN DAN PENDIDIKAN VOKASIONAL

A. Manajemen Kesiswaan
1. Tujuan dan Fungsi Manajemen Kesiswaan
Manajemen

kesiswaan

merupakan

kegiatan-kegiatan

yang

bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Tujuan manajemen
kesiswaan adalah untuk menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan,
mengikuti pembelajaran sampai lulus sesuai dengan tujuan institusional agar
dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen kesiswaan
meliputi perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan siswa, dan
kelulusan.1
Manajemen kesiswaan juga berarti seluruh proses kegiatan yang
direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinyu
terhadap seluruh siswa agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara
efektif dan efisien mulai dari penerimaan siswa baru hingga keluarnya siswa
dari sekolah.2
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen
kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan
siswa mulai dari penerimaan siswa hingga keluarnya siswa dari suatu
lembaga sekolah.
Di lingkungan sekolah siswa merupakan unsur inti kegiatan
pendidikan. Karena itu, jika tidak ada siswa tentunya tidak akan ada kegiatan
1

Rohiat, Manajemen Sekolah, (Bengkulu: PT Rafika Aditama, 2012), 25
Ary Gunawan, Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1996), 9
2
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pendidikan. Lebih-lebih di era persaingan antar lembaga pendidikan yang
begitu ketat seperti sekarang.
Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional yang
penting dalam kerangka manajemen sekolah.3 Tujuan umum manajemen
kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan
agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan
teratur, seta mencapai tujuan pendidikan sekolah.4
Adapun fungsi manajemen kesiswaan secara umum adalah sebagai
wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang
berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi
kebutuhannya, dan segi potensi siswa yang lainnya.5
Jadi tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan adalah mengatur
berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan serta sebagai wahana bagi siswa
untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin.
2. Prinsip-Prinsip Manajemen Kesiswaan
Berkenaan dengan manajemen kesiswaan ada beberapa prinsip dasar
yang harus mendapat perhatian berikut ini, yaitu:
a. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus
didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan
keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.

3

Nurdin Matry, Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi
Daerah, (Makassar: Aksara Madani, 2008), 155
4
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),
46
5
Imron A, dkk, Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam
Instansi Pendidikan, (Malang: UNM, 2003), 53
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b. Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik,
kemampuan intelektual, sosial
c. Ekonomi, minat dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan wahana
kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana kegiatan
yang semakin optimal kemampuannya.
d. Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka
menyenangi apa yang diajarkan.
e. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif,
tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.6
Jadi dalam manajemen kesiswaan perlu memperhatikan prinsipprinsip yang ada agar siswa melakukan kewajibannya dan mendapatkan
haknya.
3. Ruang Lingkup Manajemen Kesiswaan
a. Tahap Penerimaan Siswa Baru
Pada tahap penerimaan siswa baru, ada beberapa langkah yang perlu
ditempuh yaitu sebagai berikut7:
1) Promosi atau publikasi yang dilakukan sepanjang tahun, terutama
pada momen-momen penting.
2) Mengalokasikan dana yang memadai untuk publiksi tersebut.
3) Memiliki media promosi pribadi, seperti radio untuk lebih
memaksimalkan publikasi.
4) Membentuk grup khusus sesuai dengan kecenderungan masyarakat
sekitar. Misalnya jika masyarakat sekitar mereka gemar sepak bola,
6
Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya
terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 121- 122
7
Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: Erlangga, 2007), 142- 143
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sekolah/ madrasah sebaiknya membentuk club sepakbola yang cukup
kuat.
5) Melakukan pembinaan terhadap sekolah/ madrasah di level yang lebih
rendah yang kelak diharapkan menjadi basis calon siswa.
6) Menjalin hubungan baik dengan pemimpin- pemimpin lembaga
pendidikan di level yang lebih rendah.
7) Menjalin hubungan baik dengan tokoh- tokoh kunci (key people).
8) Member beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan lemah secara
ekonomi.
9) Bagi lembaga pendidikan yang cukup maju, seharusnya mau mencari
beberapa siswa yang sangat pandai dengan memberikan pembebasan
semua iuran belajar, bahkan mereka diberikan berbagai fasilitas
tambahan, seperti buku, seragam, dan pelajaran tambahan privat.
Mereka inilah yang diproyeksikan mampu meraih prestasi terbaik
dalam ujian akhir, lomba cerdas cermat, atau olimpiade.
10) Sebaiknya lembaga pendidikan islam menerima siswa/ mahasiswa/
santri dari semua lapisan intelektual, sosial dan budaya meskipun
masing- masing lapisan itu perlu pembatasan. Dengan meningkatkan
proses pembelajaran secara maksimal, kemampuan siswa dari seluruh
lapisan tersebut diupayakan bisa berkembang secara maksimal. Jika
ini bisa terwujud, maka lembaga pendidikan tersebut benar- benar
berhasil mendidik dengan cara jauh dari motif kapitalistis.
Manajer lembaga pendidikan Islam tidak perlu mengikuti manajer
lembaga pendidikan lain yang cenderung menekankan pada input, yaitu
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dengan hanya menerima siswa/ mahasiswa yang berkualitas baik. Manajer
lembaga pendidikan Islam, baik yang berada di lembaga yang baru
berkembang maupun yang sudah maju, harus menekankan pada proses
untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, para siswa yang
diterima berasal dari berasal dari berbagai lapisan intelektual dapat
diberdayakan secara maksimal untuk mencapai hasil maksimal pada ranah
kognitif, afektif dan psikomotorik, bahkan metakognitif. Inilah misi
pendidikan Islam yang sebenarnya, yaitu mengubah keadaan siswa/
mahasiswa/ santri menjadi keadaan yang positif- konstruktif, dinamisemansipatoris, dan potensial- kompetitif.8
Berkaitan dengan tahap penerimaan siswa baru, ada beberapa
pendekatan yang perlu ditempuh: pendekatan formal, sosial, cultural,
rasional- professional, dan ideologis. Pendekatan formal ditempuh dengan
cara menyebarkan brosur, memasang spanduk dan baliho, serta siaran di
radio, televisi dan media masa. Pendekatan sosial ditempuh dengan
kepedulian sosial seperti santunan pada anak yatim piatu pada saat
peringatan hari besar Islam. Pendekatan cultural ditempuh dengan cara
menyesuaikan kultur masyarakat sekitar, seperti membentuk grup
sepakbola yang kuat bagi pendidikan Islam yang berada di tengah- tengah
masyarakat

pecandu

sepakbola.

Pendekatan

rasional-professional

ditempuh dengan menunjukkan kelebihan- kelebihan lembaga pendidikan
Islam yang sedang dikelola. Pendekatan ideologis ditempuh dengan

8

Ibid, 144
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menggunakan bahasa agama untuk menentukan lembaga pendidikan yang
dipilih bagi umat Islam9.
b. Proses Pembelajaran
Ketika para siswi/ mahasiswa/ santri telah resmi diterima di lembaga
pendidikan Islam, ada beberapa langkah lanjutan yang perlu ditempuh,
yaitu:
1) Pengelompokan siswa/ mahasiswa/ santri secara homogeny atau
heterogen
2) Penentuan program belajar
3) Penentuan strategi pembelajaran
4) Pembinaan disiplin dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran
5) Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler
6) Penentuan kenaikan kelas dan atau nilai prestasi belajar.
Sehubungan dengan langkah itu, ada empat prinsip dasar dalam
manajemen kesiswaan, yaitu sebagai berikut10:
a) Siswa harus diperlukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek.
b) Kenyataan bahwa kondisi siswa sangat beragam baik dari segi fisik,
intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan sebagainya.
c) Siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyukai apa yang
diajarkan.
d) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif,
tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik bahkan metakognitif.

9

Ibid, 144- 145
Panduan Manajemen Sekolah, (TEP: Derektorat Pendidikan Menengah Depdikbud,

10

1998), 75
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Oleh karena itu, siswa hendaknya diberiakn peran yang lebih aktif
lagi dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka bukan hanya sebagai
peserta, tetapi juga sebagai penggagas pelaksanaan suatu kegiatan. Mereka
juga perlu dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan dalam batasbatas tertentu, sehingga guru dan siswa sama- sama menjadi subjek.
Artinya, siswa pun diharapkan berperan aktif, berinisiatif, dan berkreasi
dalam proses pembelajaran sekolah.
c. Persiapan Studi Lanjut dan Bekerja
Pada tahapan ini masih banyak lembaga pendidikan yang tidak
memperhatikan nasib siswa/ mahasiswa. Berdasarkan penelusuran bakat
dan minat, seharusnya pihak lembaga pendidikan melalui guru bimbingan
dan penyuluhan (BP) mengambil langkah- langkah strategis untuk
mengelola mereka. Guru BP harus mengarahkan mereka untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuan mereka, baik kemampuan intelektual maupun
ekonomi.11
Pengarahan bakat, minat serta kemampuan siswa dan penyaluran
para alumni untuk memasuki lapangan kerja merupakan bentuk kepedulian
lembaga pendidikan Islam terhadap siswa/ mahasiswa maupun alumninya.
Bahkan, mungkin terjadi ledakan jumlah siswa disebuah lembaga
pendidikan Islam karena ada jaminan karir di masa depan.12

