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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari bagaimana 

lembaga dapat mengelola setiap aktivitas yang terjadi di sekolah. Sekolah 

merupakan sebuah organisasi dimana tempat berkumpulnya orang-orang 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut maka dibutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak lembaga. 

Sumber daya manusia yang unggul dapat didayagunakan untuk merealisasikan 

visi dan misi, merupakan dambaan semua organisasi termasuk lembaga 

pendidikan. 

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
1
 

Manajemen atau pengelolaan merupakan suatu hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Karena tanpa 

manajemen atau pengelolaan semua kegiatan yang akan dilaksanakan atau 

tujuan yang ingin dicapai tidak akan bisa tercapai secara efektif dan efesien. 
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oleh sebab itu di dalam lembaga pendidikan manajemen sangat diperlukan, 

salah satunya dalam hal manajemen kesiswaan. 

Manajemen kesiswaan adalah proses pengaturan siswa mulai dari 

siswa tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dengan 

demikian manajemen kesiswaan itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

pencatatan siswa saja, melainkan aspek yang lebih luas, yang secara 

operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran  upaya 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan sekolah.
2
 

Untuk mencapai tujuan dari sekolah ada hal yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan manajemen kesiswaan, yaitu mencakup kegiatan mulai dari 

perencanaan, penerimaan siswa baru, pengaturan siswa dalam kelompok-

kelompok, pembinaan siswa, berakhir dengan pelepasan siswa dari sekolah, 

serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan siswa. 

Kegiatan yang berhubungan langsung dengan siswa diantaranya adalah 

penerimaan peserta didik baru. 

Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen 

kesiswaan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena kalau tidak ada 

peserta didik yang di terima di sekolah, berarti tidak ada yang harus di tangani 

dan diatur. 

Undang-Undang maupun Peraturan yang dijadikan landasan dalam 

penerimaan peserta didik baru, yaitu: 
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1. Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Pendidikan Nasional 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan 

Sekolah 

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penyelengaraan 

Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. 

Menurut Suryosubroto penerimaan peserta didik baru merupakan 

salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan 

mengadakan seleksi calon peserta didik. Program penerimaan peserta didik 

baru merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam manajemen 

kesiswaan.
3
 

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk 

memberikan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk 

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi pendidikan. 

Ada beberapa yang dilakukan dalam penerimaan peserta didik baru, 

yaitu: 

1. Kebijakan penerimaan peserta didik baru 
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2. Sistem penerimaan peserta didik baru 

3. Kriteria penerimaan peserta didik baru 

4. Prosedur penerimaan peserta didik baru.
4
 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang terdapat di Jalan Cempedak No. 37 Pekanbaru. Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru yang tentunya memiliki kegiatan penerimaan 

peserta didik baru. Waktu pelaksanaan pendaftaran dibagi menjadi 2 

gelombang yaitu dimulai gelombang pertama tanggal 20 Februari 2017 - 30 

Mei 2017 dan tanggal 2 April 2017 - 17 Juli 2017. Penerimaan peserta didik 

baru merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu 

kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru yaitu 

sosialisasi (sistem promosi) kegiatan penerimaan peserta didik baru berupa 

penyebaran brosur, pamplet dan presentasi ke sekolah- sekolah. Sosialisasi 

(sistem promosi) kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah ada namun 

pelaksanaan kegitan yang telah di rancang sedemikian rupa tidak berjalan 

secara maksimal. Kemudian memulai pendaftaran untuk penerimaan peserta 

didik baru. 

Hal ini dapat dilihat gejala-gejala yang ada di lapangan berdasarkan 

wawancara/observasi dengan ketua panitia penerima peserta didik baru di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru sekolah yang bernama Ibu Sri Rezeki 

yaitu: 
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1. Sistem penyampaian informasi dari petugas, kemungkinan tidak di 

mengerti oleh peserta didik yang di kunjungi 

2. Kinerja panitia masih saling mengandalkan satu sama lain 

3. Jumlah peserta didik baru yang mendaftar tidak sesuai dengan target yang 

telah ditentukan diawal. 

4. Sosialisasi melalui alumnus kurang berjalan dengan baik. 

5. Adanya sistem promosi dalam penerimaan peserta didik. 

6.  Adanya transparasi dalam penerimaan peserta didik. 

7. Fasilitas dalam pendaftaran masih kurang memadai. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Penerimaan Peserta Didik 

Baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam dan kekeliruan dalam 

memahami istilah yang dipakai dalam judul, maka penilis perlu 

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut yaitu: 

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga 

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
5
 

2. Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan 

peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan, sebelum masuk) hingga 

akhir (tamat) dari lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidkan Islam, 
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manajemen memiliki makna yang relatif sama dengan manajemen 

kemahasiswaan dan manajemen kesantrian.
6
  

3. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen 

peserta didik yang sangat penting. Peserta didik dapat diterima di suatu 

lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Walaupun setiap orang 

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak 

secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan 

(sekolah). Sebab untuk dapat diterima, haruslah terlebih dahulu memenuhi 

kewajiban yang telah ditentukan. 
7
 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru. 

b. Apa standar yang ditetapkan dalam proses penerimaan peserta didik 

baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

c. Implementasi manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik 

baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 
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d.  Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen kesiswaan 

dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang diidentifikasi, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan kemapuan 

penulis, untuk itu penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

implementasi manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru 

dan faktor yang mempengaruhi manajemen kesiswaan dalam penerimaan 

peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  batasan masalah di atas penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi manajemen kesiswaan dalam penerimaan 

peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen kesiswaan 

dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen kesiswaan 

dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi 

manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan penulis dalam 

mengetahui implementasi manajemen kesiswaan dalam penerimaan 

peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang implementasi manajemen 

kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


