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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Lembaga pendidikan (sekolah) merupakan tempat transfer ilmu 

pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui proses pendidikan, peserta 

didik diajak untuk memahami serta mempersiapkan diri dalam menghadapi 

tantangan dan tuntutan yang ada di kehidupannya. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan bertujuan untuk mendidik peserta didik yang nanti akan hidup 

sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam golongan, 

jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan. 

Berdasarkan tujuan sekolah tersebut, komponen sekolah bidang 

kesiswaan keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih dalam pelaksanaan 

kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan subjek sekaligus 

objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan. Komponen peserta didik juga merupakan salah satu komponen 

keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. 

Peserta didik memiliki sifat individu yang berbeda antara satu dengan 

yang lain. Dalam satu kelas tidak ada peserta didik yang memiliki 

karakteristik dan ciri sama persis, baik kecerdasan, emosi, kebiasaan serta 

kecepatan belajar, dan sebagainya. Dari sini terlihat betapa pentingnya 

administrasi kesiswaan di sekolah. 
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Administrasi kesiswaan khususnya penerimaan peserta didik baru 

menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

peserta didik. Mereka perlu mendapatkan penanganan administrasi menurut 

hak dan kewajiban karena menjadi bagian penting dari sistem sekolah. Hal ini 

berlaku sejak diterima sebagai peserta didik baru hingga lulus dari sekolah. 

Peserta didik memiliki hak memperoleh pendidikan, pengajaran, dan 

bimbingan, serta menggunakan segala fasilitas yang berada di sekolah. Selain 

hak, kewajiban siswa dalam melaksanakan rutinitas kegiatan di sekolah tidak 

dapat diabaikan. Contohnya, mengikuti kegiatan pembelajaran atau kegiatan 

ujian sesuai waktu yang ditentukan. Selain itu, situasi kondusif di sekolah 

dapat tercipta apabila peserta didik menjalankan kewajiban mematuhi tata 

tertib sekolah. 

Dalam menghadapi urusan kesiswaan, sekolah dituntut untuk 

mengembangkan peserta didik melalui program tertentu. Dari program 

tersebut, lembaga harus memiliki record berupa catatan identitas peserta 

didik dan yang berkaitan dengan peserta didik. Berupa catatan dan laporan 

yang diberikan kepada orang tua peserta didik atau mereka yang 

membutuhkan (stakeholder) laporan tersebut (Satori & Suryadi, 2009:166). 

Dengan demikian, penerimaan peserta didik baru bagi sekolah sangat 

dibutuhkan untuk pemetaan jumlah dan kualitas peserta didik yang diterima, 

serta sarana pendukung kegiatan sekolah, sehingga dibutuhkan perencanaan, 

pemikiran, pengarahan dan pengaturan serta mengikutsertakan semua potensi 

yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. 
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Dalam kaitannya dengan penerimaan peserta didik baru, Gorton dalam 

Bafadal (2004:32) mengemukakan, “Perencanaan kesiswaan yang dipikirkan 

dan ditetapkan adalah program penerimaan siswa“. Dikemukakan juga oleh 

Imron (2011:21) bahwa “perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas 

memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan 

peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah 

maupun mereka akan lulus dari sekolah”. Dengan demikian perencanaan atau 

strategi kesiswaan pada hakekatnya merupakan keseluruhan kegiatan 

memikirkan dan menetapkan penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 

baru. Oleh karena itu perencanaan harus dilakukan dengan baik karena 

menjadi acuan sekolah dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah. 

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu komponen 

penting dalam pendidikan, maka perlu dikelola dengan baik agar segala 

kegiatan bidang kesiswaan, kurikulum dan sarana prasarana dalam proses 

belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta 

tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Cakupan pengelolaan penerimaan 

peserta didik baru meliputi pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan penerimaan peserta didik dan pengelolaan kelas, pengelolaan 

sarana dan prasarana, pengelolaan data peserta didik baru dan evaluasi.  

