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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PESERTA DIDIK DI MA MA’ARIF 04 

KALIREJO LAMPUNG TENGAH 

Oleh 

M. Hanif Rahman 

 Manajemen peserta didik merupakan suatu penataan dan pengaturan segala 

aktifitas yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuknya peserta didik sampai 

dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau lembaga 

pendidikan.Kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus 

diperhatikan dalampenyelenggaraan kegiatan pendidikan di madrasah. Program-

program kegiatan manajemen peserta didik yang diselenggarakan  harus didasarkan 

kepada kepentingan, pertimbangan dan peningkatan kemampuan peserta didik dalam 

bidang kognitif, efektif dan psikomotor dan sesuai dengan keinginan, bakat dan minat 

peserta didik.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui 

bagaimana implementasi manajemen peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

wawancara/interview, observasi dan dokumentasi.Penelitian ini menggunakan model 

penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.Sumber data penelitian 

diantaranya adalah wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru dan staf tata usaha. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Peserta Didik 

di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini 

dilihat dari indikator yang ada mengenai manajemen peserta didik yaitu: analisis 

kebutuhan peserta didik, rekruitmen peserta didik meliputi (Pembentukan panitia, 

Merumuskan syarat pendaftaran, Penyebaran informasi, Menyediakan formulir 

pendaftaran, Pelaksanaan pendaftaran dan Pelaksanaan pendaftaran), seleksi peserta 

didik, orientasi, pengelompokan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta 

didik meliputi (Pembinaan disiplin peserta didik, Kegiatan Ekstra Kurikuler, 

Bimbingan dan Konseling, Layanan Khusus), pencatatan dan pelaporan, juga lulusan 

dan alumni.  

 

Kata Kunci: Manajemen, Peserta Didik 
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MOTTO 

               

            

 

Artinya :Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau 

berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 

cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 

orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang 

Engkau kehendaki.di tangan Engkaulah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". 

(Ali-„Imran: 26).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-

Qur‟an, 2005), h. 53 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk menghindari 

agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka 

penulis secara singkat terlebih dahulu menjelaskan dari istilah-istilah judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang akan penulis bahas adalah “Implementasi Manajemen 

Peserta Didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah”. 

1. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.
2
Implementasi adalah suatu 

rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan dalam pembelajaran 

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.Dari 

keterangan tersebut bisa kita pahami bahwa implementasi suatu penerapan atau 

inovasi yang memberi dampak atau efek kepada sesuatu. 

2. Manajemen Peserta Didik 

MenurutKnezevich  mengartikan bahwa manajemen peserta didik atau 

personnel administration adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada 

pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: 

                                                 
2
A.A. Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kawah Media, 2010), h. 214 



2 

 

pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan 

kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.
3
 

3. MA Ma‟arif 04 Kalrejo Lampung Tengah  

MA Ma‟arif 04 Kalrejo Lampung Tengah adalah tempat atau wadah dimana 

penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi 

manajemen peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah. 

Berdasarkan pada uraian uraian penegasan judul tersebut maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa maksud judul skripsi ini adalah penelitian ilmiah yang 

berusaha untuk mengetahui tentang Implementasi Manajemen Peserta Didik di MA 

Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

menentukan keberhasilan pendidikan, sehingga apabila manajemen peserta 

didiknya baik, maka akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik pula.  

2. Manajemen peserta didik merupakan faktor penting demi kemajuan pendidikan 

dan menjadikan output yang mutu, sehingga membutuhkan pemahaman dan 

penelaahannya dalam penerapannya di lembaga pendidikan. 

                                                 
3
Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6. 



3 

 

3. Latar belakang keilmuan yang penulis tekuni dalam bdang ilmu manajemen, 

memerlukan gambaran tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja pada lembaga 

pendidikan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak, bagi setiap bangsa hal tersebut 

menyangkut masa depan bangsa. Berarti bahwa sebuah kemajuan dalam bangsa 

terletak dari kualitas manusianya dan peningkatan pada kualitas manusianya hanya 

bisa dibina melalui pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan itu ialah untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan salah satu usaha sadar 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri adalah melalui proses 

pembelajaran disekolah. Kualitas sumber daya manusia yang terdidik tentu beda 

dengan yang tidak terdidik. Seperti ditegaskan dalam ayat Al-Qur‟an QS. Az-

Zummar ayat 9 berikut: 

                   

        

Artinya:(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada 

(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 
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orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 

Seacara terperinci Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidkan Nasional menjelaskan  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik mengembangkan potensi dirinya untuk memliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

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

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
4
 

Komponen  utama dari proses pendidikan adalah sekolah/madrasah dan 

peserta didik. Madrasah adalah tempat berlangsungnya proses pembinaan peserta 

ddik melalui pembelajaran. Madrasah diharapkan  memberikan ruang seluas-luasnya 

pada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Baik pada 

pengembangan pola pikir (kognitif), efektif (sikap), psikomotorik (keterampilan). 

Keberhasilan suatu pendidikan melalui proses pembelajaran dimadrasah sangat 

dipengaruhi oleh menejemen peserta didik.Untuk itu penyelenggaraan madrasah yang 

bermutu perlu didukung ketersediaan layanan kepada peserta didik yang layak dan 

memadai dalam kuantitas dan kualitanya. Mengingat penyelanggaraan madrasah terus 

mengalami perubahan dan perkembangan, maka manajemen peserta didik yang ada di 

madrasah tersebut perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan perubahan dan 

                                                 
4
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h 2. 
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perkembangan yang ada, agar kegiatan manajemen peserta didik bisa mendukung 

keterlaksanaan program madrasah dan tercapainya tujuan pendidikan secara umum. 

Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu 

yang sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Abu Ahmadi berpendapat 

bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia 

seutuhnya). Individu artinya “orang yang tidak mau bergantung dari orang lain, dalam 

arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari 

luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri”.  

Oemar Didik menyebutkan, peserta didik sebagai suatu komponen masukan 

dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, 

sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

hak-haknya untuk memperoleh layanan pendidikan yang baik, berikut adalah hak 

setiap peserta didik: 

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan 

diaarkan oleh pendidik yang seagama. 

2. Mendapatkan layanan oleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya. 

3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya. 

4. Memdapatkan biaya bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai 

pendidikannya. 

5. Pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. 

6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-

masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
5
 

                                                 
5
Ibid, h. 6. 
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Sebagai  upaya memenuhi hak-hak peserta didik di atas  maka madrasah wajib 

menerapkan manajemen peserta didik dengan baik. Manajemen peserta didik atau 

personnel administrationmenurut Knezevich  adalah suatu layanan yang memusatkan 

perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan peserta didik di kelas dan di luar 

kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan 

keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.
6
 

Manajemen peserta didik juga dapat menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan 

atau kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik sejak dari proses penerimaan sampai 

saat peserta didik meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan 

pada sekolah itu.
7
 Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta 

didik, mulai dari peserta didik itu masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. 

Manajemen peserta didik juga merupakan upaya untuk memberikan layanan yang 

sebaik mungkin kepada peserta didik dari semenjak proses penerimaan sampai saat 

peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan (madrasah) karena sudah tamat/lulus 

mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan (madrasah) itu.
8
 

Pada akhirnya semua kegiatan disekolah/madrasah ditujukan untuk membantu 

peserta didik dalam mengembangkan dirinya. Upaya itu akan optimal jika peserta 

didik itu secara sendiri berupaya aktif dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan 

program-program yang dilakukan madrasah. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

                                                 
6
Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6. 

7
Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Disekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 74. 

8
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2011,. 

h. 205. 
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menciptakan kondisi agar peserta didik dapat mengembangkan diri secara optimal. 

Dengan demikian, kegiatan manajemen peserta didik itu bukan hanya dalam 

pencatatan pesera didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara 

operasional dapat dipergunakan dalam membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. 