11
12

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, 147- 148
Ibid, 149
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B. KecakapanVokasional
1. Jenis Kecakapan Spesifik
a. Kecakapan akademik/ kemampuan berpikir ilmiah (Akademik Skill)
Kecakapan akademik, dapat disebut juga dengan kecakapan
intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah. Kecakapan ini pada dasarnya
merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir pada general life skill.
b. Kecakapan Vokasional/ kemampuan kejuruan (Vokasional Skill)
Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan
yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ keterampilan yang meliputi
keterampilan fungsional, keterampilan bermata pencaharian seperti
menjahit,

bertani,

beternak,

otomotif,

keterampilan

bekerja,

kewirausahaan dan keterampilan menguasai teknologi informasi dan
komunikasi.13
Kecakapan vokasional lebih cocok bagi siswa yang akan menekuni
pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor dari pada
kecakapan berpikir ilmiah.
Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu:14
1) Kecakapan Vokasional Dasar (basic vocasional skill)
Kecakapan vokasional dasar mencakup antara lain: melakukan
gerak dasar, menggunakan alat sederhana yang diperlukan bagi semua
orang yang menekuni bidang atau pekerjaan manual (misalnya palu,
obeng). Di samping itu kecakapan ini mencakup sikap taat asaa, presisi,
akurasi dan tepat waktu yang mengarah pada perilaku produktif.
13
Nurul ‘Azizah SJ, Manajemen Pendidikan Vovational Skills Di Sekolah Luar Biasa
Negeri Sragen TP. 2016/ 2017, (Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2017), 26
14
Ibid, 27
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2) Kecakapan vokasional khusus (occuvasional skill)
Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka
yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai. Prinsipnya dalam
kecakapan ini adalah menghasilkan barang atau jasa.
Vokasional skill yang merupakan bagian dari life skill itu
sendiri, dimana dalam vokasional skill adalah adanya suatu kegiatan
yang nyata, yaitu adanya praktik bagi siswa, sehingga siswa tidak hanya
diberi kecakapan yang bersifat umum (GLS), namun juga diebri
pengalaman belajar yang bersifat spesifik.
2. Tujuan Kecakapan Vokasional
Penerapan kurikulum berbasis potensi lokal ini sejalan dengan
program kebijakan Nawa Cita Presiden Jokowi JK tahun 2014-2019 untuk
memperkuat perekonomian Indonesia pada ekonomi kreatif berbasis
masyarakat yang mengangkat potensi lokal dan bersifat inovatif. Ekonomi
kreatif diwujudkan dalam Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025.
Kebijakan dalam Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025 perlu
adanya dukungan sektor pendidikan melalui pelajaran keterampilan dan
kewirausahaan sebagai suatu upaya untuk mengantisipasi pengangguran agar
bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.15
Pendidikan
pendidikan

yang

atau

keterampilan

dirancang

untuk

vokasi/

vokasional

mengembangkan

adalah

keterampilan,

kemampuan/ kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja dan
apresiasi yang diperlukan oleh seseorang dalam memasuki pekerjaan dan
15

Natalia Lia, Rodia Syamwil, Sus Widayani/ Journal of Vokasional and Career
Educational 2 (2) 2017, 50-58
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membuat kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif.16
Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa
pengertian vokasional adalah pendidikan yang mencangkup keterampilanketerampilan yang diberikan kepada siswa untuk menghadapi kehidupan
nyata, agar bisa bermasyarakat dan bisa bergabung dengan lingkungan
sekitar.
Tujuan utama keterampilan vokasional adalah untuk meningkatkan
relevansi pendidikan dan bimbingan kejuruan dengan perkembangan
kebutuhan kedunia kerjaan dalam mewujudkan Negara dan masyarakat yang
sejahtera

yang

kompetitif

dan

berorientasi

kepada

pembangunan

berkelanjutan. Planet bumi ini bukan untuk satu generasi melainkan untuk
anak cucu tanpa batas. Karenanya keterampilan vokasional tidak boleh
terjebak hanya pada oerientasi pasar yang sempit. Vokasional harus
membangun masyarakat sejahtera sekarang dan masa depan tanpa batas
waktu. Keterampilan vokasional juga membawa visi dan misi membangun
dan menjaga jagad raya beserta seluruh isinya menjadi “hamemayu ayuning
bawana”. Dunia sudah ayu atau baik diperbaiki kembali secara terus menerus
agar tambah baik. Keterampilan vokasional tidak boleh terjebak pada
kebutuhan yang sesaat apalagi mengancam kelangsungan hidup. Ini pesan
moral keterampilan vokasional melalui pendidikan vokasi dan kejuruan.
Pendidikan kejuruan dan vokasi tidak semata-mata untuk memperoleh
kesenangan, kemudahan, kenyamanan, keamanan sementara, tetapi untuk

16

Putu Sudira, Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan, ( Yogyakarta: UNY
Press, 2012), 3
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tujuan yang lebih jauh yaitu bahagia dan damai hidup bersama. 17
Dengan demikian, tujuan dari pendidikan keterampilan vokasional
adalah suatu rancangan yang disusun untuk memfasilitasi siswa untuk
mengembangkan skill atau potensi yang dimiliki dari lahir, sehingga potensi
tersebut bisa berkembang untuk menghadapi kemajuan globalisasi di
masyarakat umum.
3. Prinsip Dasar Pendidikan Vokasional
Pengembangan dan penataan pendidikan kejuruan dan keterampilan
vokaional perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu:18
a. Pendidikan vokasional adalah pendidikan ekonomi sebab diturunkan dari
kebutuhan pasar kerja, memberi urunan terhadap kekuatan ekonomi
nasional. Prinsip ini merupakan prinsip pendidikan investasi ekonomi
pendukung dan penyangga pembangunan.
b. Pendidikan dan keterampilan vokasional harus memperhatikan permintaan
pasar. Tingkat relevansi pendidikan kejuruan dan vokasi dapat diukur dari
tingkat kesesuaian program-program pendidikan dengan kebutuhan pasar
tenaga kerja.
c. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan efisien jika lingkungan
dimana seseorang dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti akan
bekerja.
d. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan efektif jika penguaaan
keterampilandalam bentuk tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat
dan mesin yang sama seperti yang ada di tempat kerja. Prinsip ini adalah
17
18

Ibid, 2
Ibid, 35
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prinip pokok pembelajaran dalam pendidikan kejuruan yang disebut
dengan learning by doing dan hand on experience.
e. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan efektif jika diklat
keterampilanmembentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang
benar diulang sehingga sesuai dengan keperluan kerja nantinya.
f. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan efektif jika memberikan
kemampuan

kepada

setiap

individu

memodali

minatnya

dan

kompetensinya pada tingkat yang paling tinggi.
g. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan efektif untuk setiap profesi,
jabatan atau pekerjaan hanya untuk seeorang yang memerlukan dan
menginginkan untung dirinya.
h. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan maksimal jika pelatihnya
memiliki pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilanpada
operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.
i. Pendidikan dan keterampilan vokasional harus memiliki hubungan yang
erat dengan DUDI karena merupakan kunci sukses Pendidikan dan
keterampilan vokasional.
j.

Pendidikan dan keterampilan vokasional harus responsif dan antisipatif
terhadapkemajuan teknologi.

k.

Pendidikan dan keterampilan vokasional membutuhkan fasilitas mukhatir
untuk praktik.

l.

Pembiasaan pada seseorang tercapai efektif jika pelatihan diberikan pada
pekerjaan nyata sarat nilai.

m. Isi diklat merupakan okupasi pengalaman para ahli atau professional.
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n.

Setiap okupasi mepunyai ciri-ciri isi yang berbeda dengan yang lainnya.

o.

Pendidikan dan keterampilan vokasional akan merupakan layanan efisien
jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memerlukan

p.

Pendidikan dan keterampilan vokasional memerlukan biaya investasi dan
operasional yang lebih besar dari pendidikan umum, jika tidak terpenuhi
tidak boleh dipaksakan beroperasi.19
Dari penjelasan diatas, prinsip-prinsip keterampilan vokasional harus

sesuai dengan kondisi dan keadan dari siswa, tidak memberatkan dalam hal
biaya untuk siswa, serta pemberian pembekalan keterampilan vokasional pada
siswa secara bertahap.
4. Strategi Meningkatkan Mental Vokasional
Peningkatan mental vokasional bagi anak didik sangant penting untuk
diaktualisasikan. Sebab, upaya ini akan diarahkan pada pengembangan
keterampilan- keterampilan pada sebuah lembaga pendidikan. Meningkatnya
mental vokasional dapat menyongsong masa depan yang gemilang, penuh
daya saing dan mampu menghadapi tantangan hidup pada masa depan.
Tantangan kehidupan yang semakin menantang menuntut kesiapan
kita dalam memasuki dunia kerja. Bahkan buka hanya siap kerja, aka tetapi
dapat membangun usaha dan lapangan kerja sendiri merupakan suatu
keharusan yang perlu diimplementasikan. Dengan bekal keterampilan yang
dimilki, maka kesempatan untuk bersaing dalam dunia kerja sangat terbuka.
Dalam konteks ini keahlian- keahlian yang diperoleh di bangku sekolah perlu
dimanifestasikan dalam realitas kehidupan. Dalam hal ini akan diuraikan

19

Ibid, 35
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mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan
mental siswa:20
a. Memberikan sosialisasi akan signifikansi mental vokasional
Sosialisasi dalam proses pembelajaran mempunyai implikasi yang
sangat besar dalam membantu para siswa untuk menyadari pentingnya
mental vokasional. Dalam proses sosialisasi mereka akan diberikan suatu
bimbingan dan penyuluhan secara khusus agar memiliki kepedulian dan
kesadaran dalam mengaplikasikan kecakapan yang mereka tekuni.
b. Melatih kemandirian dalam menghadapi tantangan kehidupan
Salah satu titik tekan dari peningkatan mental vokasional adalah
bagaimana para anak didik memiliki kemandirian. Sikap kemandirian akan
diarahkan pada kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan
kehidupan pada masa depan.
c. Memberikan bekal pengetahuan yang cukup
Bekal pegetahuan yang cukup, pada dasarnya hanya wacana dalam
aspek kehidupan. Hal ini karena bekal pengetahuan yang cukup tidak akan
menjamin peningkatan mental vokasionalnya. Namun, paling tidak usaha ini
akan memberikan bahan pemikiran secara luas tentang bagaimana menjadi
generasi unggul dengan bekal pengetahuan yang diperoleh di lingkungan
sekolah.
d. Memberikan pelatihan dan pengembangan dalam memasuki dunia kerja
Pelatihan pengembangan menjadi hal yang sangat penting untuk
dikembangkan. Sebab, melalui upaya ini, peningkatan mental vokasional
20

Mohammad Takdir Illahi, Pembelajaran Discovery Strategy & Mental Vokasional
Skill, (Yogyakarta, Diva Press, 2012),135- 143

45

anak didik dalam memasuki dunia kerja akan mendapatlkan hasil yang
optimal.
e. Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan mental
vokasional.
Tersedianya sarana dan prasarana dalam setiap lembaga pendidikan
memang mempunyai dampak signifikan bagi proses pembelajaran. Apalagi
dalam hal peningkatan mentak vokasional yang secara factual membutuhkan
sarana prasarana yang memadai dalam membina siswa agar mampu
mengoptimalisasikan potensi mereka.
f. Meningkatkan Kinerja Suatu Keterampilan
Istilah kinerja berasal dari kata job permormance (prestasi kerja).
Pengertian kinerja adalah hasil secara kuantitas dan kualitas yang dicapai
oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab
yang

diberikan

kepadanya.21

keterampilan dimaksudkan agar

Peningkatan
anak didik

kinerja

dalam

bidang

mampu mengevaluasi

keterampilan pribadinya sesuai dengan hasil yang tampak dalam penerapan
di lapangan. Dengan peningkatan kinerja ini, diharapkan ia mempunyai
minat vokasional yang tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja
seseorang antara lain:
1) Penampilan seseorang (kemampuan, motivasi)
2) Motivasi (perilaku, situasi)
3) Kemampuan (pengetahuan, keahlian)22

21
Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Rosda Karya, 2005), 67
22
Keit Davis, Human Behavior At Work; Organizational Behavior, (New Delhi: MC
Graw Hill, 1985), 484
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Faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut akan mendorong anak
didik untuk memasuki dunia kerja. Dengan pengaruh kinerja, anak didik
akan memiliki mental vokasional yang memadai. Keahlian tersebut dapat
menjadi penunjang kesuksesan dan keberhasilannya dalam membangun
karir masa depan.
Manajemen kesiswaan termasuk salah satu substansi manajemen
pendidikan. Manajemen kesiswaan menduduki posisi strategis, karena
sentral layanan pendidikan, baik dalam latar institusi maupun yang berada di
luar latar institusi persekolahan, tertuju pada siswa. Semua kegiatan
pendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan
pendukung akademik, sumber daya manusia senantiasa mengupayakan
siswa mendapatkan layanan pendidikan yang andal.
Dalam proses pengolahan siswa di lingkungan lembaga pendidikan
memiliki keterkaitan dengan manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu yang
berdiri sendiri, dimana ilmu manajemen hubungannya dengan pengelolaan
siswa. Dimana kompetensi lulusannya didasarkan pada penguasaan
seperangkat ilmu-ilmu umum dan keterampilan (vokasional) secara terpadu
dalam satu kesatuan.