Tujuan dalam pengelolaan bidang kesiswaan adalah agar peserta didik 

dapat memanfaatkan semua kesempatan dan fasilitas di sekolah dalam 

kegiatan belajarnya, agar tujuan yang ingin dicapai di sekolah dapat diperoleh 

secara efektif dan efisien (Purnamasari, 2009:4). Penerimaan peserta didik 
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baru bagi sebuah satuan pendidikan merupakan kegiatan yang amat penting 

dan mempunyai nilai strategis untuk menjaring calon siswa yang berpotensi. 

Proses penerimaan peserta didik baru dijadikan strategi awal untuk menjaring 

calon siswa yang berpotensi dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

secara optimal ditinjau dari sisi akademik, kepribadian, dan memiliki 

kesungguhan sehingga mereka dapat belajar dan bersosialisasi baik di sekolah 

maupun masyarakat. 

Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah merambah bidang pendidikan. Manusia memerlukan 

komunikasi untuk saling bertukar atau mencari informasi dimana saja. Proses 

transfer informasi dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu dan ruang. 

Penerapan sistem informasi dan komunikasi di dunia pendidikan menjadi 

salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah lembaga 

pendidikan harus memiliki perangkat yang diperlukan untuk menjalankan 

operasional pendidikan, seperti kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana, 

struktur organisasi, proses, sumber daya manusia (tenaga pendidik), dan biaya 

operasional. 

Seiring derasnya arus informasi dan komunikasi, penggunaan internet 

sebagai penyedia informasi semakin banyak digunakan di sekolah, salah 

satunya untuk membantu dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sistem 

informasi penerimaan peserta didik baru sistem online merupakan aplikasi 

komputer untuk memudahkan proses penerimaan peserta didik baru yang 

dilaksanakan secara online. Penyelenggaraan proses ini melalui sistem online 
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menggunakan basis internet yang formulir pendaftaran dapat diperoleh dari 

akses website atau laman sekolah. Penerapan penerimaan peserta didik baru 

melalui sistem online memiliki harapan agar memudahkan sekolah dalam 

mengolah data calon peserta didik. Selain itu manfaat yang diperoleh ialah 

calon peserta didik mempunyai gambaran akan sekolah tujuan, dan informasi 

terkait dengan penerimaan peserta didik baru dapat diperoleh dengan cepat, 

objektif, transparan, akuntabel dan bersifat terbaru. Informasi terkait syarat 

pendaftaran, syarat penerimaan, sampai dengan informasi yang menyangkut 

kegiatan pasca proses penerimaan peserta didik baru perlu dengan cepat 

diperoleh oleh para pengguna dalam hal ini calon peserta didik dan orang tua. 

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem online 

dinilai memiliki keunggulan tersendiri. Selain lebih efisien, penerimaan 

peserta didik baru sistem online lebih transparan dan terbuka. Dengan 

dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru melalui sistem online 

menjadikan proses terhindar dari kecurangan-kecurangan, karena setiap orang 

dapat melihat secara terbuka siapa saja yang mendaftar dan diterima 

berdasarkan nilai Ujian Nasionalnya. Termasuk memudahkan pemantauan 

baik oleh calon peserta didik dan orang tua serta masyarakat maupun dinas 

dan stakeholder terkait pendidikan. 

Selain terdapat kelebihan, proses penerimaan peserta didik baru 

melalui sistem online juga terdapat kelemahan. Proses penerimaan peserta 

didik baru melalui sistem online tidak mengacu pada kenyataan di lapangan. 

Banyak calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah dekat tempat 
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tinggal karena tergusur oleh peserta didik dari daerah lain sebagai akibat dari 

ketiadaan kuota untuk peserta didik terdekat dengan sekolah serta adanya 

kekosongan kursi karena peserta didik juga diterima di sekolah lain. Kondisi 

tersebut dapat berakibat pada meningkatnya angka anak putus sekolah.  