Dalam pelaksanaan manajemen peserta didik terdapat indikator pelaksanaan 

kegiatan manajemen peserta didik, menurut buku Manajemen Pendidikan karya Tim 

Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang disebutkan bahwa:  

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik  
2. Rekruitmen Peserta Didik  
3. Seleksi Peserta Didik  
4. Orientasi  
5. Penempatan Peserta Didik  
6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik  
7. Pencatatan dan Pelaporan  
8. Kelulusan dan Alumni

9 
 

Tabel 1.1 

Kegiatan Manajemen Peserta Didik Di MA Ma’arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah 

No 
Indikator Kegiatan Manajemen  

Peserta Didik 

Terlaksana 

Ya Tidak 

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik    

2. Rekruitmen Peserta Didik    

3. Seleksi Peserta Didik    

4. Orientasi    

5. Penempatan Peserta Didik    

6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik    

7. Pencatatan dan Pelaporan    

8. Kelulusan dan Alumni    
Sumber: Hasil Pra-SurveyMA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah  

                                                 
9
Ibid., h. 207 
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 Berdasarkan hasil prasurvey di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

didapatkan gambaran bahwa pelaksanaan menejemen peserta didik belum berjalan 

dengan baik dan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa poin indikator yang terlaksana kurang baik diantranya seperti tahap analisis 

kebutuhan peserta didik, seleksi peserta didik, penempatan peserta didik, pembinaan 

dan pengembangan peserta didik. 

Kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus 

diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di madrasah. Program-

program kegiatan manajemen peserta didik yang diselenggarakan  harus didasarkan 

kepada kepentingan, pertimbangan dan peningkatan kemampuan peserta didik dalam 

bidang kognitif, efektif dan psikomotor dan sesuai dengan keinginan, bakat dan minat 

peserta didik. Pengadaan program kegiatan manajemen kepeserta didikan diharapkan 

menghasilkan keluaran yang bermutu.  

Penelitian sebelumnya berkaitan dengan manajemen peserta didik telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya sebagai berikut: 

1. Inni Durrotun Na‟fiah yang berjudul “Manajemen Kesiswaan Dalam Upaya 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Nurul Huda Pringsewu”. Dalam skripsi 

ini membahas tentang bagaimana pengelolaan peserta didik serta usaha-usaha 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs Nurul Huda Pringsewu. Hasil dari 

peneltian ini adalah dalam pembinaan peserta didik di MTs Nurul Huda 

Pringsewu tidak membeda-bedakan antara yang lulus dan yang belum lulus, 

sehingga MTs Nurul Huda Pringsewu memberi kesempatan yang belum lulus 
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untuk mengikuti ujian paket B dengan pembinaan intensif selama tiga bulan 

hasilnya cukup memuaskan peserta didik yang mengikuti ujian paket B lulus 

semua. Sedangkan usaha-usaha MTs Nurul Huda Pringsewu adalah menerapkan 

program-program sebagai ilmu terapan.  

2. Dafit Hermawan yang berjudul “Manajemen Kesiswaan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Mathla‟ul Anwar Ciumbar Kelumbayan 

Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen 

kesiswaan di MI Mathla‟ul Anwar sudah baik. Hasil tersebut bisa dilihat dari 

penerimaan siswa baru (PSB) yaitu pada pembentukan panitia PSB dan seleksi 

calon peserta didik baru, kegiatan pembinaan peserta didik, program bimbingan 

dan konseling dan kegiatan ektra kurikuler. Upaya yang dilakukan kepala 

madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berkaitan dengan 

pelaksanaan manajemen kesiswaan antara lain meningkatkan profesionalisme 

guru dengan mengutus guru mengikuti penataran atau seminar pendidikan, 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik yang menyangkut kedisiplinan waktu 

dan beribadah serta meningkatkan kreatifitas siswa seperti melakukan studi 

lapangan dan mengikut perlombaan antar sekolah atau madrasah.  

3. Dzul Fadli yang berjudul “Manajemen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam di Ma Ma‟arif Nu 02 Sidorejo, Lampung 

Timur. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana manajemen peserta didik 

serta usaha-usaha dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam. 
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Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen peserta didik 

memiliki peran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 Tetapi hasil penelitian-penelitian sebelumnya belum memberikan gambaran 

secara rinci pada masing-masing indikator manajemen peserta didik.Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba memberikan gambaran data secara rinci tentang pelaksanaan 

manajemen peserta didik.Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti mengajukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Peserta Didik di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah”. 

D. Fokus Penelitian 

Kegiatan manajemen peserta didik meliputi pengaturan aktifitas-aktifitas 

peserta didik sejak yang bersangkutan masuk ke madrasah hingga yang bersangkutan 

lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didiknya langsung maupun tidak langsung 

(tentang kependidikan) sumber-sumber pendidikan, sarana dan prasarananya. Oleh 

karena itu fokus pada penelitian ini adalah: 

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

2. Rekruitmen Peserta Didik 

3. Seleksi Peserta Didik 

4. Orientasi 

5. Pengelompokkan Peserta Didik 

6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik 

7. Pencatatan dan Pelaporan 

8. Kelulusan dan Alumni 

 

 

 

 

E. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “Bagaimana implementasi manajemen peserta didik di MA 

Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah?” 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen peserta 

didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah. 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis diharapkan secara teoritis dan 

praktis adalah sebagai berikut:  

a. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai manajemen 

peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik, dan juga untuk 

memperkaya khasanah ilmu bagi para pengelola sekolah. 

b. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan 

penelitian – penelitian lebih lanjut khususnya tentang implementasi manajemen 

peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah. 

c. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang implementasi manajemen 

peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Implementasi Manajemen Peserta Didik di Madrasah Aliyah 

1. Pengertian Implementasi 

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi 

Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau 

pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”
10

 

2. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu asal dari kata manus yang berarti 

tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja 

managere yang artinya menangani.Managere diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris 

dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager 

untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen.Akhirnya Management 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.
11

 

Menurut pendapat Sutarno NS Manajemen berasal dari bahasa inggris 

Management, dalam bahasa Indonesia, manajemen mempunyai beberapa pengertian 

antara lain: 

                                                 
10

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 2002. h. 70  
11

Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), h. 3 
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a. Pemimpin,baik dalam arti orang-orangnya maupun fungsinya, dalam kegiatan 

organisasi, terutama di dalam mengambil keputusan-keputusan yang 

dilakukan dengan mengadakan rapat. 

b. Pengurus atau kepengurusan, yang diangkat melalui pemilihan. Oleh sebab 

itu di dalam menjalankan manajemen bersifat demokratis, artinya apa yang 

dilaksanakan adalah yang diputuskan dalam rapat pemilih atau pembentukan 

kepengurusan tersebut. 

c. Ketatalaksanaan, adalah manajemen yang bersifat menata, mengatur 

pelaksanaan, dan menjalankan keputusan-keputusan atau perintah atasan. 

d. Pengelolaan, adalah manajemen sumber daya, misalnya personil, keuangan, 

material, inventaris, waktu dan sebagainya. 

e. Pengendalian, adalah manajemen suatu situasidan kondisi (kontrol). Misalnya 

pengendalian wilayah, keamanan dan ketertiban wilayah. 

f. Pembinaan, adalah manajemen yang bersifat pengembangan: jiwa, 

kemampuan, keahlian orang, kelompok orang, dan masyarakat. Misalnya 

pembinaan masyarakat, dan pembiaan teritorial.
12

 

3. Pengertian Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan 

peserta didik.Istilah manajemen memilki banyak arti, bergantung pada orang yang 

mengartikannya.Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata 

manajemen dan peserta didik. Secara Etimologis, kata manajemen merupakan 

                                                 
12

 Sutarno, Op.,Cit., h. 4-5 
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terjemahan dari management (Bahasa Inggris). Kata ini berasal dari bahasa latin, 

Perancis dan Italia yaitu manus, mano, manage/menege dan maneggiare. Sementara 

itu menurut para ahli seperti, Terry mendefinisikan manajemen sebagai pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.
13

 

Andrew F. Sikula mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan oleh 

setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 

efisien.  