BAB III
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MADIUN DALAM
MELAKSANAKAN MANAJEMEN KESISWAAN UNTUK
MENINGKATKAN KETERAMPILAN VOKASIONAL PESERTA DIDIK

A. Paparan Data Umum
1. Sejarah berdirinya MAN 2 Kota Madiun
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Madiun berawal dari
Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) yang berdiri tahun 1950 kemudian
berubah nama menjadi PGAAN (1951) berubah lagi menjadi PGAN 4 tahun
dari tahun 1952 - 1964. PGAN ini meningkat menjadi PGAN 6 tahun dan
berubah lagi menjadi PGAN Madiun sejak 1 Januari 1978 berdasarkan SK
Menteri Agama No. 19/1977 tertanggal 16 Maret 1977. Karena
melimpahnya lulusan PGA dan untuk mening-katkan mutu guru agama,
maka guru agama disyaratkan minimal D2, maka PGA Madiun berubah
menjadi MAN 2 Kota Madiun berdasrkan SK Menteri Agama No. 42/1992
tertanggal 27 Januari 1992 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 1992. Untuk
meningkatkan

pengelolaan

MA

serta

untuk

meningkatkan

mutu

pembelajaran di MA-MA, maka Departemen Agama meningkatkan mutu
kelembagaan dengan membentuk Madrasah Aliyah Model (MAM), dan
MAN 2 Kota Madiun ditunjuk sebagai salah satu dari 35 MAN di seluruh
Indonesia sebagai Madrasah Aliyah Model berdasarkan SK. Dirjen Bimbaga
Islam Departemen Agama RI. No. E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98 tertanggal 20
Pebruari 1998 dan efektif mulai tahun pelajaran 1998 – 1999.1

1

Dokumen 1 Kurikulum Madrasah MAN 2 Kota Madiun Periode: 2016/2017, 14 - 15
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2. Identitas Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) Kota Madiun
NPSN

: 20580048

Nama Madrasah

: Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun

Alamat

: Jl. Sumber Karya 5 Madiun

Kelurahan/ Desa

: Mojorejo

Kecamatan

: Taman

Kabupaten/ Kota

: Kota Madiun

Provinsi

: Jawa Timur

Telepon

: (0351) 462869

Jenjang

: Menengah Atas

Status (Negeri/ Swasta) : Negeri
Tahun Berdiri

: 1992

Hasil Akreditas i

:A

3. Potensi di Lingkungan Sekolah yang diharapkan Mendukung Program
Sekolah.
a.

Dekat dengan Sekolah-sekolah unggulan.

b.

Dekat dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

c.

Berada ditengah lingkungan masyarakat yang agamis.

d.

Lokasinya dekat dengan jalur Transportasi umum dan dilalui oleh
angkutan perkotaan.

e. Dekat

dengan

Kantor

Kemenag

Kota

sehingga

memudahkan

koordinasi.
f. Sebagai

sentra

pengembangan

madrasah-madrasah

disekitarnya

sehingga MAN 2 akan terpacu untuk senantiasa meningkatkan dirinya
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g. Tersedianya Masjid yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk
kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga memungkinkan terjadinya
kerjasama yang baik demi pengembangan Madrasah
4. Visi, Misi, Tujuan dan Format Pendidikan
a. Visi MAN 2 Kota Madiun
Terwuujudnya Insan Berakhlak Mulia, Terampil, Berprestasi, dan
Berbudaya Lingkungan.2
1) Indikator-indikator Visi MAN 2 Kota Madiun
a) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan
hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari.
b) Memiliki jiwa yang ikhlas dalam setiap amal kebajikan
c) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan
hidup.
d) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman, bebas pencemaran,
dan kondusif untuk belajar
e) Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta
terintegrasi

nilai-nilai

agama

(Islam)

dan

berwawasan

lingkungan.
f) Memiliki kemandirian, kemampuan beradaptasi dan survive
dilingkungannya

dalam menjaga dan mencegah kerusakan

lingkungan hidup.
g) Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olahraga.
h) Memiliki daya saing dalam prestasi UN.
Rencana Kerja Madrasah (RKM) Periode: 2016/ 2017 – 2019/ 2020, Madrasah Aliyah
Negeri 2 (MAN 2) Kota Madiun, 6
2
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i) Memiliki daya saing dalam memasuki perguruan tinggi.
j) Memiliki daya saing dalam prestasi olimpiade/KSM dan KIR
padatingkat lokal, nasional dan atau internasional.
b. Misi MAN 2 Kota Madiun
Bertolak dari visi dan indikator-indikatornya tersebut diatas,
maka dirumukan

misi MAN 2 Kota Madiun sebagai berikut :3

1) Menumbuhkembangkan sikap, perilaku, dan amaliyah ke-Islaman di
Madrasah.
2) Menumbuhkan semangat belajar ilmu agama.
3) Mengembangkan sifat ikhlas dalam setiap tindakan positif atau amal
kebajikan di madrasah maupun di masyarakat.
4) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, indah, dan
terbebas dari pencemaran.
5) Mengembangkan sikap kepekaan dan kepedulian terhadap pelestarian
lingkungan hidup.
6) Melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai agama
dan berwawasan lingkungan.
7) Menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman dengan upaya
menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
8) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan, sehingga setiap siswa dapat berkembang
secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

3

Ibid, 6-7
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9) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif dan daya saing
yang sehat kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi
akademik maupun non akademik.
10) Memfasilitasi siswa yang memiliki keunggulan cerdas istimewa (CI)
dalam program khusus.
11) Mendorong,

membantu,

dan

memfasilitasi

siswa

untuk

mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya melalui kegiatan
kelompok belajar, sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal
dan memiliki daya saing yang tinggi, serta berupaya menjaga dan
mencegah terhadap kerusakan lingkungan hidup.
12) Mengembangkan life skillsdan pembentukan karakter dalam setiap
aktivitas pendidikan.
13) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga
madrasah, komite madrasah, dan stakeholdersdalam pengambilan
keputusan.
14) Mewujudkan

Madrasah

sebagai

lembaga

pendidikan

yang

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
c. Tujuan MAN 2 Kota Madiun
Madrasah berusaha untuk mencapai tujuan :4
1) Meningkatkan pengamalan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan
santun) pada seluruh warga madrasah.
2) Meningkatkan pengamalan shalat berjamaah dhuhur dan shalat
Dhuha serta baca al-Qur’an di madrasah.

4

Ibid 7-8
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3) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, indah, dan
terbebas dari pencemaran.
4) Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap kesehatan,
kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah dalam rangka
pelestarian lingkungan hidup.
5) Mewujudkan madrasah sebagai madrasah Adiwiyata.
6) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan
menyenangkan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama (Islam)
dan berwawasan lingkungan.
7) Menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman dengan upaya
menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
8) Mewujudkan team olahraga dan tim kesenian yang mampu
bersaing di tingkat provinsi dan nasional.
9) Mewujudkan team olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi,
ekonomi, komputer, bahasa arab, dan bahasa inggris, serta KIR
yang mampu bersaing di tingkat provinsi.
10) Menyelenggarakan

Sistem

Kredit

Semester

(SKS)

pada

kurikulumnya.
11) Menyelengarakan program layanan cerdas istimewa, kelas model,
kelas Bakat Istimewa dan kelas Ketrampilan yang dapat
digunakan sebagai pilihan masyarakat untuk mengembangkan
kemampuan lebih yang dimiliki putra-putrinya.
12) Meningkatkan nilai rata-rata UN secara berkelanjutan.
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13) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima pada perguruan
tinggi favorit.
14) Mengembangkan bakat dan minat siswa dengan mengintegrasikan
nilai kepedulian lingkungan, serta mengupayakan dalam setiap
aktivitasnya menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.
15) Meningkatkan jumlah sarana/prasarana serta pemberdayaannya
yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non
akademik dengan menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan
hidup.
16) Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai bahasa Arab
dan Inggris secara aktif.
17) Meningkatkan jumlah peserta didik yang hafal al-Qur’an.
18) Mengembangkan life skills dan pembentukan karakter dalam
setiap aktivitas pendidikan.
19) Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang
menjadi pilihan utama masyarakat Madiun dan sekitarnya
khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.
20) Mewujudkan madrasah sebagai madrasah rujukan.
21) Mewujudkan madrasah yang dapat bersaing secara Internasional.
22) Menerapkan sistem manajemen mutu yang berstandar ISO
9001:2008
23) Meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder (pelanggan).
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5. Keadaan Pendidik dan Peserta didik di MAN 2 Kota Madiun
a.Identitas Kepala Madrasah :
1) Nama Lengkap : Drs. Ary Siswanto, M.Si.
2) Pend. Terakhir : S-2 ( Magister )
3) Jurusan : Pendidikan Sosiologi
b.Tenaga pendidik (guru) di MAN 2 Kota Madiun terdiri dariguru berstatus
negeri sejumlah 60 orang dan dibantu guruberstatus tidak tetap (GTT)
sebanyak 3 orang. Dari 63 guru yangmengajar di MAN 2 Kota Madiun,
38 diantaranya berijazahterakhir Magister (S-2), 1 orang masih
menyelesaikan pendidikanS-2, dan 24 orang berpendidikan S-1.
6. Struktur Organisasi di MAN 2 Kota Madiun
Kepala Madrasah merupakan pimpinan tertinggi di Madrasah Aliyah
Negeri 2 (MAN 2) Kota Madiun yang memilki kebijakan-kebijakan penuh
dalam mengatur jalannya kegiatan belajar mengajar. Meskipun demikian
Kepala Madrasah juga memilki tanggung jawab kepada atasannya. Adapun
struktur Organisasi MAN 2 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Ketua Komite

