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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penelitian 

Siswa adalah salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan 

proses pendidikan. Pencapaian prestasi belajar siswa menjadi ukuran 

keberhasilan tujuan pendidikan. Selain itu, pembentukan kepribadian siswa 

yang memiliki karakter juga turut menjadi sasaran sekolah dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, proses seleksi calon siswa dalam 

penerimaan siswa baru menjadi faktor penting dalam memberikan kemudahan 

pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah. 

Selain itu, penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB juga 

merupakan titik awal yang memastikan lancarnya tugas yang diemban suatu 

sekolah. Kesalahan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru bisa 

menjadi penentu berhasil tidaknya usaha pendidikan pada sekolah tersebut. 

Pengelolaan penerimaan peserta didik baru menjadi suatu keharusan agar 

upaya sekolah memberikan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud. 

Pengelolaan penerimaan peserta didik baru ini diperlukan agar tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini bertujuan 

supaya proses penerimaannya dapat sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan, calon peserta didik yang diterima adalah calon peserta didik yang 

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya pengelolaan 

ini, panitia penerimaan peserta didik baru dapat berfungsi sesuai dengan 

tugasnya masing-masing. 
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Penerimaan peserta didik baru juga merupakan salah satu program 

kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam 

lingkup manajemen peserta didik. Imron (2011: 21) mengemukakan 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”. Perencanaan peserta didik memuat tentang strategi apa yang 

digunakan, kebijakan yang diambil, program seperti apa yang dilaksanakan, 

metode apa yang digunakan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, berapa 

perhitungan biayanya serta menetapkan standar yang dianggap sebagai bentuk 

keberhasilan.  

Sagala (2013) menyatakan bahwa “perencanaan meliputi kegiatan 

menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, 

berapa orang yang diperlukan dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan”. 

Oleh sebab itu perencanaan harus dilakukan dengan baik karena akan menjadi 

acuan sekolah dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah. 

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen 

peserta didik terpenting yang diadakan oleh sekolah-sekolah baik negeri 

maupun swasta, karena dengan masuknya siswa baru pada sebuah sekolah 

akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat terus berjalan dengan maksimal. 

Oleh karena itu penting sekali direncanakan dengan matang bentuk 

pengelolaan yang tepat dalam rangka menerima siswa baru. Karena PPDB 
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merupakan kegiatan awal sebelum dilakukan kegiatan belajar mengajar, maka 

PPDB perlu dikelola dengan baik oleh pihak sekolah. Pengelolaan PPDB 

harus dilakukan dengan standar yang tepat dan juga pertimbangan matang. 

Agar peserta didik yang diterima dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah 

tersebut. 

Hakikat pengelolaan yaitu proses untuk mengendalikan, mengurus 

serta merumuskan suatu kegiatan tertentu dalam menyelenggarakan kebijakan 

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. 

Pengelolaan PPDB perlu dilakukan agar tujuan sekolah dalam memberikan 

layanan untuk masyarakat terutama calon peserta didik dapat di capai dengan 

baik. 

Hanya saja, dewasa ini, pengelolaan PPDB di sekolah swasta pada 

umumnya tidak dilakukan dengan serius atau ketat. Biasanya sekolah hanya 

sekadar menetapkan syarat-syarat pada umumnya kemudian sekolah juga 

mengadakan tes seleksi ala kadarnya. 

Hal ini dikarenakan minat masyarakat untuk masuk sekolah swasta 

tersebut masih kurang. Biasanya masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah 

swasta dikarenakan tidak lulus dalam seleksi di sekolah negeri. Maka, sekolah 

swasta mengunakan sistem penerimaan peserta didik baru dengan metode 

promosi. 

Sistem promosi ini hanya memenuhi kuantitas siswa saja tetapi tidak 

memasukkan kualitas peserta didik menjadi prioritas sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sebenarnya dengan adanya seleksi 
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yang tepat sekolah bukan melakukan diskriminasi kepada calon peserta didik 

tetapi sekolah juga bsa mengetahui input yang diterima sesuai dengan sekolah 

tingkat kemampuan, keterampilan dan aspek lainnya yang dapat menunjang 

prestasi peserta didik. 

Selain sistem penerimaan yang seperti itu, dari aspek pelayanan panitia 

yang masih minim misalnya panitia penerimaan peserta didik yang sedikit, 

maka pelayanan yang diberikan tidak dapat maksimal dan juga efektif. Hal ini 

menyebabkan kurang puasnya calon peserta didik dalam pelaksanaan PPDB. 

Masalah sarana dan prasarana belum optimal, mengakibatkan 

masyarakat atau calon peserta didik tidak mendapatkan informasi yang 

lengkap dan jelas. Ini dikarenakan pengelolaan sarana dan prasarana tidak 

dikelola dan disediakan dengan baik oleh sekolah. 

Masalah di atas juga dihadapi oleh MTs SA-PP Al-Falah, Baki, 

Sukoharjo yang merupakan sekolah Swasta bernuansa Islami di Sukoharjo, 

bahwa panitia penerimaan peserta didik di MTs SA-PP Al-Falah, Baki, 

Sukoharjo masih sedikit, sehingga pelayanan yang diberikan tidak dapat 

maksimal dan kurang efektif.  