Sedangkan menurut Sondang Palan Siagian, manajemen adalah keseluruhan 

proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Sudjana mengemukakan bahwa 

manajemen merupakan rangkaian kegiatan wajar yang dilakukan seseorang 

berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki 

hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya.
14

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa manajemen merupakan 

serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan 

                                                 
13

Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

204 
14

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 6. 
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mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.
15

 Peserta didik juga dapat diartikan sebagai orang yang 

mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa 

depan. Menurut ketentuan umum Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang di maksud peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  

Sedangkan Oemar Hamalik menyebutkan bahwa peserta didik sebagai suatu 

komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujan 

pendidikan nasional.Abu Ahmadi berpendapat bahwa peserta didik adalah sosok 

manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu artinya “seseorang 

yang tidak bergantung dari orang lain, dalam arti bahwa benar-benar seorang pribadi 

yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan 

keinginan sendiri.
16

 

                                                 
15

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 

h. 2. 
16

Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Op, Cit., h. 205 
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Hamalik juga menambahkan bahwa siswa adalah suatu organisme yang hidup, 

didalam dirinya beraneka ragam kemungkinan potensi yang hidup dan 

berkembang.Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta 

didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. 

Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik 

mungkin dari semenjak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan 

lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) karena sudah tamat/lulus dari madrasah 

tersebut. 

Beberapa para ahli mendefinisikan manajemen peserta didik seperti, 

Knezevich  mengartikan bahwa manajemen peserta didik atau personnel 

administration adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, 

pengawasan dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, 

pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, 

kebutuhan sampai ia matang di madrasah.
17

 

Handayat Soetopo dan Wasty Soemanto berpendapat bahwa manajemen 

peserta didik adalah suatu penataan dan pengaturan segala aktifitas yang berkaitan 

dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau lembaga pendidikan.
18

 

Manajemen peserta didik menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan atau 

kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai 

                                                 
17

Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6. 
18

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) 
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saat peserta didik meninggalkan madrasah karena sudah lulus/tamat mengikuti 

pendidikan pada madrasah tersebut. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan 

sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di 

suatu madrasah mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik dan pembinaan 

yang dilakukan selama peserta didik berada di madrasah, sampai dengan peserta didik 

menyelesaikan pendidikannya di madrasah.
19

 

Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan 

terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk madrasah sampai 

dengan mereka lulus.Yang diatur secara langsung dan tidak langsung.Pengaturan 

segi-segi lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memberikan layanan yang 

sebaik mungkin kepada peserta didik. 

Dengan demikian manajemen peserta didik diartikan sebagai suatu pengaturan 

dan pemberian layanan kepada peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk 

sampai peserta didik menyelesaikan pendidikannya di madrasah atau lembaga 

pendidikan.
20

 

B.  Dasar-dasar Manajemen Peserta Didik 

Secara berurutan, manajemen peserta didik memiliki dasar hukum sebagai berikut : 

a. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus dapat melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

                                                 
19

Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)  
20

Rohiat, Manajemen Sekolah, (Bandung: Refika Aditama, 2009) 
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memajukan kesahjeteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

b. Begitu pula dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengamanatkan pemerintah mewajibkan setiap warga Negara untuk 

mengikuti pendidikan dasar 9 tahun dan pemerintah wajib membiayainya. 

c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang tentu saja diatur dalam undang-undang. 

d. Dan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. 

C.  Tujuan Manajemen Peserta Didik  

Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan 

peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di 

lembaga pendidikan (madrasah) lebih lanjut, proses pembelajaran di madrasah dapat 
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berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan madrasah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.
21

 

 

Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan prikomotor peserta didik. 

b. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat dan 

minat peserta didik. 

c. Menyalurkan aspiras, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik 

d. Dengan terpenuhinya keseluruhan hal tersebut di atas peserta didik dapat 

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar 

dengan baik dan tercapai cita-cita mereka.
22

 

 

D.  Fungsi Manajemen Peserta Didik 

Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi 

peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal mungkin baik yang 

berkenaan dengan segi-segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhannya dan potensi 

lainnya dari peserta didik tersebut.Agar fungsi manajemen peserta didik dapat 

tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. 

Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut: 

a. Fungsi yang berkenaan dengan perkembangan individualitas peserta didik, 

adalah mereka dapat mengambangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa 

banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum 

(kecerdasan), kemampuan khusus (bakat) dan kemampuan lainnya. 

                                                 
21

Tim Dosen Administrasi, Op, Cit,. h. 206.  
22

Ali Imron, Op, Cit,. h. 12. 
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b. Fungsi berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, adalah 

agar peserta didik dapat mengembangkan sosialisasi dengan sebanyak-

banyaknya, orang tua dan keluarganya, lingkungan sosial sekolahnya dan 

masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai 

makhluk sosial.  

c. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik 

adalah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. Hobi, 

kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu 

ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara 

keseluruhan.  

d. Fungsi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta 

didik adalah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya.
23

 Kesejahteraan yang 

demikian sangatlah penting karena dengan demikian ia juga akan turut 

memikirkan kesejahteraan sebayanya. 

 Dari fungsi manajemen peserta didik di atas dapat dilhat bahwa fungsi 

manajemen sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan semaksimal 

mungkin, baik yang berkenaan dengan individualitasnya, loyalitasnya, aspirasinya, 

kebutuhannya dan potensi dirinya.Fungsi manajemen peserta didik juga bukan hanya 

mengatur pencatatan data-data siswa sebelum masuk menjadi peserta didik dsekolah 

yang diinginkan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan 

peserta didik. 
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E.  Prinsip-Prinsip Manajemen Peserta Didik 

 Yang dimaksud prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam 

melaksanakan tugas.Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka hal itu 

bukan suatu prinsip lagi.Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa 

dalam rangka manajemen peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan d bawah ini 

haruslah selalu dipegang dan dipedomani. 

 Manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen 

madrasah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung 

terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan-kegiatan 

manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka 

mendidik para peserta didik. 

 Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, 

penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat 

program dilaksanakan. 

b. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen 

peserta didik. Oleh karena itu harus mempunyai tujuan yang sama dan 

mendukung terhadap tujuan manajemen peserta didik secara keseluruhan. 

c. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi 

pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. 

d. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk 

mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan 
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punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik 

tidak diarahkan bagi munculnya konflik diantara mereka melainkan justru 

untuk mempersatukan, saling memahami dan salng menghargai. Sehingga 

peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.  

e. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengacu peraturan 

terhadap pembimbingan peserta didik. 

f. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu 

kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya 

ketik berada di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. 

g. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta 

didik, baik d sekolah lebih-lebih dimasa depan.
24

 

 Dengan demikian kegiatan-kegiatan peserta didik haruslah diupayakan 

untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan 

memiliki banyak perbedaan.Kegiatan-kegiatan dipandang sebagai pengaturan 

terhadap pembimbingan peserta didik, mendorong dan memacu kemandirian peserta 

didik. Kegiatan-kegiatan tersebut akan membuat peserta didik mandiri tidak hanya 

pada saat di madrasah, melainkan juga ketika sudah terjun kemasyarakat. 

F.  Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik 

 Ruang lingkup manajemen peserta didik sebenarnya meliputi pengaturan 

aktifitas-aktifitas peserta didik sejak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga 
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yang bersangkutan lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didik langsung maupun 

yang berkenaan dengan peserta ddik tidak langsung (tentang kependidikan)  sumber-

sumber pendidikan, sarana dan prasarananya. 

 Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi: 

a. Analisis kebutuhan peserta didik 

 Langkah pertama dalam kegiatan peserta didik adalah melakukan analisis 

kebutuhan, yaitu penetapan peserta didik yang dibutukan oleh madrasah. Kegiatan 

yang dilakukan dalam langkah ini adalah: 

1. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima 

2. Menyusun program kegiatan peserta didik 

b.  Rekruitmen peserta didik 

 Rekruitmen peserta didik merupakan proses pencarian, menentukan dan 

menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan 

(madrasah) yang besangkutan. Langkah-langkah rekruitmen peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru 

2. Menentukan syarat pendaftaran calon 

3. Menyediakan formulir pendaftaran  

4. Pengumuman pendaftaran calon 

5. Menyediakan buku pendaftaran 

6. Waktu pendaftaran 

7. Penentuan calon yang akan diterima 
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c. Seleksi peserta didik 

 Seleksi peserta didik dilakukan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

menggunakan sistem promosi dan menggunakan sistem seleksi. Seleksi dengan 

sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa 

menggunakan seleksi.Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik disuatu 

madrasah, tidak diterima semua dengan begitu saja.Karena itu, mereka yang 

mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak.Sistem ini yang berlaku untuk 

peserta didik yang tidak menetap di asrama madrasah. Sedangkan bagi peserta didik 

yang akan menetap di asrama madrasah peserta didik akan mengikuti sistem seleksi 

yaitu dengan menggunakan 3 cara. Pertama, seleksi dengan berdasarkan Daftar Nilai 

Ebta Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat Dan Kemampuan 

(PMDK), sedangkan yang ketiga dengan berdasarkan tes membaca Al-qur‟an.
25

 

d. Orientasi 

 Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan 

mengenalkan situasi dan kondisi madrasah tempat peserta didik itu menempuh 

pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yaitu: 

1. Perkenalan dengan guru dan staf madrasah 

2. Perkenalan dengan peserta didik lama 

3. Penjelasan tata tertib madrasah 

4. Perkenalan dengan pengurus OSIS 
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5. Mengenal situasi dan kondisi fasilitas-fasilitas/sarana dan prasarana madrasah. 

Waktu orientasi biasa digunakan juga untuk penelusuran bakat-bakat khusus 

dari peserta didik baru, misalnya penelusuran bakat-bakat olahraga, bakat-bakat seni, 

bakat-bakat menulis (mengarang) dan lainnya.Oleh karena itu selama orientasi 

banyak diisi kegiatan-kegiatan tersebut.
26

 

e. Pengelompokkan peserta didik 

 Sebelum peserta didik yang diterima pada suatu madrasah mengikuti proses 

pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam 

kelompok belajarnya. Berdasarkan hasil tes dan seleksi yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Menurut Hendyat Soetopo, dasar-dasar pengelompokkan peserta didik 

ada 5 macam, yaitu: 

1. Friendship Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan pada kesukaan dalam memilih 

teman antar peserta didik itu sendiri. 

2. Achievement Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh 

peserta didik.Dalam pengelompokkan ini biasanya diadakan pencampuran 

antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang 

berprestasi rendah. 

3. Aptitude Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas kemampuan dan bakat yang 

sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri. 

4. Attention Or Interest Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas perhatian atau minat yang 

didasari kesenangan peserta didik itu sendiri.Pengelompokkan ini didasari 

oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu 

namun si peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya. 
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5. Intelligence Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas hasil tes inteligensi yang 

diberikan kepada peserta didik itu sendiri.
27

 

 

 

 

f. Pembinaan dan pengembangan peserta didik  

 Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak 

mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di 

masa yang akan datang.
28

Lembaga pendidikan (madrasah) dalam pembinaan dan 

pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan 

kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. 

 Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan di dalam 

kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Kegiatan 

kurikuler dalam bentuk proses belajar mengajar di kelas dengan nama mata pelajaran 

atau bidang studi yang ada di madrasah, diamana setiap peserta didik ini wajib 

mengikuti kegiatan kurikuler ini.  

 Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan peserta didik 

yang dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada di dalam kurikulum.Kegiatan 

ekstra kurikuler ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki 

oleh peserta didik.Setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua kegiatan ekstra 

kurikuler.Bisa dikatakan bahwa kegiatan ekstra kurikuler ini merupakan wadah 

kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar kegiatan kurikuler. Contoh 
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kegiatan ekstra kurikuler: OSIS (Organsasi Siswa Intra Sekolah), ROHIS (Rohani 

Islam), kelompok karate, kelompok silat, kelompok basket, pramuka, kelompok 

teater, dan lain-lain.  

g. Pencatatan dan pelaporan  

 Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik itu 

diterima di madrasah tersebut sampai mereka tamat atau lulus dari madrasah tersebut. 

Untuk melakukan pencatatan dan pelaporan diperlukan peralatan dan perlengkapan 

yang dapat mempermudah. Peralatan dan perlengkapan tersebut biasanya berupa: 

1. Buku induk peserta didik.  

Buku ini disebut juga buku pokok atau stambuk.Buku ini berisi catatan 

tentang peserta didik yang masuk pada sekolah tersebut. 

2. Buku klapper.  

Pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk, tetapi penulisannya 

disusun beradasarkan abjad.Hal ini untuk memudahkan pencarian data peserta 

didik kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Daftar presensi 

Daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap 

peserta didik dapat diketahui/dikontrol. 

4. Daftar mutasi peserta didik 

Untuk mengetahui jumlah keadaan peserta didik dengan persis, sekolah harus 

mempunyai buku/daftar mutasi peserta didik.Daftar mutasi itu digunakan 
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untuk mencatat ke luar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester atau 

setahun. 

 

5. Buku catatan pribadi peserta didik 

Buku catatan pribadi peserta didik ini lebih lengkap lagi tentang data peserta 

didik. Buku ini antara lain berisi: identitas peserta didik, keterangan mengenai 

keadaan keluarga, keadaan jasmani dan kesehatan, riwayat pendidikan serta 

hasil belajar, data psikologis (sikap, minat dan cita-cita) dan juga kegiatan 

diluar sekolah.   

6. Daftar nilai 

Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat 

hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi/mata pelajaran tertentu. 

7. Buku legger 

Legger merupakan kumpulan nilai dar seluruh bidang studi untuk setiap 

peserta didik.Pengisian/pencatatan nilai-nilai dalam legger ini dekerjakan oleh 

walai kelas sebagai bahan pengisian raport. 

8. Buku raport 

Buku raport merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik 

kepada orang tua/ wali atau kepada peserta didik itu sendiri.Selan prestasi 

belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran, tingkah laku peserta didik dan 

sebagainya. 
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h. Kelulusan dan alumni
29

 

 Proses kelulusan adalah kegiatan yang paling akhir dari manajemen peserta 

didik, kelulusan adalah pernyataan dari madrasah tentang telah diselesaikannya 

program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. 

 Dengan demikian ruang lingkup manajemen peserta didik adalah 

pengaturan aktifitas-aktifitas peserta didik yang berkaitan dengan segala sesuatu 

kebutuhan peserta didik dari peserta didik masuk sampai dengan lulus dari madrasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

Tim Dosen Administrasi, Op, Cit,.. h. 207-214 



30 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian  

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-

fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru 

dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.30 

Menurut Mardalismetode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang 

sistematik. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan 

dalam proses penelitian.31 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah–langkah sistematis 

untuk mendapatkan fakta–fakta atau prinsip–prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian atau hal–hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta 

teknologi. 

 

                                                 
30

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta., 2004), h. 1  
31

Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24 



31 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang 

memiliki standar, sistematis dan logis. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian.Metode kualitatif 

adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa 

kata-kata dan gambar.Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. 

Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.32 

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif 

yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang implementasi manajemen 

peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah.Pendekatan yang 

digunakan adalah Pendekatan kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada obyek yang alami.33 Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara 

alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan 

kondisinya.34 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
35

 Menurut Fuchan penelitian 

deskriptif adalah “penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

status suatu gejala saat penelitian dilakukan.
36

 

Menurut Kirk dan Miller: “penelitian kulitatif pada mulanya bersumber pada 

pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan kualitatif. 

Pengamatan kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk 

menemukan sesuatu dalam pengamatan harus mengetahui apa yang menjadi sesuatu 

itu yang mencakup semua jenis penelitian yang di dasarkan atas perhitungan 

presentase dan perhitungan statistik lainnya. Tradisi tertentu dalam dalam ilmu 

pengtahuan sosial yang secara fundamental bergantug kepada pengamatan pada 

manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang orang tertentu”37 

Dengan pendekatan deskriptif , analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, 

gambar atau prilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai 

situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
38

Pemaparannya harus 

dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat 

dihindarkan. 

B.  Sumber Data Penelitian  

                                                 
35
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 Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh.Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis 

maupun pertanyaan lisan. 

 Berdasarkan uraian diatas “menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh 

Lexy J Moleong) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto dan statistik”
39 

  Data yang di ambil  dalam penelitian ini adalah data mengenai implementasi 

manajemen peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah.
 

Adapun sumber data terdiri atas dua macam: 

1. Sumber Data Primer  

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
40

 Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diproleh 

oleh peneliti adalah: hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan, guru dan staf tata usaha MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah.
 

2. Sumber Data Sekunder  
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Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen
41

. Sumber data 

sekunder yang diproleh peneliti adalah data yang diproleh langsung dari pihak-pihak 

yang berkaitan berupa data-data sekolah dan berbagai literatur yang relevan dengan 

pembahasan, seperti dokumen-dokumenManajemen Peserta Didik di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah. 

Dari penjelasan teori tersebut maka penulis dapat menentukan sumber dari 

penelitian ini adalah: 

1) Kepala Madrasah 

2) Guru  

3) Peserta Didik  

C.  Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi.
42
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Tabel 3.1 

Metode Pengumpulan Data (Informasi) 

No Indikator Sumber Data Metode Instrumen 

1. 

Manajemen Peserta 

Didik di MA 

Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah 

a. Wakil Kepala 

Madrasah 

Bidang 

Kesiswaan 

b. Guru  

c. Staf Tata Usaha 

a. Observasi 

(pengamatan) 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi  

a. Cheklist 

b. Pedoman 

wawancara 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian
43

. Dalam penelitian ini 

observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil 

wawancara dapat dipahami konteknya. Observasi yang dilakukan adalah observasi 

terhadap subyek, prilaku subyek, selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti 

dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 

terhadap hasil wawancara.
44

 

Menurut Sutrisno Hadi dalam buku metode penelitian pendidikan karya 

Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

                                                 
43

Nana Sudjana Dan Ibrahim, Op. Cit., h.16 
44

Sumadi Suryabrata, Op. Cit., h. 73  



36 

 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
45

 

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari, aktivitas-aktivitas 

yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian 

dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati.Salah satu 

hal yang penting namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal-hal 

yang tidak terjadi.
46 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang di lakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki. Jenis-jenis 

observasi itu ada 3 yaitu sebagai berikut: 

1.) Observasi Partisipan 

2.) Observasi sistematik 

3.) Observasi eksperimental
47

 

Penulis bertindak sebagai pengamat yang netral dan objektif, bentuk observasi 

yang penulis terapkan adalah Observasi Non-Partisipan dimana peneliti tidak 

mengambil tindakan pro-aktif dalam pengamatan saat riset berlangsung. Adapun hal-

hal yang akan di observasi adalah tentang Manajemen Peserta Didik di MA Ma‟arif 

04 Kalirejo Lampung Tengah. 

                                                 
45

Sugiyono, Op. Cit., h. 203 
46

Sumadi Suryabrata, Op. Cit., h. 215  
47

Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 72  



37 

 

Teknik observasi dilakukan di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

untuk mendapatkan data tentang peran manajemen peserta didik. Adapun observasi 

ini dilakukan terhadap kepala madrasah, guru dan peserta didik 

2. Wawancara atau Interview 

Metode interview atau wawancara yaitu alat pengumpul data atau informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula
48

.  Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai 

aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) 

apakah aspek-aspek yang relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan 

pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut 

akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan 

pertanyaan dalam konteks aktual saat wawancara berlangsung
49

. 

Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee), untuk 

memperoleh informasi yang tepat dan objektif.
50

 

Menurut Esterberg inteview sebagai berikut: “a meeting of two person to 

exchange information and idea through question and responses, resulting in 

communication and joint construction of meaning about a particular topic” 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

                                                 
48

Ibid.,h. 236.  
49

Bungin B, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group,  2007), h. 3 
50

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , cet 4, h. 165  
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melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
51

 

 

Berdasarkan kutipan menurut Esterberg penulis menyimpulkan bahwa yang di 

maksud dengan metode interview adalah metode yang di pergunakan untuk 

memperoleh data yang valid secara langsung meminta keterangan dari pihak yang di 

interview, karena metode ini merupakan cara yang mudah dan praktis untuk 

menghimpun data yang di perlukan, dengan demikian informasi yang berkaitan 

dengan msalah yang di teliti bisa di peroleh dari pihak-pihak tertentu yang di anggap 

mewakili. 

 

 

 

Dalam wawancara ada 3 prosedur yaitu: 

1) Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) adalah proses wawancara di 

mana interview tidak secara sengaja mengarah tanya jawab pada pokok 

persoalan dari fokus penelitian 

2) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan panduan dari 

pokok-pokok permasalahan. 

3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas 

dengan wawancara terpimpin. Jadi dalam wawancara hanya memuat pokok-

pokok masalah yang di teliti selanjutnya dalam proses wawancara 

                                                 
51

Sugiono,Op. Cit.  h.317  
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berlangsung mengikuti situasi pewawancara, apabila menyimpang dari pokok 

persoalan yang di bahas.  

4) Wawancara perorangan yaitu apabila proses tanya jawab/tatap muka itu 

berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancara. 

5) Wawancara kelompok apabila proses interview berlangsung sekaligus dua 

orang pewawancara atau lebih menghadapi dua orang atau lebih yang akan 

diwawancarai.
52

 

Ditinjau dari pelaksanaannya, penulis menggunakan model interview  bebas 

terpimpin, yang merupakan “kombinasi antara interview bebas dan interview bebas 

terpimpin”, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingaat 

akan data apa yang akan dikumpulkan dengan membawa sederetan pertanyaan, serta 

berupaya untuk menciptakan suasana santai tapi tetap serius dan sungguh-seungguh. 

Metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai kepala madrasah, guru dan peserta 

didik untuk memperoleh data tentang  manajemen peserta didik di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.
53

 Metode 

                                                 
52

Hamid Darmadi, Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Bandung: 

Alfabeta,2013), h. 286. 
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dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau 

catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi 
54

 

Adapun data-data yang dihimpun melalui metode dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah sejarah singkat berdirinya madrasah di MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah, daftar siswa, daftar pegawai, sarana dan prasarana, visi dan misi, 

stuktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan penelitian 

ini.  

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara pengambilan atau pengumpulan 

data dengan cara mengumpulkan suatu bukti-bukti tertulis, cetak, gambar, dan 

sebagainya. 

 

D.  Analisis Data  

Analisis data adalah proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam 

suatu pola kategori dari satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

hipotesis kerja.
55

Analisis dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai.Melis and humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

                                                 
54
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55
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Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisa data 

yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan 

selama dan sesuadah penelitian. 

 Denzin dalam Moloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya 

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada 

penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan 

teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.  

 Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, langkah untuk mencapai kepercayaan itu adalah: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi  

c. Membandingkan apa yang dikatakan  orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan  dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

1.    Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, 

penabstraksian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang focus, penting dalam penelitian, dengan demikian 
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data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya.  

Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian 

dilaksanakan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bila ditarik 

yang disesuaikan dengan data-data yang relevan atau data yang cocok dengan tujuan 

pengambilan data di lapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan 

antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk 

memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan  

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan bagian ketiga dari kegiatan 

analisis data. “kegiatan ini terutama dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap 

hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan diantara dimensi-

dimensi yang diuraikan”.
56

Jadi walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang 

dapat dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah berakhir melainkan masih 

harus ditarik kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan dituangkan dalam bentuk 

                                                 
56
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pernyataan singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan supaya mudah dipahami maknanya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA 

A. Profil MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

1. Sejarah Singkat MA Ma‟arif 04 Kalirejo  

Menjelang awal tahun pelajaran 1986/1987, tepatnya  pada bulan April 1986, 

muncul gagasan/pemikiran dari Bapak M. Saharu Iskandar (Saat itu beliau sebagai 

Kepala SMP Islam Kalirejo), Bapak Slamet AS dan Penulis Bapak Drs. Muchlasin 

(Saat itu sebagai tugas negara guru agama Islam tetap /DPK di SMP Islam Kalirejo). 

Di kecamatan Kalirejo pada saat itu belum ada Madrasah Aliyah, “Bagaimana 

kalau sekarang kita didirikan Madrasah Aliyah ?” kata pak M. Saharu Iskandar, Pak 

Slamet menjawab “ Baiklah nanti Bapak Muchlasin sebagai pengelolanya atau 

pembinanya, yang sudah ada pengalaman dari Pringsewu “.  

Sebelum pembicaraan mengenai pendirian MA di lanjutkan, Bapak M. Saharu 

Iskandar berkata “  Tetapi bertanya dulu ke komplek Muhammadiyah “ kemudian 

Bapak Drs, Muchlasin bertanya kepada Bapak Hi. Buchori di Kantor Urusan Agama 

(bersamaan dengan rapat koordinasi persiapan MTQ) seputar pendirian MA. Lalu 

bapak Buchori menjawab “Gak apa-apa , Oleh karena di tempat saya belum ada 

pembinanya, kalau di Ma’arif didirikan, ya silahkan !”. 

Langkah selanjutnya mengadakan rapat pembentukan pengurus Madrasah, 

akhirnya terbentuklah susunan pengurus dan persaonalianya sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Susunan Kepengurusan Awal Berdirinya MA Ma’arif 04  

Kalirejo Lampung Tengah 

No Nama Keterangan 

1. Bapak Subli Husin(Kepala Desa Kalirejo) Pelindung  

2. Bapak Suyitno (Bapak Kepala KUA Kalirejo)  Penasihat 

3. Drs. Muhyiddin Ketua Umum 

4. M. Saharu Iskandar Ketua 

5. Slamet AS Sekretaris 

6. Sulistyo Utomo Bendahara 

7. Drs. Muyiddin Dewan Guru 

8. Drs. Muchlasin Dewan Guru 

9. Ambya Dewan Guru 

10. Sumarno, BA Dewan Guru 

11. Jumadi, BA Dewan Guru 

12. Danuri, BA Dewan Guru 

13. Solehan  EB Dewan Guru 

14. Ihsan Supiyat Dewan Guru 

15. Masrohah BA Dewan Guru 

16. Sholeh Supriyadi Dewan Guru 

17. Karyoso Dewan Guru 

18. Drs. Mukri Dewan Guru 

19. Sulistyo Utomo Dewan Guru 

Sumber:Dokumentasi Tata Usaha MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 

Setelah terbentuknya susunan pengurus dan personalianya , maka pengurus 

membuat pengumuman penerimaan murid baru tahun pelajaran 1986/1987, tepatnya 

pada awal bulan Mei 1986. Pengumuman disebarluaskan ke masyarakat kecamatan 
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Kalirejo dan SLTP sekecamatan Kalirejo.Disamping itu juga dilakukan pendekatan 

kepada tokoh masyarakat, pemuka agama dan lains sebagainya. 

Pada awal  tahun pelajaran 1986/1987 peserta didik yang mendaftar diri 

sebagai perintis sejumlah 41 siswa. Dari  pendaftaran sejumlah 41 peserta didik 

alhamdulillah hingga kelas III dan lulus 100 %. 

Program yang diselenggarakan pada tahun awal adalah jurusan Agama (A.1) 

hingga tahun 1989, kemudian tahun 1989/1990 ada tambahan jurusan yaitu IPS dan 

Biologi.Hingga tahun demi tahun , mengalami perubahan yang sangat signifikan, 

yang pada akhirnya MA. Ma‟arif 6 (awalnya) Kalirejo (yang sekarang menjadi 

Ma‟arif 4) menjadi penyelenggara dalam Ujian Nasional, dari berbagai penggabung 

yang ikut dalam pelaksanaan Ujian Nasional. 

  Pada awalnya status Madrasah ini masih terdaftar. Pada tahun 1995 di 

akreditasi oleh Tim Penilai Akreditasi yang kemudian menjadi status DIAKUI, 

kemudian pada tahun 1999 mengajukan proposal perubahan status dari DIAKUI 

menjadi DISAMAKAN dari hasil akreditasi tahun 1999. Selanjutnya MA. Ma‟arif 6 

Kalirejo pada tahun 2003 mengajukan kembali pembenahan status, yang akhirnya 

dinilai oleh Tim Akreditasi perubahan status dari MA.Ma‟arif 06 Kalirejo menjadi 

MA. Ma‟arif 04 Kalirejo, serta perubahan status dari status DISAMAKAN menjadi 

STATUS TERAKREDITASI TYPE B hingga tahun 2010, kemudian tahun 2010 

mengajukan lagi akreditasi untuk meningkatkan mutu pendidikannya, pada tahun 

2010 tepatnya tanggal 22 November 2010 keluar stutus yaitu STATUS 
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TERKREDITASI TYPE B ( Nilai 76 ) dari BAN (Badan Akriditasi Nasional) 

Lampung.  

MA. Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah sudah mengalami tiga kali 

pergantian Kepala Sekolah , yaitu : 

Tabel 4.2 

Daftar Nama Serta Periode Jabatan Kepala Madrasah MA. Ma’arif 04  

Kalirejo Lampung Tengah 

 

No Nama Kepala Madrasah Masa Jabatan 

1. Drs. Muchlasin 1986 – 2006 

2. Drs. Hi. Warisno, M.Pd.I 2006 – 2011 

3. Dra. Hj. Afidhatul Umroh, M.Pd.I 2011 – sekarang  

Sumber:Dokumentasi Tata Usaha MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 

Sejak awal berdirinya MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah sudah 

mengalami tiga kali perubahan kepala madrasah.Pada periode pertama madrasah ini 

dipimpin oleh bapak Drs. Muchlasin.Kemudian diteruskan oleh bapak Drs. 

Hi.Warisno, M.Pd.I dan setelah itu diteruskan oleh ibu Dra. Hj. Afidhatul Umroh, 

M.Pd.I sampai dengan sekarang. 

1. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi  

Berakhlakul karimah, unggul dalam Imtaq dan Iptek serta berwawasan 

kebangsaan yang luas. 
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b. Misi  

1) Meningkatkan kualitas kelembagaan dengan pengembangan sarana dan 

prasarana. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap 

siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

madrasah. 

4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam dan juga budaya  

bangsa sehingga menjadi sumber kreatifitas dalam bertindak. 

5) Menerapakan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan stike kalder madrasah. 

c. Tujuan  

1) Terwujudnya kerjasama untuk sinergis untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2) Membangun iklim kompetitif yang sehat dalam rangka memberdayakan 

potensi tenaga kependidikan. 