: Drs. H. Mas’ud, M.Pd.I

Kepala Madrasah

: Drs. Ary Siswanto, M.Si

Kepala Tata Usaha

: A. Farid Mabina, S.Sos

Wakamad Ur. Akademik/

: H. Zainal Arifin, S.Ag, M.Pd.I, M.A

Kurikulum
Wakamad Ur. Kesisiwaan

: Moh. Zaenuri, S.Pd, M.Pd

Wakamad Ur. Sarpras

: Subiyanto, S.Pd, M.Pd, M.Si
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Wakamad Ur. Humas

: Drs. Muh. Romadlon, M.Pd

Ketua PLCI

Drs. Ali Irfan, M.Pd

Staf Khusus

: Drs. Heri Siswaya, M.Pd

Pimpinan Pondok

: Abdul Halim, S.Ag

Staf Ur. Kurikulum

: Saheb, S.Pd, M.Si

Staf Ur. Program Aplikasi

: Abdul Halim, S.Ag

Reporter dan Scanner
Staf Ur. Evaluasi dan Penilaian

: Yuli Elveni Qomariyah, S.Pd

Staf Ur. Prestasi Peserta Didik

: Purwatiningsih, S.Pd

Staf Ur. Ektrakurikuler

: Sukatno, ST, M.Pd.I

Staf Ur. Keagamaan

: Abdul Rahman, S.Ag, M.Pd.I

Staf Ur. 9K

: Drs. H. Mohammad Nur Arif

Staf Ur. Sarana dan Prasarana

: Drs. Sukono, M.Pd

Staf Ur. Data Software, Publikasi

: Agus Romadhon, S.T

dan Dokumentasi
Staf Ur. Sosial dan Sasimu

: Dwi Sulistyowati, S.Ag, M.Pd.I

Pembina Unit Kegiatan OSIS

: Abdul Halim, S.Ag

PPK dan Koordinator BK

: Drs. H. Sudarsono

Kepala Perpustakaan

: Drs. Agus Budi Basuki, M.Pd

Ketua Ta’mir Masjid

: Drs. H. Bambang Sugestiyanto, M.Pd.I

Ketua UPZ dan BAZ

: Drs. Mariyani, M.Pd.I5

5
Lampiran SK Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) Kota Madiun no 53 tahun 2018
tentang struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiundan uraian tugas tahun
pelajaran 2018- 2019
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7. Sarana Prasarana di MAN 2 Kota Madiun
Tempat pembelajaran di MAN 2 Kota Madiun terdiri dari ruang
kelas sejumlah 27 kelas regular dan 2 kelas akselerasi, 3 kelas model, 6
ruang laboratorium terdiri dari laboratorium Bahasa, Lab. Biologi, Lab.
Kimia, Lab Fisika , Lab. Komputer ; 3 ruang ketrampilan meliputi
ketrampilan otomotif, ketrampilan 15 elektro , ketrampilan tata busana,
disamping tersedia ruang aula dan 3 ruang asrama (2 untuk asrama putri
dengan kapasistas 120 siswi, 1 asrama putra dengan kapasitas 40 siswa).
Serta memiliki fasilitas tambahan berupa gelanggang olah raga (GOR)
ukuran +600 m2 dan ma’had (pondok pesantren) yang berkapasitas 40
orang.
Tabel 1.1 Sarana Prasarana Madrasah
Ruang/ Alat

Jumlah

Luas (m2)

Teori/ Kelas

32

1.176

- Komputer

1

56

- Fisika

1

56

- Kimia

1

52

- Biologi

1

56

- Bahasa

2

164

Perpustakaan

1

84

- Otomotif

1

264

- Elektro

1

264

- Tata Busana

1

264

2

774

1

500

Laboratorium:

Ketrampilan:

Aula
Asrama:
- PSBB

57

- Siswi putrid

1

168

Masjid

1

100

Lapangan Upacara

1

600

Lapangan Basket

1

600

Rumah Dinas Kepala

1

56

Rumah Penjaga

1

56

Ruang UKS

1

49

Ruang Koperasi

1

42

Ruang BK

1

56

Ruang Kepala Madrasah

1

28

Ruang Guru

1

110

Ruang Wakamad

1

42

Ruang TU

1

49

Ruang OSIS

1

28

Kamar Mandi/ WC Guru

3

42

Kamar Mandi/ WC Murid

5

70

Gudang

3

86

Ruang Ibadah

1

100

Gelanggang Olahraga

1

600

Ma’had

1

560

B. Paparan Data Khusus
Keberhasilan manajemen kesiswaan akan berdampak pada keberhasilan
madrasah

dalam

meningkatkan

kualitas

madrasah

serta

pencapaian

keberhasilan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan
visi misi madrasah.
Berikut penulis sajikan data berdasarkan wawancara dengan narasumber
dan dengan didukung dengan observasi dan dokumentasi yang berkaitan
dengan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan keterampilan vokasional
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peserta didik. Maka dalam sub bab ini akan diuraikan, dan dapat dilihat dari
kegiatan sebagai berikut:
1. Rekrutmen Kesiswaan dalam Meningkatkan Keterampilan Vokasional
Peserta Didik di MAN 2 Kota 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. Pelaksanaan rekrutmen peserta didik atau biasa disebut
dengan istilah PPDB ini dilaksanakan oleh segenap panitia penerimaan
peserta didik baru dibawah naungan bapak kepala madrasah. Tujuan dari
pelaksanaan rekrutmen peserta didik baru yaitu mendapatkan peserta didik
yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam
membina dan mengembangkan peserta didik. Ada beberapa cara maupun
metode yang dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan dalam kegiatan
PPDB atau kegiatan rekrutmen peserta didik baru.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses rekrutmen
peserta didik diantaranya adalah pembentukan panitia penerimaan peserta
didik baru yang melibatkan semua unsure guru, pegawai TU (Tata Usaha),
dan dewan komite sekolah/ dewan sekolah dan pembuatan sekaligus
pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan
secara terbuka sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang ejlas dan
komprehensif tentang penerimaan siswa-siswi baru.
Pengelolaan penerimaan peserta didik baru ini hendaknya dilakukan
sedemikian rupa, sehingga kegiatan pembelajaran sudah dapat dimulai pada
hari pertama setiap tahun ajaran baru. Secara keseluruhan beberapa hal yang
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perlu

diperhatikan

dalam

pengelolaan

penerimaan

peserta

didik

barumeliputi masalah kepanitiaan, persyaratancalon peserta didik baru,
pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
Sebelum pelaksanaan rekrutmen peserta didik, MAN 2 Kota Madiun
selaku

lembaga

penyelenggaraan

rekrutmen,

melakukan

penetapan

mengenai jumlah peserta didik yang dibutuhkan pada setiap tahun ajaran
baru. Setiap siswa/ siswi yang mendaftar minimal mempunyai nilai rapot
dengan rata- rata 8.0. MAN 2 Kota Madiun menyediakan 12 kelas yang
pada masing- masing kelas maksimal terdapat 36 siswa siswi. Seperti yang
dijelaskan oleh bapak Ari Siswanto, MPd, beliau mengungkapkan bahwa:
“Langkah awal yang diambil yaitu menentukan jumlah kelas yang
dibutuhkan, yaitu ada 12 kelas. Sedangkan isinya sekitar 36 siswa
siswi maksimal. Dengan tujuan supaya dalam proses pembelajaran
berlangsung dengan efektif ”.6
Hal yang demikian juga diungkapkan oleh bapak Sukateno Selaku
Koordinator Ekstra MAN 2 Kota Madiun, beliau mengungkapkan bahwa:
“Pada setiap tahunnya kami menyediakan 12 kelas, program MIA,
IIS, IIA. Jumlah setiap kelas maksimal ada 36 siswa siswi. Dan itu
termasuk juga kelas keterampilan berada di dalam nya yaitu berada
di MIA6 pada setiap tahunnya yang mana kegiatan ini dihendel
langsung oleh waka kesiswaan beserta stafnya”.7
Kegiatan rekrutmen peserta didik baru di MAN 2 Kota Madiun
menggunakan berbagai macam cara dalam proses pelaksanaannya,
sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Sukateno, beliau
mengatakan bahwa:
“Kalau mengenai cara pelaksanaan rekrutmen peserta didik, kami
ada
beberapa cara. Diantaranya kita ada kunjungan ke jenjang
6
7

Ari Siswanto, Wawancara, Madiun 1 Maret 2019.
Sukateno, Wawancara, Madiun 8 Maret 2019
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sekolah atau madrasah yang levelnya di bawah kita. Seperti Mts
baik kabupaten ataupun kota, dengan brosur, kegiatan baksos, dan
serangkaian kegiatan dalam rangka milad Madrasah. Diantaranya
sunat masal, berbagai macam perlombaan dan Try out. Dalam
pelaksanaan Try outpesertanya dari berbagai macam siswa siswi
baik kabupaten maupun kota. Yang mana juara 200 besar nanti bisa
masuk tanpa tes seleksi apabila berkenan daftar sebagai siswa siswi
di MAN 2 Kota Madiun”.
Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh bapak Zaenuri, selaku waka
Kesiswaan MAN 2 Kota Madiun, beliau mengatakan bahwa:
“Proses penerimaan siswa baru disesuaikan dengan jumlah siswa
siswi yang dibutuhkan Madrasah. Jadi disini menyediakan 12 kelas.
Yang didalamnya terdiri maskimal 36 siswa siswi. Melalui brosur,
pamflet- pamflet yang disebar. Serta dengan mengikuti berbagai
ajang perlombaan di luar madrasah. Sehingga apabila mendapatkan
prestasi otomatis madrasah sudah dapat nama di masyarakat.
Dengan melakukan berbagai kegiatan serangkaian Milad Madrasah
yang turut mengundang peserta lomba dari luar. Dengan tujuan
supaya lebih mengenal dengan madrasah ini. Diantara kegiatan
Milad adalah baksos, lomba-lomba seperti hadroh, Try Out dan
sebagainya.”8
Dari berbagai keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa cara atau
metode yang digunakan oleh madrasah dalam rangka penerimaan peserta
didik baru, dengan mengadakan sosialisasi dan promosi yang diantaranya
yaitu dengan cara menyebar brosur, pemasangan spanduk, lomba-lomba
yang diikuti oleh peserta bahkan dari luar kota. Dengan diadakan lombalomba tersebut berbagai kegiatan yang ada di madrasah bisa menjadi
pertimbangan para wali murid yang putra-putrinya mengikuti kegiatan
tersebut, pada saat akan memilih lembaga madrasah aliyah nantinya. Ini
merupakan cara yang efektif sekali yaitu dengan sasaran utama peserta didik
serta wali muridnya.