Kendala lain dengan adanya sistem ini berupa terbatasnya akses bagi 

calon peserta didik ataupun orang tua yang belum mengenal internet sehingga 

kesulitan melakukan semua proses terkait dengan penerimaan peserta didik 

baru melalui sistem online. Lambatnya koneksi laman atau situs untuk dibuka 

juga menjadi masalah yang tidak terpisahkan dari sistem ini. Pada 

pelaksanaannya penerimaan peserta didik baru melalui sistem online sangat 

dibatasi waktu pendaftaran dimana aplikasinya ditutup oleh pihak sekolah 

pukul 12.00 WIB. Hal tersebut menyebabkan kurang efektif dalam 

ketercapaian alur proses penerimaan peserta didik baru sistem online. Di sisi 

lain pihak sekolah juga tidak diberi kewenangan dalam mengelola nilai 

maupun penyusunan peringkat pendaftar karena kewenangan di pihak dinas 

pendidikan. Sekolah berperan sebagai pelaksana dan dinas sebagai 

penyelenggara. 

Alur rancangan program kerja kegiatan penerimaan peserta didik baru 

yang dilakukan yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. 

Namun dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem online ini belum 

dilakukan kegiatan pengawasan oleh pihak sekolah terkait permasalahan yang 

ada dalam proses kegiatan yang telah terlaksana. Hal ini menjadi 

permasalahan karena pengawasan sangat diperlukan untuk memantau dan 
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memperbaiki kegiatan yang dilaksanakan. Maka dari itu, sebaiknya di setiap 

kegiatan yang dirancang dan telah terlaksana dilakukan pengawasan agar 

pada proses penerimaan peserta didik baru selanjutnya dapat berjalan lancar. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemukan peneliti, maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik 

Baru Melalui Sistem Online Di SMA Negeri 1 Karanganom Klaten”. Harapan 

penelitian ini dapat memberikan informasi terkait proses pengelolaan yang 

dilakukan dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan yang dapat dipergunakan dalam upaya meningkatkan mutu 

sekolah terkait dalam pengelolaan administrasi kesiswaan terutama dalam 

pengelolaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem online. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan penerimaan peserta didik baru melalui 

sistem online di SMA Negeri 1 Karanganom? 

2. Bagaimanakah pengorganisasian penerimaan peserta didik baru melalui 

sistem online di SMA Negeri 1 Karanganom? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem 

online di SMA Negeri 1 Karanganom? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan perencanaan penerimaan peserta didik baru 

melalui sistem online di SMA Negeri 1 Karanganom. 

2. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian penerimaan peserta didik baru 

melalui sistem online di SMA Negeri 1 Karanganom. 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 

melalui sistem online di SMA Negeri 1 Karanganom. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun 

praktis. 

1. Manfaat teoretis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi dan 

gambaran mengenai karakteristik pengelolaan penerimaan peserta 

didik baru di pendidikan menengah di sekolah. 

b. Memberikan sumbangan pikiran atau ide sebagai pengembangan 

teori-teori dalam manajemen pendidikan khususnya pengelolaan 

penerimaan peserta didik baru. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi dinas pendidikan: 

1) Sebagai rujukan kepala dinas dalam pengambilan keputusan 

yang terkait pengelolaan penerimaan peserta didik baru. 

2) Memberikan informasi terkait kegiatan penerimaan peserta didik 

sistem online agar dapat dijadikan pedoman perbaikan sistem 

dan proses. 
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b. Bagi sekolah: 

1) Sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah dalam melakukan 

pengawasan dan evaluasi sebagai administrator pendidikan 

terhadap perencanaan dalam pengelolaan penerimaan peserta 

didik baru. 

2) Sebagai rujukan untuk memperbaiki kinerja panitia penerimaan 

peserta didik baru melalui sistem online pada tahun berikutnya. 

c. Bagi peserta didik: 

Memberikan informasi terkait prosedur pelaksanaan penerimaan 

peserta didik baru melalui sistem online. 


