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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam UU RI Nomor 2 tahun 1989, dinyatakan bahwa pendidikan 

nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab yang tinggi dalam 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan 

Nasional tersebut, pembangunan bidang pendidikan harus terus ditingkatkan 

dan dikembangkan melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan, karena 

pendidikan itu sendiri terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi 

dan perubahan zaman. Oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional 

melaksanakan 4 strategi pembangunan bidang pendidikan untuk mencapai 

tujuan pendidikan yaitu: pemerataan kesempatan belajar, relevansi pendidikan, 

penigkatan mutu pendidikan dan efisiensi serta efektifitas.  

Tuntutan globalisasi cenderung adanya sistem mutu yang berskala 

internasional bukan lagi lokal atau nasional (Permadi, 2007: 13). Jaminan 

mutu atau quality assurance merupakan tuntutan yang wajar dari masyarakat 

maupun para stakeholder sekolah agar dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan dunia yang begitu pesat telah mempengaruhi berbagai sendi 
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kehidupan, bahklan telah mengikis nilai-nilai spiritual, sehingga membuat 

masyarakat kehilangan identitas, serta terasing dari diri, lingkungan, dan nilai-

nilai moral yang dianutnya (Mulyasa, 2008: 6). Untuk itu setiap sekolah 

diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya 

kepada peserta didiknya. Melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang 

baik, sekolah diharapkan dapat mengantarkan peserta didiknya menjadi 

manusia-manusia yang memiliki kecerdasan multi aspek, yaitu cerdas secara 

intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan memiliki kecerdasan daya juang. 

Inilah peran utama yang dimainkan atau dijalankan oleh setiap satuan/lembaga 

pendidikan. 

Sekolah adalah institusi yang bertujuan menciptakan manusia yang 

kreatif, inovatif dan mandiri. Setelah menamatkan sekolah diharapkan anak 

mampu melanjutkan sekolah ke jenjang  yang lebih tinggi lagi atau mampu 

mandiri sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia terdidik dan terpelajar. 

Dalam mencapai tujuan tersebut sekolah akan mengelola manajemennya ke 

dalam empat pokok bidang. 

1. Bidang Akademik/kurikulum, berhubungan dengan KBM di sekolah 

2. Bidang Kesiswaan, berhubungan dengan kegiatan kreatifitas siswa atau 

ekstra kelas di sekolah. 

3. Bidang Sarana dan Prasarana, menyangkut dengan fasilitas yang harus 

disediakan sekolah agar KBM dan ekstra kurikuler berjalan dengan baik 
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4. Bidang Hubungan dengan Masyarakat, berhubungan dengan kegiatan 

sekolah dengan masyarakat sekitar, orang tua siswa dan dewan pendidikan 

sekolah (Yorinal, 2009: 1). 

Masing masing bidang itu biasanya akan didelegasikan oleh Kepala 

Sekolah  (kepsek) kepada  wakil kepala sekolah (wakepsek) urusan kurikulum, 

wakepsek urusan kesiswaan, wakepsek urusan sarana dan prasarana dan 

wakepsek urusan hubungan masyarakat. Apabila tujuan sekolah didirikan, 

kurikulum disusun, dan guru diangkat serta sarana dan prasarana pendidikan 

diadakan semuanya untuk kepentingan siswa atau anak didik. Oleh karena itu, 

pendidikan hendaknya didesain bagi siswa atau anak didik sesuai dengan 

kebutuhan dan  perkembangannya. Setiap anak didik mempunyai kebutuhan 

dan mengalami perkembangan yang tidak sama sehingga sekolah perlu 

menyelenggarakan berbagai program yang telah disusun, guru yang telah 

diangkat, dan sarana prasarana dapat dimanfaatkan dengan baik, siswa pelu 

dimanajemen sedemikian rupa sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien (TIM, 2004: 43). 

Manajeman kesiswaan adalah salah satu kegiatan dari manajemen 

pendidikan secara keseluruhan. Manajemen pendidikan itu adalah manajemen 

pengajaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen sarana 

dan prasarana, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen 

kesiswaab, dan manajemen layanan khusus (Mantja, 2005: 35). Manajemen 

kesiswaan mancakupi kegiatan-kegiatan non intruksional, namun kegiatan-

kegiatan itu sangat mempengaruhi kehidupan sekolah dari para siswanya. 
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Kajian-kajian kepustakaan mengenai manajemen kesiswaan ini begitu luasnya 

karena kegiatan-kegiatan itu memang menunjang keberhasilan siswa dalam 

pendidikan.  

Salah satu bidang kegiatan kesiswaan adalah penerimaan peserta didik. 