8

Zaenuri, Wawancara, Madiun 8 Maret 2019
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Penerimaan peserta didik baru merupakan ajang membuka peluang
sebesar-besarnya bagi para calon siswa siswi di daerah manapun, baik di
kabupaten maupun kota Madiun khususnya untuk memperoleh layanan
pendidikan yang sebaik-baiknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
bapak Ari Siswanto, sebagai Kepala Madrasah MAN 2 Kota Madiun, beliau
mengatakan bahwa:
“Penerimaan peserta didik baru disini itu sangat terbuka sekali.
Maksudnya kami menerima siswa/ siswi yang berasal dari daerah
manapun, dan dalam kondisi ekonomi apapun asal memenuhi
perysaratan menjadi peserta didik di madrasah ini. Para peserta
didik ada yang dari kabupaten maupun kota. Bahkan juga ada yang
tinggal di asrama karena jauh rumahnya.”9
Temuan peneliti tentang proses perekrutan peserta didik baru yakni
madrasah tersebut membuka peluang besar bagi para pendaftar. Baik dari
dalam kota maupun kabupaten.10
Ungkapan bapak Ari Siswanto tersebut diatas juga dikuatkan oleh
ungkapan ibu Nur, selaku guru di MAN 2 Kota Madiun, beliau mengatakan
bahwa:“Dalam proses PPDB di madrasah ini luas banget jaunkauannya
mbak, bahkan ada juga yang dari daerah Ngawi. Mereka sangat antusias dan
berkeinginan untuk bersekolah disini.”11
Dari beberapa pendaftar yang berbincang dengan peneliti, ada yang
dari luar daerah Madiun. Mereka mempunyai harapan yang besar anaknya
bisa diterima di MAN 2 Kota Madiun.12

9

Ari Siswanto, Wawancara, Madiun 1 Maret 2019
Data Observasi, 1 Maret 2019
11
Ari Siswanto, Wawancara, Madiun 1 Maret 2019
12
Data Observasi, 1 Maret 2019
10
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Rekrutmen peserta didik di sekolah pada hakikatnya merupakan
proses pencarian, penentuan pelamar yang akan menjadi peserta didik di
sekolah.
Peserta didik baru pada saat memasuki lingkungan baru mereka
otomatis mengalami beberapa kesulitan, baik disebabkan oleh situasi
maupun karena praktek dan prosedur yang berbeda. Kesulitan itu kalu tidak
diatasi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan takut. Dalam rangka
mengenalkan diri dengan madrasah, maka diadakan Orientasi, sebagaimana
diungkapkan oleh bapak Kateno, beliau mengatakan bahwa:
“Matsama atau Masa Ta’aruf Madrasah atau biasa disebut dengan
MOS.. Yang memegang penuh adalah OSIS. Untuk kegiatannya
seperti pengenalan kepala madrasah, guru- guru. Memperkenalkan
berbagai ruang maupun sarana prasarana yang ada. Selain itu juga
pengenalan serta penjelasan terkait peraturan madrasah dan
ekstrakurikuler yang tersedia”.13
Temuan peneliti mengenai Matsama MAN 2 Kota Madiun
bahwasannya dipandu oleh OSIS dibawah pengawasan Wakasis. Dengan
tujuan untuk memperkenalkan para guru serta peraturan- peraturan yang ada
di madrasah, serta dengan memberikan wawasan mengenai ekstrakurikuler
yang disediakan.14
Hal senada juag diungkapkan oleh bapak Zaenuri selaku waka
kesiswaan, beliau mengatakan bahwa:
“Rangkaian dari PPDB yaitu MOS tau Matsama kalau disini yaitu
Masa Ta’aruf Madrasah yang diambil penuh oleh pengurus Osis
selama kurun waktu 5 hari. Dengan tujuan supaya lebih mengenal
dengan madrasah barunya. Nah sebelum dilaksanakan Matsama ini,
sebelumnya wali murid baru sudah dikumpulkan dalam rangka
13
14

Sukateno, Wawancara, Madiun 8 Maret 2019
Data Observasi, 8 Maret 2019
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pemberitahuan terkait hal- hal yang perlu diketahui oleh mereka.
Mulai dari macam- macam ekstra sampai tersedianya kelas
keterampilan disini. Jadi semua wali murid mengetahui kegiatan
apa saja yang mungkin akan di lakukan oleh putra putrinya”.15

Mengenai proses pelaksanaan Matsama itu berlangsung selama 5
hari. 2 hari terakhir dengan kegiatan pengenalan lebih dekat dengan fasilitas
dan ektrakurikuler yang disediakan oleh madrasah.16
Adapun tujuan dengan diadakannya kegiatan MATSAMA ini adalah
untuk membantu peserta didik baru dalam proses beradaptasi dengan
lingkungan sekolah mereka yang baru. Mengetahui program-program apa
yang menjadi unggulan serta mengetahi terkait peraturan yang harus ditaati
dari madrasah.
Adapun mengenai standar input yang ditetapkan oleh pihak
madrasah mengenai ketentuan siswa baru terkait keterampilan vokasional
itu sama dengan siswa regular pada umunya. Tidak ada standar input
tertentu dalam proses mengikuti program kelas keterampilan. Namun proses
selanjutnya yaitu dengan member pelatihan dan berbagai praktik lapangan
yang rutin dengan memaksimalkan alokasi jam mengajar yang tersedia.

2. Penempatan

Kesiswaan

dalam

Meningkatkan

Keterampilan

Vokasional Peserta Didik di MAN 2 Kota Madiun
Dalam proses penempatan peserta didik atau siswa pada umumnya
dilakukan dengan membagi kelas. Yang menjadi dasar penempatan peserta
didik yaitu supaya mudah dalam membedakan kemampuan, bakat, minat
15
16

Zaenuri, Wawancara, Madiun 8 Maret 2019
Data Observasi, 8 Maret 2019
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yang didasari oleh kesenangan peserta didik itu sendiri. Seperti yang
diungkapkan oleh bapak Zaenuri selaku waka kesiswaan MAN 2 Kota
Madiun, beliau mengatakan bahwa:
“Dalam penempatan siswa, kita mengambil langkah dengan
melakukan tes. Nah disini menggunakan tes IQ, UKM, dan
psikologi. Jadi dari hasil tes itu sangat membantu sekali bagi kami
dalam hal penempatan dan pembagian kelas tersebut. Maksimal
satu kelas terisi 36 siswa maupun siswi”.17
Temuan peneliti mengungkapkan bahwa, mengenai penempatan
peserta didik diseleksi dengan menggunakan tes. Semua peserta didik baru
melaksanakan tes berupa tes IQ, tes psikologi dan tes UKM. Dengan
diadakan proses seperti itu para panitia pelakasanaan murid baru mudah
dalam proses penempatan peserta didik di setiap kelasnya.18
Ungkapan bapak Jaenuri tersebut juga dikuatkan oleh ibu Nur,
selaku guru di Madrasah Aliyah tersebut, beliau mengatakan bahwa: “Iya
mbak, disini setiap PPDB diadakan tes untuk memudahkan dalam rangka
pembagian dan penempatan siswa siswinya.”19
Dari

keterangan-keterangan

tersebut

dapat

diketahui

bahwa

penempatan peserta didik di madrasah tersebut dilaksanakan dengan
melakukan tes. Yaitu tes psikologi, UKM dan IQ dalam naungan waka
kesiswaan beserta staf.
Untuk kelas model yang merupakan kelas unggulan, persyaratan
masuknya melalui tes IQ dengan skor perolehan harus mencapai diatas 130
atau di atas rata-rata. Mata pelajarannya diarahkan ke program MIA
(Matematika dan Ilmu Alam). Kelas model bisa dikatakan sebagai kelas
17

Zaenuri, Wawancara, Madiun 8 Maret 2019
Data Observasi, 21 Maret 2019
19
Nur Cahyaningrum, Wawancara, Madiun 21 Maret 2019
18
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olimpiade karena kurikulumnya dihubungkan dengan materi-materi
olimpiade. Jam belajarnya setiap hari juga lebih lama dari kelas regular.
Dengan karakteristik peserta didik yang merupakan anak-anak berpotensi
tinggi seperti nilai UN tinggi, lolos tes IQ, dan ada UKM (Uji Kendali
Mutu), maka kelas ini banyak menoreh prestasi.
Selain kelas model juga ada kelas CI atau Cerdas Istimewa. Meski
dari segi syarat-syarat dan seleksinya hampir sama dengan kelas model,
tetapi yang membedakan adalah masa belajarnya. Untuk kelas model masa
belajarnya tiga tahun, sedangkan kelas CI hanya ditempuh dalam waktu dua
tahun atau empat semester. Dari segi kurikulumnya secara umum sama dan
yang berbeda adalah bebab daya serapnya.
Kemudian ada kelas BI atau Bakat Istimewa itu anak-anak yang
mempunyai prestasi non akademik baik bidang olahraga maupun seni, itu
dijadikan dalam satu kelas. Madrasah juga membuat program kelas
keterampilan seperti otomotif, tata busana, dan kelas elektronika. Setiap
angkatan dibuat satu kelas keterampilan, tetapi jurusannya tetap MIA dan
ditempatkan di kelas MIA 6.
Kehadiran peserta didik di sekolah merupakan hal yang sangat
penting untuk dikelola. Dimana itu akan mempengaruhi prestasi setiap
siswa siswi. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Ari Siswanto, beliau
mengatakan bahwa: “Disini absen diutamakan, kehadiran peserta didik
ditulis dalam absen dan tahap selanjutnya akan diadakan perekapan dan
pada akhirnya akan masuk dan tercantum di dalam rapot.”20
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Peneliti mengemukakan bahwa, presensi kehadiran peserta didik
selalu terisi oleh guru yang mengajar disetiap kelas. Dengan harapan bisa
meningkatkan kedisiplinan dan semangat belajar peserta didik.21
Hal ini juga dikuatkan oleh bapak waka kesiswaan bapak Zaenuri,
beliau mengatakan bahwa: “Siswa yang hadir maupun yang tidak hadir akan
masuk di rekapan presensi setiap kelas. Apabila ada siswa atau siswi yang
tidak masuk sekolah maka wali murid biasanya mengirim surat ke sekolah”.22
Peneliti mengungkapkan bahwasannya, apabila ada peserta didik
tidak masuk atau tidak mengikuti pelajaran maka orang tua wali
mengirimkan surat ke madrasah tidak melalui pesan sms dan sebagainya.23
Dari penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kehadiran peserta
didik dan ketidakhadiran peserta didik di MAN 2 Kota Madiun ditulis dalam
buku presensi yang selanjutnya direkap dan dicantumkan dalam rapot
sebagai laporan kepada orang tua.