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan 

4) Agar masyarakat, umumnya masyarakat muslim dan khususnya dewan 

guru dan karyawan madrasah sebagai pengelola dan pembina madrasah 

mengerti asal-asal berdirinya MA. Ma‟arif 04 Kalirejo. 
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5) Agar lembaga pendidikan secara formal tingkat atas yang berciri khas 

agama, ada tempat untuk mendidik dan mengajar putra-putri khususnya 

orang-orang Islam. 

6) Agar ada kelanjutan pendidikan dari tingkat SLTP, ke jenjang yang lebih 

tinggi dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif di kecamatan 

Kalirejo.  

7) Dapat mengantarkan peserta didik  peserta didik anggota masyarakat yang 

mampu mengamalkan hasil pendidikan, dengan nuansa akhlak mulia, cinta 

lingkungan, rasa kemanusiaan yang tinggi. 

8) Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan 

dan bimbingan dan konseling serta kegiatan ekstrakurikuler. 
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2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah sebagi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keadaan Guru dan Staf MA Ma‟arif 4 Kalirejo Lampung Tengah 

 Guru dan staf dalam madrasah merupakan salah satu komponen terpenting 

dari suatu lembaga pendidikan. Ketersediaan guru dan staf yang memadai dan 

professional dalam bidangnya merupakan faktor terpenting dalam  mendukung 

kelancaran kegiatan belajar mengajar di madrasah. Potensi, bakat dan kemampuan 

yang di miliki oleh guru dalam mengajar sangat berpengaruh dalam perkembangan 

kecerdasan dan daya tangkap peserta didik terhadap pelajaran yang di berikan. Untuk 

mengetahui keadaan guru dan staf yang ada di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Kepala Madrasah 

Dra. A. Umroh,M.Pd.I 

Peserta Didik 

Wakil Kepala 

Wali Kelas 

Bendahara 

Marhani, M.Pd.I 

Guru Mata Pelajaran 

Pustakawan 

Iim Latifah, 

S.Pd.I 

Tata Usaha 

Rahmat F. S.Pd.I 

Komite Sekolah 

Drs Zulqurnain 

 

Wakil Siswa  

Syaeful R. S.Pd 

Wakil Kurikulum 

Tulisno, S.Pd.I 

Wakil Sarpras 

Sungkowo, 

M.Pd.I 
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Tengah serta jabatan dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada table berikut 

ini:  

Tabel 4.3 

Keadaan Guru MA. Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 
 

No Nama 
Jenjang 

Pendidikan 

Bidang Studi 
Jabatan 

Mulai 

Tugas 

1. 
Dra. 

Hj.A.Umroh,M.Pd.I 

Bahasa 

Inggris 

Bahasa 

Inggris 
Kamad 1992 

2. Tulisno, S.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Penjas/seni Wakulum 1996 

3. Syaeful Rahman, S.TP 
Teknik 

Pertanian 
Kimia/Fisika Wakasiswa 2002 

4. Marhani, M.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Sosiologi Bendahara 1999 

5. 
Drs. Hi. Warisno, 

M.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Akhlak Guru 2000 

6. 
`Sungkowo, M.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Sejarah Guru 1997 

7. Sumarno, M.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Aswaja Guru 1986 

8. Drs. Zulqarnain 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Fikih Guru 1995 

9. Ahmad Rifai, M.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

B. Arab Guru 2005 

10. Ratna Supriyanti, SE Ekonomi Ekonomi Guru 2000 

11. Mariyana, S.Pd Matematika Matematika Guru 2016 

12. Ahyari, S.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam  

SKI Guru 2003 

13. Siti Umaiyah, S.Pd 
Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Indonesia 
Guru 2000 

14. Emi Setianingsih, Matematika Matematika Guru 2003 
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S.Pd 

15. 
Elly Yunita Sputri, 

S.Pd 
Biologi Biologi Guru 2004 

16. 
M. Komarudinul H. 

S.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam  

Komputer Guru 2013 

17. 
Tati Varianty, 

S.Ag.MM 

Pendidikan 

Agama 

Islam  

PPKn Guru 2012 

18. Sundari Astuti, M.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam  

Geografi Guru 2016 

19. 
Ahmad  Yusron, 

S.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

SKI Guru 2016 

20. Rahmat Fauzi, S.Pd.I 

Pendidikan 

Agama 

Islam  

TIK Guru 2008 

Sumber :Dokumentasi Tata Usaha MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah memiliki tenaga pendidik yang berjumlah 20 orang.Dengan jenjang 

guru yang berstatus strata 2 atau S2 berjumlah 9 orang, S1 berjumlah 11 

orang.Dilihat dari latar belakang pendidikannya, guru di MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah belum relevan atau belum sesuai dengan bidang mata pelajaran 

yang di ajarkannya. 

Tabel 4.4 

Keadaan Staf MA. Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

 

No Nama 
Jenjang 

Pendidikan 

Bidang 

Tugas 
Jabatan 

Mulai 

Tugas 

1. 
Rahmat Fauzi, S.Pd.I Kependidikan 

Islam  
Persuratan 

Kepala TU 
2009 

2. Iim Latifah, S.Pd.I 

Pendidikan 

Agama Islam  
Perpstakaan Pustakawan 

2015 
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3. Jemingan SMA Keamanan Security 2009 
Sumber :Dokumentasi Tata Usaha MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017. 
 

Berdasarkan tabel keadaan staf di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

jelaslah menunjukkan bahwa madrasah aliyah ini memiliki staf yang sebagian sudah 

relevan dengan jenjang pendidikannya. 

4. Keadaan Peserta Didik MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

Peserta didik memiliki peran yang sangat penting. Karena berjalannya suatu 

proses belajar mengajar tergantung pada kondisi peserta didik dan kualitas lembaga 

pendidikan itu sendiri juga sering diukur dengan jumlah peserta didik yang ada. 

Adapun keadaan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada MA 

Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Keadaan Peserta Didik MA. Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X MIA-1 11 13 24 

2 X MIA-2 11 15 26 

3 X IIS 27 0 27 

4 XI IPA 9 15 24 

5 XI IPS 16 7 23 

6 XII IPA 17 15 32 

7 XII IPS 16 5 21 

Jumlah 107 70 177 

Sumber :Dokumentasi MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 
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5. Sarana dan Prasarana MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

Sarana dan prasarana yang tersedia di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah merupakan suatu sarana penunjang bagi kelangsungan kegiatan belajar 

mengajar, walaupun bisa dikatakan masih sangat minim untuk menunjang bagi 

kegiatan mengajar di madrasah bila dibandingkan dengan keadaan sarana dan 

prasarana pada madrasah-madrasah yang ada di daerah-daerah lain, seperti di Bandar 

lampung. 