Kegiatan yang diprogramkan dalam bidang ini salah satunya adalah 

penyelenggara pnerimaan peserta didik tahun 2009/ 2010 ada enam.  

1. Pembentukan panitia penyelenggaraan pnerimaan peserta didik. 

2. Persiapan dan penyediaan administrasi PPD. 

3. Penyebaran informasi PPD. 

4. Pelaksanaan seleksi calon siswa baru apabila pendaftaran lebih dari daya 

tampung. 

5. Pengumuman hasil seleksi calon. 

6. Pelaporan kegiatan PPD. 

Manajemen peserta didik termasuk salah satu substansi manajemen 

pendidikan. Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis, karena 

sentral layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun 

yang berada di luar latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. 

Semua kegiatan pendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen 

akademik, layanan pendukung akademik, sumber dayamanusia, sumber daya 

keuangan, sarana prasarana dan hubungan sekolah dengan masyarakat, 

senantiasa diupayakan agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan 

yang andal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka manajemen peserta 
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didik (kesiswaan) perlu dibekalkan kepala kepala sekolah atau calon kepala 

sekolah melalui pendidikan dan pelatihan.  

Manajemen peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta 

didik di sekolah, sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, 

bahkan menjadi alumni. Bidang kajian manajemen peserta didik, sebenarnya 

meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik sejak yang bersangkutan 

masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus, baik yang berkenaan 

dengan peserta didik secara langsung, maupun yang berkenaan dengan peserta 

didik secara tidak langsung: kepada tenaga kependidikan, sumber-sumber 

pendidikan, prasarana dan sarananya. Karena itu, kegiatan manajemen peserta 

didik meliputi dua hal.  

1. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: school census, 

school size, class size dan efektive class.  

2. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan 

penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria 

penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, 

pemecahan problema-problema penerimaan peserta didik.  

Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari pertama 

peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang 

dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi peserta 

didik. Mengatur kehadiran, ketidak-hadiran peserta didik di sekolah. 

Termasuk di dalamnya adalah: peserta didik yang membolos, terlambat datang 

dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Mengatur pengelompokan 
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peserta didik baik yang berdasar fungsi persamaan maupun yang berdasarkan 

fungsi perbedaan. Mengatur evaluasi peserta didik, baik dalam rangka 

memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan maupun 

untuk kepentingan promosi pserta didik. Mengatur kenaikan tingkat peserta 

didik. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Mengatur kode etik, 

pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik. Mengatur layanan peserta 

didik yang meliputi: Layanan kepenasehatan akademik dan administratif, 

Layanan bimbingan dan konseling peserta didik, mengatur organisasi peserta 

didik yang meliputi: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi 

Alumni. 

SMA Negeri 3 Semarang merupakan salah satu sekolah dari sepuluh 

sekolah di Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Dirjen Dikdasmen untuk 

melaksanakan program ini. Penandatanganan nota kesepahamam (MoU) 

sudah ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2006, diantaranya 

oleh sekolah pelaksana SNBI dalam pelaksanaannya berubah nama menjadi 

RSBI (rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Kebijakan tersebut biasanya 

berkaitan dengan masalah teknis administratif dan teknik pelaksanaannya 

yaitu waktu, persyaratan, dan sebagainya.  

Dalam pelaksanaan program penerimaan peserta didik panitia 

diharapkan  dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik. Dalam hal ini 

panitia perlu memikirkan bagaimana langkah-langkah agar pelaksanaan 

pnerimaan peserta didik tersebut dapat tercapai secara maksimal yaitu dengan 

menarik minat dari calon siswa baru serta orang tua siswa. Untuk itu panitia 
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program tersebut harus benar-benar mampu menjalankan tugasnya sehingga 

hasil yang diperoleh maksimal. Penunjukan atas SMA 3 tersebut merupakan 

wahana untuk menjadikan sekolah yang juga menjadi kebanggaan kota 

Semarang ini untuk tetap eksis menjadi sekolah unggulan yang selalu 

memegang teguh visi Menjadi SMA RSBI Terbaik di Indonesia dengan 

Mengutamakan Mutu dan Kepribadian Berpijak pada Budaya Bangsa. 

Penerimaan peserta didik yang disingkat dengan PPD meliputi 

kegiatan: Penetuan kebijakan PPD, sistem PPD, kriteria PPD, Prosedur PPD, 

dan pemecahan problem-problem PPD. Sebagai dasar pembuatan kebijakan 

mengenai proses penerimaan peserta didik, Permendikanas Nomor 19 tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah, menggariskan ketentuan yang berkenaan dengan kriteria calon 

peserta didik dan norma-norma pelaksanaan penerimaan peserta didik. 