3. Pengembangan

Kesiswaan

dalam

Meningkatkan

Keterampilan

Vokasional Peserta Didik di MAN 2 Kota Madiun
Kegiatan pembinaan dan pengembangan peserta didik dilaksanakan
untuk memproses seluruh peserta didik untuk menjadi manusia yang
diharapkan sesuai dengan tujuan utama pendidikan. Pembinaan dan
pengembangan

peserta

didik

dilakukan

dikarenakan

supaya

anak

mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan
yang akan datang.
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Pembinaan dan pengembangan peserta didik selain difokuskan pada
peningkatan kecerdasan dan kemampuan, serta juga harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik itu sendiri. Seperti di MAN 2
Kota Madiun, pelaksanaan pengembangan peserta didik bertujuan supaya
potensi dan keinginan dari diri peserta didik itu mampu berkembang di
kemudian hari tentunya dengan besar harapan mereka mampu menciptakan
lapangan kerja dengan sendirinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
bapak Zaenuri, selaku waka kesiswaan di madrasah tersebut, beliau
mengatakan bahwa:
“Pengembangan siswa bertujuan untuk mengasah kemampuan
mereka dan yang tak kalah pentingnya supaya mereka terampil dan
mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan
menciptakan lapangan kerja sendiri”.24
Hal demikian juga diungkapkan oleh bu Nur, selaku guru
keterampilan di MAN 2 Kota Madiun, beliau mengatakan bahwa:
“Dengan adanya pengembangan berupa keterampilan ini besar
harapan supaya mereka mampu melanjutkan berkarir maupun
menempuh pendidikan selanjutnya dengan dasar bekal yang sudah
dia punyai pada saat pengembangan ini. Supaya mampu
menciptakan lapangan kerja dan mempunyai keahlian dibidang
vokasinya. Dengan adanya pengembangan karakter peserta didik
bisa terbentu dengan baik. Setelah itu yang namanya bakat dan minat
bisa muncul teriring penjelasan materi dari guru mata pelajaran”.25
Dengan melihat antusiasnya para peserta didik dalam proses
menyelesaikan

tugas-tugas

dari

mata

pelajaran

keterampilan,

jadi

mengetahui seberapa minat yang diperoleh dari setiap peserta didik. Guru
memberikan beberapa materi dan bahan praktik dengan harapan suapaya
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mereka para peserta didik mampu berjuang dan berkarir di masa depannya
nanti.26
Pengembangan peserta didik dalam kelas dimulai dengan membuat
perencanaan terhadap apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas tersebut.
Di MAN 2 Kota Madiun, guru yang akan memasuki kelas sudah tau apa
materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dengan memperhatikan
jumlah peserta didiknya dengan alokasi waktu yang disediakan madrsah.
Guru juga menentukan berbagai kebutuhan belajar siswa, dengan tujuan
supaya siswa mampu menerima apa yang disampaikan oleh guru. Dan pada
akhirnya yakni merekan bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan
dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak waka kesiswaan, sebagai
berikut:
“Setiap mau mengajar, guru sudah siap dengan apa apa yang
diperlukan pada saat itu, materi apa yanga kan disampaikan, serta
mengetahui dan mengira-ngira alokasi waktu atau durasi waktu
mereka mengajar supaya tidak kekurangan jampel”.27
Dalam menyampaikan materi guru-guru menggunakan metode yang
bervariatif. Dengan tujuan supaya peserta didik tetap semangat dan tidak
terkesan monoton, bahkan menarik buat pembelajaran mereka. Semakin
menarik model pembelajaran maka semakin baik pula hasil yang diterima
dari peserta didik. Seperti yang diungkapkan bapak Sukateno, beliau
mengatakan bahwa:
“Setiap pelajaran kalau ndak diselingi praktek susah mbak. Jadi
selesai materi langsung praktek seperti itu. Kalau terkait kendala ya
yang jelas waktu. Kita van keterampilan seperti kurang jam.

26
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Soalnya butuh waktu praktik yang banyak. Tapi kami
memaksimalkan dengan waktu 6 jam tersebut”.28
Hal senada juga disampaikan oleh bu Nur selaku guru keterampilan
tata busana, beliau mengatakan bahwa:
“Kalau terkait metode mengajar saya langsung terjun mbak. Kalau
ndak begitu anak anak susah fahamnya. Jadi harus dijelaskan satu
satu, mana bagian ini, caranya membuat pola ini bagaimana, dan
sebagainya. Iya kita juga menjelaskan materi tapi lebih langsung ke
teori dan praktiknya. Supaya waktunya juga nuntut. Dan respon dari
anak-anak pun mereka sangat senang dengan pelajaran keterampilan.
Dengan mendekati anak per anak, mereka bisa lebih faham”.29
Dari paparan penjelasan diatas bisa disimpulkan terkait metode
mengajar dari setiap guru itu mempengaruhi daya serap siswa siswinya.
Semakin baik metode yang digunakan oleh seorang guru, maka siswa akan
semakin tertarik dan senang akan materi yang akan disampaikan olehnya.
Dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa,
MAN 2 Kota Madiun membuka kelas keterampilan setiap tahun ajaran
barunya. Disana menyediakan 3 kelas keterampilan, yaitu keterampilan tata
busana, elektronika dan otomotif. Seperti yang diungkapkan oleh bapak
Zaenuri selaku wakasis Man 2 Kota Madiun, beliau mengatakan bahwa:
“Setiap tahun kami membuka 1 kelas keterampilan. Pada tahun ini
kami membuka kelas keterampilan elektronika. Dengan harapan
bisa membantu ataupun membekali peserta didik yang mengenyam
pelajaran keterampilan tersebut. Suapaya mereka mempunyai bekal
pada saat lulus nanti. Disini menyediakan 3 kelas keterampilan,
yaitu keterampilan tata busana, keterampilan elektronika dan
keterampilan otomotif. Dan kelas keterampilan berada di kelas
MIA 6 setap tahunnya. Jadi mereka yang berkeinginan masuk ke
kelas keterampilan syaratnya harus mau masuk di jurusan MIA”.30

28

Sukateno, Wawancara, 8 Maret 2019
Nur Cahyaningrum, Wawancara, 24 Maret 2019
30
Zaenuri, Wawancara, 8 Maret 2019
29

70

Hal demikian ini juga disampaikan oleh bapak kepala madrasah,
bapak Ari Siswanto, beliau mengatakan bahwa:
“Unggulan MAN 2 Kota Madiun yaitu sebagai Man Model dan juga
MANKeterampilan. SK nya turun 2016 kemaren. Jadi MAN 2 Kota
Madiun ini terpilih menjadi MAN penyelenggara program
keterampilan. Dan disini sudah ada 3 kelas keterampilan. Yaitu kelas
ketermpilan elektronika, keterampilan otomotif dan kelas
keterampilan tata busana”.31
Dengan demikian kelas keterampilan di MAN 2 Kota Madiun juga
menjadi kelas yang diharapkan mencetak lulusan yang mampu bersaing di
dunia luar nantinya. Selain itu pada tahap pengembangan terkait
pengetahuan serta peningkatan kemampuan akan sebuah keterampilan,
maka dari madrasah meneylenggarakan pelatihan-pelatihan. Sebagaimana
yang dipaparkan oleh bu Nur sebagai guru kelas keterampilan tata busana,
beliau mengatakan bahwa:
“Untuk mengasah kemampuan dan keahlian serta bakat minat
siswa, kami bekerja sama untuk mengadakan pelatihan yang
mengundang pemateri dari luar. Kami utamakan itu pelatihnya
alumni dari MAN 2 Kota Madiun ini. Supaya bisa lebih
memotivasi dan lebih menjalin kerjasama yang lebih baik lagi.
Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan
kehalian siswa siswi terkait kelas keterampilan, khususnya
keterampilan tata busana”.32
Dari pemaparan diatas bisa diambil maksudnya, yaitu dengan
melakukan pelatihan-pelatihan atau bekerja sama dengan pihak terkait, bisa
jadi hasil yang akan dicapai lebih maskimal lagi. Dikarenakan tingkat
partisipasi siswa dalam hal tersebut.
Guru dalam menyampaikan pelajaran biasanya menggunakan games,
secara lisan dan menulis di papan tulis. Yang paling disukai adalah kegiatan
praktik dan memahami pelajaran secara santai. Di madrasah sudah ada
31
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program yang tujuannya mempersiapkan murid di era revolusi industry 4.0
contohnya guru biasanya menyuruh murid untuk mencari materi dari
internet. Melatih siswa menggunakan komputer untuk persiapan UNBK dan
bahkan tahun ini ujian try out sudah berbasis android. Dalam pelaksanaan
Ujian Sekolah, sudah menggunakan komputer seperti kegiatan ujian PAS di
sebagian pelajaran menggunakan aplikasi software buatan sendiri.33
C. Temuan Data Penelitian
Berdasarkan paparan data khusus tentang manajemen kesiswaan dalam
meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik di Madrasah Aliyah
Negeri 2 Kota Madiun, maka ditemukan langkah- langkah dalam proses
rekrutmen peserta didik baru dalam upaya meningkatkan keterampilan peserta
didik yakni:
1. Sosialisasi terkait proses penerimaan siswa baru dan pembentukan
kepanitiaan.
2. Pembuatan pamflet, brosur, banner.
3. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru.
4. Pelaksanaan daftar ulang.
Madrasah ini menggunakan cara menyebar brosur dalam rangka
perekrutan peserta didik baru. Selain itu juga dengan mengadakan silaturahim
atau kunjungan ke madrasah atau sekolah yang jenjangnya berada dibawah
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun tersebut. Lomba-lomba yang
dilaksanakan dala rangka perayaan milad madrasah. Dan didalam agenda milad
ada beberapa macam kegiatan lomba, diantaranya adalah lomba hadroh,
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qiro’ah, try out tingkat SMP/MTs yang dibuka secara umum bagi pendaftar
dari daerah mana saja bisa mengikuti. Ada kegiatan baksos dan juga khitan
masal dalam rangkaian milad tersebut. Sehingga itu dijadikan sebagai
marketing utama dalam hal penerimaan peserta didik baru pada setiap
tahunnya.
Penempatan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
ini dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan tes. Pada awal masuk, peserta
didik melaksanakan tes ujian masuk dengan tujuan supaya mudah dalam proses
penempatan siswanya. Tes tersebut meliputi tes IQ, psikologi, dan tes UKM.
Dari