Tidak maksimalnya pengelolaan PPDB di sekolah swasta akan 

menyebabkan sekolah swasta tersebut kekurangan murid, dan apabila hal itu 

berlangsung terus menerus maka akibatnya menjadi fatal, yakni sekolah 

terpaksa harus tutup. Seperti yang diberitakan oleh balitribune.co.id (2016) 

bahwa sekolah swasta yang ada di Karangasem, Bali hanya memiliki jumlah 
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siswa yang bisa dihitung dengan jari. Ada yang memiliki 17 orang siswa, 

bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi hanya punya sembilan orang siswa. 

Demikian pula yang diberitakan oleh Beritasore.com (2016), bahwa 

karena murid yang mendaftar ke sekolah swasta sedikit maka mengakibatkan 

banyak sekolah swasta yang tutup di Medan. Sementara itu menurut Novia 

(nasional.republika.co.id, 2016) bahwa penyebab sekolah swasta tutup antara 

lain karena mereka gagal mendapatkan murid, kurangnya kemampuan sarana 

dan prasarana sekolah swasta hingga sumber daya manusia menjadi persoalan.  

Melihat fenomena tersebut di atas maka perlu kiranya sekolah-sekolah 

swasta meningkatkan kualitas SDM maupun kualitas sarana dan prasarananya, 

termasuk pengelolaan PPDB yang baik agar para orang tua siswa lebih tertarik 

untuk mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Jadi diharapkan sekolah 

swasta mampu mengunggulkan keunggulannya agar berbeda dengan sekolah 

negeri dari segi kualitasnya atau dengan kata lain bisa memberikan lebih 

banyak harapan pada orang tua untuk menjadikan murid-murid yang 

bersekolah disitu sebagai orang-orang yang berhasil dalam kehidupan 

akademik maupun kehidupan sehari-hari.  

Demikian pula dengan MTs SA-PP Al-Falah, bahwa sekolah yang 

berdiri yang baru saja berdiri yakni pada tahun 2009 di Kabupaten Sukoharjo, 

berusaha menarik siswa baru sebanyak mungkin sesuai dengan kuota yang 

diharapkan. Berbagai usaha dilakukan agar kuota yang diharapkan dapat 

terpenuhi yakni mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang lengkap dan 

mutakhir, penyebaran informasi melalui media brosur maupun spanduk, 

hingga promosi melalui kunjungan ke SD atau MI di sekitarnya. 
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Dalam penerimaan siswa baru, MTs SA-PP Al-Falah membentuk 

panitia penerimaan peserta didik baru. Tugas dari panitia ini adalah melakukan 

pengelolaan penerimaan peserta didik baru mulai dari penetapan daya 

tampung siswa sampai dengan pelaporan hasil pekerjaannya kepada kepala 

sekolah. 

Hanya saja, kendala pasti ditemui dalam rangka memenuhi quota 

tersebut, karena sedikitnya anggota panitia PPDB maka pelaksanaan PPDB 

kurang maksimal dari segi.  

Mengacu pada latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan penerimaan peserta didik baru. 

Oleh karena itu judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan 

Penerimaan Peserta Didik Baru di MTs SA-PP Al-Falah Gedongan, Baki, 

Sukoharjo”. 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka rumusan penelitian ini 

adalah “Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru di MTs SA-PP Al-Falah 

Gedongan, Baki, Sukoharjo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

dirinci menjadi 3 sub rumusan masalah, sebagai berikut:  

1. Bagaimana perencanaan penerimaan siswa baru di MTs SA-PP Al-Falah 

Gedongan, Baki, Sukoharjo? 

2. Bagaimana pelaksanaan penerimaan siswa baru di MTs SA-PP Al-Falah 

Gedongan, Baki, Sukoharjo 
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3. Bagaimana pelaksanaan orientasi siswa baru di MTs SA-PP Al-Falah 

Gedongan, Baki, Sukoharjo? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran perencanaan pembentukan panitia penerimaan 

peserta didik baru di MTs SA-PP Al-Falah Gedongan, Baki, Sukoharjo. 

2. Memperoleh gambaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di MTs 

SA-PP Al-Falah Gedongan, Baki, Sukoharjo. 

3. Memperoleh gambaran pelaksanaan orientasi siswa baru di MTs SA-PP Al-

Falah Gedongan, Baki, Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis pada pengelolaan penerimaan peserta didik baru sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

seluruh kalangan pendidikan serta gambaran bagaimana pengelolaan 

penerimaan peserta didik baru dan bisa dijadikan literature penelitian yang 

akan datang dengan masalah penelitian yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi tenaga kependidikan dan penyelenggara program pendidikan, 

khususnya MTs SA-PP Al Falah, hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberi masukan khususnya dalam mengelola penerimaan 

peserta didik baru.  

b. Bagi stakeholders, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

tentang manajemen pemasaran dan kesiswaan sekolah dalam 

memperoleh jumlah peserta didik yang sesuai dengan kriteria dan 

kebutuhan sekolah. 

c. Bagi penulis, sebagai sarana dalam menerapkan teori yang telah 

diterima selama perkuliahan, khususnya bidang Manajemen 

Pemasaran dan Kesiswaan, sehingga penulis dapat menambah 

pengetahuan, memperluas wawasan dan menambah kemampuan dalam 

membuat tulisan ilmiah. 

 