Prestasi sekolah ditentukan oleh kolektivitas dari masing-masing 

individu peserta didik. Jika individu peserta didik mempunyai kontribusi besar 

menorehkan prestasi sekolah maka secara kolektif kemajuan dan nama 

sekolah akan terangkat. Peserta didik yang berkualitas tentu tidak lepas dari 

input yang berkualitas pula. Dalam pengelolaan penerimaan peserta didik baru 

harus dikelola dengan benar. Hal ini dilakukan agar mutu sekolah tetap 

terjaga.  

Acuan penerimaan peserta didik untuk SMA RSBI se-Indonesia 

sebenarnya seperti yang diamanatkan dalam surat dari Direktorat Jenderal 

Manajamen Pendidikan dasar dan Menengah Depatremen pendidikan 



 8 

Nasional Nomor 169/C.C/MN/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang 

Mekanisme Penerimaan Siswa baru (PSB) SMA RSBI. Surat tersebut 

ditujukan kepada kepala dinas pendidikan Provinsi dan Kepala dinas 

Pendidikan Kota/Kabupaten se-Indonesia. Namun mekanisme yang 

penerimaan siswa baru yang termuat dalam surat tersebut masih sangat 

longgar dan belum terlalu teknis untuk dilaksanakan sehingga setiap sekolah 

mempunyhai interpretasi yang berbeda-beda dalam melaksanakan penerimaan 

siswa baru sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah masing-masing. 

Dengan demikan diperlukan sebuah acuan pengelolaan di sebuah SMA RSBI 

yang kemungkinan bisa dijadikan contoh untuk pengelolaan pada tahun-tahun 

mendatang. 

Di SMA Negeri 3 Semarang jalur penerimaan ini dibuka sebelum jalur 

penerimaan reguler dilakukan dengan mekanisme setiap SMP diberikan 

formulir pendaftaran kolektif oleh SMA Negeri 3 Semarang untuk diajukan 

beberapa calon peserta didik yang berminat dan didukung oleh nilai yang 

bagus (diseleksi oleh SMP masing-masing sesuai dengan kriteria kemudian 

setelah formulir di isi dan dilengkapi data pendukung dikembalikan ke SMA 

Negeri 3 Semarang untuk dilakukan seleksi lebih lanjut.  

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan PPD RSBI 

di SMA Negeri 3 Semarang?. Adapun fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga 

subfokus. 
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1. Bagaimanakah penentuan kebijakan PPD di SMA Negeri 3 Semarang? 

2. Bagaimanakah karakteristik PPD di SMA Negeri 3 Semarang? 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan PPD di 

SMA Negeri 3 Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan PPD 

SBI di SMA Negeri 3 Semarang. Tiga tujuan khusus yang akan dicapai dalan 

penelitian ini. 

1. Untuk mendeskripsikan penentuan kebijakan PPD di SMA Negeri 3 

Semarang. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik PPD di SMA Negeri 3 Semarang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan PPD di SMA Negeri 3 Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 

pendidikan terutama di bidang manajemen penerimaan peserta didik SBI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah; hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi 
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manajemen kesiswaan sebagai upaya yang strategis dalam 

pengembangan kualitas sekolah. 

b. Bagi Dinas Pendidikan; dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan PPD RSBI di tahun-tahun mendatang dengan 

memperhatikan berbagai faktor-faktor pendukung maupun 

penghambatnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Penerimaan Peserta Didik (PPD) 

Penerimaan Peserta Didik yang disingkat dengan PPD. Penerimaan 

Peserta Didik adalah merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali 

dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan siswa 

baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga 

pendidikan kepada calon peserta didik baru. 

2. Kebijakan PPD 

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik adalah segala kebijkan 

dalam penerimaan mahasiswa baru yang memuat sistem pendaftaran dan 

seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta berisi 

mengenai waktu pendaftaran, kapan dimulai dan kapan diakhiri serta jumlah 

peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. 

3. Karakteristik PPD 

Karakteristik PPD yang dimaksudkan di sini lebih menunjuk kepada 

cara perekrutan. Berarti, rekruitmen peserta didik adalah cara penerimaan 
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peserta didik baru. Ada dua macam rekruitmen penerimaan peserta didik baru. 

Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan 

menggunakan sistem seleksi. 

4. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mampu 

mendukung dan mendorong terlaksananya program penerimaan peserta didik 

dengan baik dan lancar. 

5. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat 

atau penghalang dalam pelaksanaan program penerimaan peserta didik 

sehingga belum berjalan dengan baik dan lancar. 