situ

mampu

mengklasifikasikan

peserta

didik

sesuai

dengan

kemampuannya.
Pengembangan peserta didik dalam pembelajaran, setiap guru sudah
dimulai dengan menggunakan perencanaan terhadap mata pelajaran atau materi
yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode
yang seperti apa dan dengan memperhatikan dan memanfaatkan alokasi waktu
yang ada semaksimal mungkin. Sehingga apabila metode yang digunakan oleh
seorang guru semakin menarik otomatis para peserta didik pun mampu dengan
mudah memahami apa yang disampaika oleh guru tersebut. Dengan
menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan memaksimalkan semua
fasilitas yang ada.
Di Madarasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun ini, guru diwajibkan
menyiapkan rencana mengajar dan metode yang akan dilaksanakan. Supaya
tidak terkesan mengajar yang monoton-monoton saja. Beberapa guru
menggunakan metode mengajar yang berfariatif dengan harapan para peserta
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didik menjadi lebih semangat dalam menikmati dan menerima materi yang
disampaikan. Semakin sering praktik, maka semakin aktif dan cepat pula
proses pemahaman dalam materi yang disampaikan. Terutama pada mata
pelajaran keterampilan, apabila tidak menggunakan metode praktik da hanya
menggunakan metode ceramah saja, maka kemungkinan besar tujuan utama
tidak tercapai. Jadi di kelas keterampilan lebih mengutaman menggunakan
metode praktik dan tanya jawab. Dengan harapan peserta didik lebih aktif lagi
dalam proses belajar.

BAB IV
MODEL MANAJEMEN KESISWAAN UNTUK MENINGKATKAN
KETERAMPILAN VOKASIONAL PESERTA DIDIK DI MAN 2 KOTA
MADIUN

A. Rekruitmen Kesiswaan dalam Meningkatkan Keterampilan Vokasional
Peserta Didik di MAN 2 Kota Madiun
Rekrutemen peserta didik merupakan serangkaian acara atau kegiatan
dalam proses mendapatkan peserta didik baru pada sebuah lembaga pendidikan
di setiap tahunnya. Setiap tahun ajaran baru suatu lembaga pendidikan pasti
membutuhkan peserta didik baru. Oleh karena itu proses rekrutmen peserta
didik dilaksanakan, seperti halnya di MAN 2 Kota Madiun ini.
Sebelum pelaksanaan rekrutmen peserta didik dimulai, MAN 2 Kota
Madiun selaku lembaga penyelenggara rekrutmen tersebut melakukan berbagai
persiapan. Diantaranya adalah sosialisasi mengenai proses pelaksanaan PPDB/
rekrutmen peserta didik serta membentuk kepantiaan tersendiri. Kemudian
yang seharusnya menjadi pijakan yaitu jumlah siswa siswi yang dibutuhkan.
Hal ini sesuai dengan langkah awal manajemen kesiswaan analisis kebutuhan
peserta didik yang didalamnya terdapat penetapan siswa yang dibutuhkan oleh
lembaga pendidikan sekolah.1
Metode lain yang digunakan yaitu dengan menyebarkan pamflet dan
brosur serta memasang banner terkait proses rekrutmen tersebut. Selain itu,
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun juga mempunyai daya tarik yang

1
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bagus mengenai cara menarik peserta didik baru. Diantara lain yaitu dengan
diselenggarakannya lomba-lomba dalam rangka milad madrasah. Dari kegiatan
tersebut diharapkan banyak peserta didik yang tingkatan sekolahnya berada di
jenjang dibawah MAN 2 Kota Madiun bisa mendaftarkan diri sebagai peserta
didik baru pada tahun ajaran baru kedepannya. Hal ini sesuai dengan metode
dalam penerimaan peserta didik baru yaitu pengiklanan, rekomendasi dari
orang lain dan melalui perlombaan. Metode ini merupakan metode eksternal
perekrutan dengan cara peserta didik datang sendiri ke tempat pendaftaran
(walk- ins) dan peserta didik menulis keperluan pendaftaran ditempat
pendaftaran (write- ins).2
Adapun penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang
sebanyak- banyaknya dan seluas- luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat
untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan sebaik- baiknya.
Penerimaan peserta didik baru harus berlandaskan pad azas- azas tertentu.
Seperti penerimaan peserta didikk baru di MAN 2 Kota Madiun ini, bersifat
terbuka dan dapat diketahui oleh banyak lapisan masyarakat serta
pelaksanaannya berdasarkan pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini,
rekrutmen peserta didik MAN 2 Kota Madiun berasaskan pada sifat
keterbukaan, objektifitas, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan.3
Berkenaan dengan seleksi peserta didik baru, yang mana proses seleksi
merupakan rangkaian tahap-tahap dalam penerimaan peserta didik baru
tersebut. Di Madrasah Aliyah 2 Negeri Kota Madiun ini merupakan lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan tahap seleksi terlebih dahulu dalam proses
2
3
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penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun barunya. Jadi bagi peserta
didik yang mendaftar di lembaga ini akan melaksanakan serangkaian tes.
Diantaranya yaitu tes IQ, psikologi, dan UKM. Hal ini sesuai dengan definisi
seleksi peserta didik baru yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik yang
dianggap memenuhi kualifiaksi untuk menjadi peserta didik.4 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.5
Ketika peserta didik sudah dinyatakan diterima di MAN 2 Kota Madiun,
maka diperlukan adanya proses pengenalan terhadap staf maupun guru-guru
yang mengajar serta lingkungan madrasah sendiri. Apabila hal demikian tidak
dilakukan maka akan menyebabkan kesulitan bagi para peserta didik dalam
proses adaptasi dengan lingkungan baru mereka. Untuk mengatasi hal ini,
segenap guru yang berkaitan dengan bagian rekrutmen madrasah akan
menjelaskan hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dan kegiatankegiatan yang dilaksanakan di Madasah secara lengkap. Dengan melalui
kegiatan MATSAMA atau lebih dikenal dengan istilah masa ta’aruf siswa baru
dalam rangka mengenal madrasah. Hal ini sesuai dengan definisi masa
orientasi siswa yaitusuatu kegiatan untuk mengantar peserta didik ke jenjang
pendidikan baru yang menjembatani peserta didik baru mengenali berbagai
kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, baik berupa lingkungan fisik,
4
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lingkungan sosial, maupun isi dan cara belajar yang berbeda dengan
lingkungan sebelumnya.6
Kegiatan MATSAMA atau biasa lebih dikenal dengan masa orientasi
siswa merupakan kegiatan yang sangat membantu dan utama bagi para peserta
didik baru. Dengan tujuan para peserta didik baru mampu beradaptasi dengan
mudah dengan lingkungan madrasah.
B. Penempatan Kesiswaan dalam Meningkatkan Keterampilan Vokasional
Peserta Didik di MAN 2 Kota Madiun
Baharudin mengemukakan bahwa penempatan peserta didik (pembagian
kelas) yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan
sistem kelas.7 Pengelompokan bisa juga didasarkan pada perbedaan individu
peserta didik seperti minat, bakat dan kemampuan.8Ruang kelas merupakan
sarana yang sangat primer bagi sebuah lembaga pendidikan. Setiap madrasah
tentunya wajib memiliki ruang kelas yang digunakan sebagai tempat belajar
para peserta didik. Menurut Willian A. Jeager mpengelompokan peserta didik
dapat didasarkan pada fungsi integrasi dan fungsi perbedaan.9 Fungsi integrasi
yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta
didik. Pengelompokan integrasi ini didasarkan menurut jenis kelamin dan
umur. Peneglompokan berdasarkan berdasarkan fungsi integrasi tersebut
menghasilkan

pembelajaran

yang

klasikal.

Fungsi

perbedaan

yaitu

pengelompokan peserta didik berdasarkan pada perbedaan yang ada dalam
individu peserta didik tersebut, seperti minat, bakat dan kemampuan. Di setiap
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lembaga pendidikan, proses penempatan peserta didik memiliki khas masingmasing pada setiap lembaga.
Penempatan peserta didik dilaksanakan dalam rangka memudahkan
peserta didik tyersebut dalam proses penerimaan materi yang disampaikan oleh
para guru. Peserta didik mempunyai kesamaan dan juga mempunyai perbedaan
dalam proses pembelajaran. Penempatan atau pengelompokan peserat didik
biasanya dilakukan dengan melakukan pembagian kelas.
Penempatan peserta didik atau pengelompokan peserta didik di MAN 2
Kota Madiun ini dilakukan berdasarkan kemampuan para peserta didik yang
diperoleh dari tahap tes awal masuk mereka. Hasil dari pelaksanaan beberapa
tes tersebut akan membantu dalam proses penempatan peserta didik, yaitu akan
dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan jumlah ruang yang ada
berdasarkan kemampuan masing- masing peserta didik tersebut.
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun juga mengelompokkan peserta
didik didasarkan pada fungsi:
1.

Integrasi, yaitu pengelompokan didasarkan atas kesamaan yang ada pada
peserta didik misalnya kesamaan umur atau jensi kelamin. Pengelompokan
ini akan menghasilkan model pembelajaran klasikal.

2.

Perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan pada
perbedaan yang ada dalam individu peserta didik tersebut, seperti minat,
bakat dan kemampuan dengan menghasilkan model pembelajaran
individual.
Kehadiran peserta didik dan ketidakhadiran peserta didik MAN 2 Kota

Madiun di tulis dalam buku presensi setiap kelas. Pada setiap akhir semester

79

dilaksanakan perekapan terkait jumlah kehadiran dan ketidakhadiran para
peserta didik tersebut yang selanjutnya dicantumkan pada lembar rapot.
Ketidak hadiran akan mempengaruhi porses belajar peserta didik dan otomatis
tidak dapat memenuhi target pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penjelasan
Eka Prihatin, Presensi mengandung 2 arti, yaitu masalah kehadiran di sekolah
dan masalah ketidakhadiran di sekolah. Hal itu merupakan suatu yang penting
pengelolaan siswa di sekolah, karena berhubungan erat dengan prestasi belajar
peserta didik.10
Kehadiran peserta didik di MAN 2 Kota Madiun ini sesuai dengan proses
peningkatan keterampilan vokasional peserta didik. Semakin sering tidak
mengikuti pelajaran maka bisa dikatakan waktu atau proses penerimaan dan
pemahaman terkait materi pelajaran yang disampaikan mengalami penurunan
kualitasnya.
C. Pelatihan

dan

Pengembangan

Kesiswaan

dalam

Meningkatkan

Keterampilan Vokasional di MAN 2 Kota Madiun
Pelatihan kesiswaan merupakan bagian yang sangat penting dalam
terselenggaranya pelaksanaan pendidikan. Artinya penyelenggaraan pendidikan
tidak lepas dari proses pelatihan pada peserta didik agar dapat tumbuh dan
berkembang sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.11 Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembinaan peserta didik merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik dan
tenaga kependidikan guna mengembangkan minat, bakat dan kemampuan serta
keterampilan peserta didik dengan baik.

10

Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, 75
Hega Raka Ardana, Manajemen Peserta DidiK Sekolah Inklusi, 38

11
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Tahap selanjutnya dalam manajemen kesiswaan adalah pengembangan
peserta didik. Kegiatan dalam rangka melakukan pengembangan terhadap
peserta didik ini dilaksanakan untuk memproses peserta didik untuk menjadi
manusia yang diharapkan di masa yang akan datang, dengan harapan bisa
sesuai dengan tujuan pendidikan Negara. Pelatihan dan pengembangan siswa
dilakukan dengan berbagai macam kegiatan.
Pelatihan dan pengembangan siswa sangat penting terutama yang berada
di kelas keterampilan. Dalam proses pelatihan dan pengembangan siswa juga
memperhatikan perkembangan psikologis dan kemauan peserta didik. Seperti
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kesiswaan di MAN 2 Kota Madiun
ini yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan bakat
minat para peserta didik dengan harapan tercapainya tujuan awal yaitu mampu
bersaing di dunia luar dan mempunyai keahlian khusus terkait keterampilan
vokasional.
Dalam mewujudkan peserta didik yang mampu dan terampil dalam hal
vokasionalnya, para pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran.
Diataranya yaitu menggunakan metode praktik. Dengan tujuan supaya lebih
cepat paham terkait materi yang disampaikan. Lebih efektif dengan pemberian
tugas dan pelaksanaan praktik dalam proses pelaksanaan pembelajaran berbasis
keterampilan vokasional tersebut. Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
juga disediakan berbagai macam alat praktik yang bisa menunjang
keterampilan vokasional para peserta didik. Sesuai dengan teori vokasional
berikut, pendidikan dan keterampilan vokasional akan efektif jika penguaaan
keterampilan dalam bentuk tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan
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mesin yang sama seperti yang ada di tempat kerja. Prinsip ini adalah prinip
pokok pembelajaran dalam pendidikan kejuruan yang disebut dengan learning
by doing dan hand on experience.12
Dalam pelaksanaannya, kelas keterampilan sudah melakukan praktik di
luar dalam bahasa lain bisa disebut magang. Kegaitan tersebut sudah
bekerjasama dengan perusahaan sesuai dengan keterampilan para peserta didik.
Hal ini sesuai dengan pernyataan, pendidikan dan keterampilan vokasional
harus memiliki hubungan yang erat dengan DUDI karena merupakan kunci
sukses Pendidikan dan keterampilan vokasional.13
Pelaskanaan

pengembangan

peserta

didik

bertujuan

untuk

mengembangkan potensi yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik dan
membentuk kepribadian peserta didik yang lebih baik dan berakhlak. Hal ini
sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Agus Wibowo yang menyatakan
bahwa tujuan pengembangan peserta didik adalah:
a) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang
meliputi bakat, minat dan keterampilan.
b) Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan
sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan
pengaruh negative dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
c) Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi unggulan
sesuai bakat minat.

12

Putu Sudira, Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan, 35
Ibid, 35

13
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d) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak
mulia, demokratis, dan menghormati hak- hak manusia.14
Dalam proses pengembangan dan pelatihan keterampilan vokasional, guru
menemukan berbagai macam tipe-tipe yang dimiliki oleh setiap peserta didik.
Dalam menangani dan mengatasinya seorang guru harus mampu merangkul
semua peserta didik dalam proses pembelajaran. Supaya proses penyampaian
materi bisa terlaksana dengan lancar dan penuh pemahaman dari peserta didik.
Dalam setiap pembelajaran diperlukan adanya kegaiatan evaluasi. Dengan
adanya evaluasi dari setiap akhir proses pembelajaran diharapkan peserta didik
mampu dan mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang dapat diserap dan
dipahami oleh para peserta didik. Selain itu evaluasi juga menjadi bahan
laporan kepada orang tua wali murid tentang seberapa yang dicapai oleh putra
putrinya. Di MAN 2 Kota Madiun ini evaluasi peserta didik dilakukan dengan
ujian tengah semester, ujian semester, dan ujian praktik. Pendataan tentang
kemajuan prestasi para peserta didik didata oleh setiap guru wali kelas yang
kemudian direkap dalam rapot. Hal ini sesuai dengan teori evaluasi yang
bermakna suatu proses untuk menentukan atau membuat keputusan sampai
sejauh mana tujuan- tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dengan hasil
penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didik mana yang
sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum
berhasil menguasai bahan.15
Kegaiatan evaluasi di kelas keterampilan juga sangat perlu untuk
dilaksanakan. Dikarenakan supaya lebih mudah dalam mengontrol para peserta
14
15

Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah, 78
Hamzah. B Uno, Perencanaan Pembelajaran, 22
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didik terkait seberapa jauh pemahaman mereka tentang apa yang telah
disampaikan oleh para pendidik pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan
adanya evaluasi diharapkan pendidik mengetahui siswa mana yang sudah
mampu menguasai materi yang disampaian dan siswa mana yang belum
menguasai materi dan lebih mudah melakukan control terkait prestasi peserta
didik. Sebagai mana disampaikan oleh Oteng Sutisna bahwa 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 peserta didik.16
Kegiatan praktik yang sering dilakukan di kelas keterampilan akan
membantu

tingkat

menguasaan

materi.

Dengan

semakin

sering

melaksanakan praktik maka akan semakin sering menemukan berbagai
permasalahan baik permasalahan yang simple maupun yang rumit. Dari
praktik tersebut para perserta didik akan belajar dan bahkan mampu
mengatasi berbagai persoalan yang ada dengan langsung konsultasi dengan
guru pendidik. Dengan harapan pada saat sudah menjadi alumni, mereka
mampu menghadapi berbagai persoalan yang ada terkait bidang
keterampilan yang menjadi pilihannya. Di MAN 2 Kota Madiun jam
praktik

dilaksanakan

kemungkinan

besar

setelah
waktu

penyampaian
banyak

materi

digunakan

selesai.

untuk

Jadi

langsung

melaksanakan praktik. Dengan tujuan supaya para peserta didik tidak lupa
akan materi yang telah disampakan. Jadi setelah penyampaian materi
langsung melaksanakan prakti terkait materi keterampilan yang didapat

16

Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional, 90
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pada saat itu. Selain itu peserta didik juga melaksanakan PKL atau biasa
dikenal dengan istilah Praktik Kerja Lapangan. Kegaitan ini dilaskanakan
oleh para peserta didik yang berada di kelas otomotif. Praktik Kerja
Lapangan tersebut bekerja sama dengan bengkel-bengkel sepeda motor di
kawasan Madiun Kota. Seperti bengkel motor Gunawan yang menjadi
langganan praktik pada setiap tahunnya. Respon dari para peserta didik
begitu antusias dengan diadakannya program PKL ini. Pelaksanaan praktik
ini berada di jadwal hari libur para peserta didik. Dengan tujuan tidak
mengganggu jam pelajaran dan para peserta didik mampu memanfaatkan
hari liburnya dengan melaksanakan tugas praktik dari madrasah. Selain itu
di MAN 2 Kota Madiun juga menggunakan alat praktik yang sesuai
dengan kelas keterampilan masing-masing. Seperti mesin, alat jahit dan
sebagainya yang menjadi tunjangan dalam proses pembelajaran. Hal ini
sesuai dengan

prinsip keterampilan vokasional yaitu: Pendidikan dan

keterampilan vokasional akan efektif jika penguaaan keterampilan dalam
bentuk tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang
sama seperti yang ada di tempat kerja. Prinsip ini adalah prinip pokok
pembelajaran dalam pendidikan kejuruan yang disebut dengan learning by
doing dan hand on experience.17

17

Putu Sudira, Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan, 35

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melewati pembahasan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:
1. Rekrutmen peserta didik baru di MAN 2 Kota Madiun menggunakan
pendekatan active recruit. Active recruit dilakukan dengan walks ins: calon
peserta didik datang ke madrasah dan mendaftar dan write ins: calon
peserta didik baru beserta orang tua menulis formulir pendaftaran. Selain
itu informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru juga diperoleh dari
rekomendasi orang lain, dan pengiklanan sperti brosur dan banner.
2. Penempatan peserta didik di MAN 2 Kota Madiun dilaksanakan
berdasarkan seleksi/ tes. Tes yang dilaksanakan yaitu berupa tes psikologi,
UKM dan tes IQ. Pelaksanaan serangkaian tes ini diberlakukan sama antara
kelas regular maupun kelas keterampilan. Namun, yang menjadi pembeda
antara kelas regular dengan kelas keterampilan yaitu, pada saat siswa/ siswi
sudah masuk akan diberikan pembinaan dan pelatihan mengenai
keterampilan yang dipilih.
3. Pelatihan

dan

pengembangan

peserta

didik

dalam

meningkatkan

keterampilan vokasional diantaranya yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran berbasis praktik dan diimbangi dengan melakukan hubungan
kerja sama dengan tempat kerja atau tempat pelatihan.
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B. Saran
Mengacu pada hasil penelitian lapangan di atas, beberapa saran yang dapat
diberikan dalam penelitian ini adalah:
1. Pihak madrasah untuk memaksimalkan pembinaan pendidikan dalam
rangka menciptakan kualitas SDM/ lulusan yng berkualitas dengan selalu
merencanakan dan melaksanakan agenda kegiatan dengan maksimal dan
terprogram.
2. Pihak madrasah hendaknya dalam mengatur dan mengelola para peserta
didik dengan mengacu sepenuhnya kepada manajemen kesiswaan secara
utuh dan berusaha mengatasi probelamatika yang ada dengan sebijakbijaknya.
3. Pihak madrasah hendaknya dalam melakukan promosi atau proses
rekrutmen peserta didik baru lebih menekankan pada program kelas
keterampilan secara lengkap dan detail agar supaya peserta didik beserta
wali murid tidak salah paham terkait hal tersebut.
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