Sarana dan prasarana yang tersedia di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Sarana dan Prasarana MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

No Jenis Ruangan Jumlah 
Luas 

(M2) 

Manfaat Ruangan 

Ket. 
dipakai 

Jaran

g 

Tdk 

pernah 

1. Ruang Kelas 10 56     

2. Ruang Ka. Sekolah 1 48     

3. Ruang Guru 1 56     

4. Rang TU 1 48     

5. Ruang Perpustakaan 1 56     

6. Ruang Lab. Biologi 1 48     

7. Ruang Lab. Kimia 1 48     

8. Ruang Lab. Fisika 1 48     

9. Ruang Lab. Bahasa 1 56     

10. Ruang Lab Komputer 1 56     
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11. Ruang BK 1 48     

12. Ruang UKS 1 16     

13. Ruang OSIS 1 48     

14. Ruang Ibadah 1 56     

15. Ruang ketrampilan - -     

16. Ruang Aula 1 20     

17. Kamar WC Guru 1 4     

18. Kamar WC Siswa 5 4     

19. Gudang 1 20     

        

Sumber :Dokumentasi MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 

 Keadaan fisik gedung MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah sudah 

milik sendiri, dengan konstruksi lantai 3 dengan perinciannya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.7 

Keadaan Gedung MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

No Jenis Ruang Volume Keterangan 

1 Ruang Kepala Madrasah 1 Baik 

2 Ruang Wakil Kepala Madrasah 2 Baik 

3 Ruang BP 1 Baik 

4 Ruang Tata Usaha 2 Baik 

5 Ruang Guru 1 Baik 

6 Ruang Kelas 10 Baik 

7 Ruang Laboratorium IPA 1 Baik 

8 Ruang Laboratorium Bahasa 1 Baik  

9 Ruang Laboratoirum Komputer 1 Baik 

10 Ruang Bendahara 1 Baik 

11 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

12 Ruang OSIS 1 Baik 
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13 Ruang Pertemuan 1 Baik 

14 Ruang dapur dan gudang 1 Baik 

 Sumber :Dokumentasi MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017  

6. Letak Geografis MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah  

 Madrasah Aliyah Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, terletak di 

Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Jl. 

Jenderal Sudirman No. 14 Kalirejo Lampung Tengah. Letaknya sangat strategis 

karena tepat berada di jantung kota Kecamatan Kalirejo. Adapun batas-batas wilayah 

MA. Ma‟arif 04 Kalirejo adalah sebagai berikut : 

-  Sebelah utara berbatasan dengan gedung SMK dan SMP Islam Kalirejo 

-  Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk 

-  Sebelah selatan berbatasan dengan KUA Kalirejo 

-  Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (umum) dan masjid agung Kalirejo
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Adapun denah gedung MA. Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah tertera pada 

denah lokasi dibawah ini : 

 

Tabel 4.8 

Denah Gedung MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

 
 

17    1,2,3 15 15 15 

    4, 5, 6 15 15 15 

10 
 9 7 8 16   

 14 13 12   U 

11  15 15 15    

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Ruang Kepala Madrasah (Lantai 2)  

2. Ruang Osis (Lantai 3)    

3. Ruang Bendahara (Lantai 1)   

4. Ruang Tata Usaha (Lantai bawah)  

5. Ruang Wakil Kepala ( lantai 2 )   

6. Ruang Aula Osis (lantai 3)   

7. Ruang Guru ( Lantai bawah)   

8. Ruang Pertemuan (Lantai bawah)  

9. Ruang Dosen STAI Ma‟arif    

10. Ruang TU STAI Ma‟arif 
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11. Ruang Pendiri Sekolah (lantrai2) 

12. Ruang Lab Bahasa (Lantai 2) 

13. Ruang Lab Komputer (lantai 2 ) 

14. Ruang Lab IPA (Lantai 2) 

15. Ruang Kelas ( Lantai 3) 

16. Ruang Dapur 

17. Kantor Satpam 
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B. Hasil Penelitian 

Implementasi Manajemen Peserta Didik di MA Ma’arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaeful Rahman, S.TP selaku 

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, diperoleh keterangan bahwa implementasi 

manajemen peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Berdasarkan hasil interview dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan 

MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, bahwa sebelum dilakukannya analisis 

kebutuhan peserta didik selalu diadakan rapat terlebih dahulu dengan seluruh dewan 

guru dan staf MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah guna untuk merencanakan 

peserta didik yang akan diterima. Karena dengan adanya rapat penerimaan calon 

peserta didik segala sesuatunya dapat dipikirkan dengan matang. Dengan adanya 

rapat penerimaan peserta didik ini, banyak hal-hal yang akan dihadapi dalam 

manajemen peserta didik yang telah diestimasi sebelumnya. Akan tetapi, dalam rapat 

penerimaan calon peserta didik ini tidak ditentukan jumlah peserta didik yang akan 

diterima dan tidak ditentukan juga jalur penerimaannya. Hal ini dikarenakan minat 

calon peserta didik terhadap madrasah aliyah masih kurang, calon peserta didik lebih 

cenderung untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Akan tetapi MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah ini menyediakan 5 

ruang kelas untuk kelas X (sepuluh) dan karena banyaknya persaingan pada sekolah-
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sekolah swasta didaerah Kalirejo dan sekitarnya. Sehingga penerimaan peserta didik 

di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah hanya mencukupi untuk tiga ruang 

kelas saja. 

2. Rekruitmen Peserta Didik 

Rekruitmen calon peserta didik dilakukan berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan peserta didik yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahap dalam rekruitmen 

peserta didik baru di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah yaitu sebagai berikut: 

a. Pembentukan panitia penerimaan  calon peserta didik 

Panitia penerimaan calon peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah terdiri dari: wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru dan staf 

tata usaha. 

b. Merumuskan syarat-syarat calon peserta didik 

Syarat-syarat calon peserta didik di MA Ma‟arif  04 Kalirejo Lampung 

Tengah meliputi: Mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto 3x4 

sebanyak 3 lembar, menyerahkan pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar, 

menyerahkan fotocopy ijazah sebanyak 3 lembar, menyerahkan foto copy 

SKHU sebanyak 3 lembar, bagi peserta didik yang belum lulus (pindah 

madrasah), membawa surat keterangan pindah madrasah dari kepala 

madrasah. 

c. Penyebaran informasi penerimaan calon peserta didik atau pengumuman 

pendaftaran peserta didik.  
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Penyebaran informasi Penerimaan calon peserta didik ini melalui: Brosur, 

banner, media online, radio dan sosialisasi yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik. 

d. Menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik. 

Formulir pendaftaran tersebut berisi tentang: data diri peserta didik, data 

madrasah/sekolah asal dan data orang tua/wali. 

e. Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik sesuai dengan jadwal prosedur 

yang telah ditetapkan.  

f. Daftar ulang oleh orang tua yang putra dan putrinya mendaftar di MA Ma‟arif 

04 Kalirejo Lampung Tengah.  

3. Seleksi Peserta Didik 

Seleksi penerimaan calon peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah tidak dilakukan dengan tes tertulis. Seleksi penerimaan calon peserta didik di 

MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah ini hanya dilakukan dengan cara 

melengkapi syarat-syarat pendaftaran saja. Syarat pendaftaran calon peserta didik di 

MA Ma‟arif  04 Kalirejo Lampung Tengah meliputi:  

a. Mengisi formulir pendaftaran  

b. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar  

c. Menyerahkan pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar  

d. Menyerahkan fotocopy ijazah sebanyak 3 lembar  

e. Menyerahkan foto copy SKHU sebanyak 3 lembar, dan 
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f. Bagi peserta didik yang belum lulus, membawa surat keterangan pindah 

madrasah dari kepala madrasah. 

4. Orientasi  

Kegiatan orientasi atau Masa Orientasi Siswa (MOS) di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik diperkanalkan pada sarana dan prasarana yang ada di madrasah. 

b. Pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) diperkenalkan hak dan kewajiban 

peserta didik selama masih menempuh pendidikan di madrasah.  

c. Dewan guru dilibatkan dalam proses Masa Orientasi Siswa (MOS), agar calon 

peserta didik dapat lebih mengenal dengan guru yang akan memberikan 

kegiatan belajar mengajar. 

5. Pengelompokkan Peserta Didik 

Menurut bapak Syaeful Rahman, S.TP selaku wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan, pengelompokan peserta didik terutama bagi peserta didik yang baru 

diterima dalam kegiatan penerimaan peserta didik. Hal ini dilakukan dengan cara 

melihat nilai ijazah atau nilai Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). Apabila nilai 

mata pelajaran matematika dan IPA lebih tinggi dari mata pelajaran IPS, bahasa 

Indonesia dan Pkn, maka peserta didik masuk ke kelas unggulan atau kelas IPA. 

Sementara itu madrasah menyediakan dua kategori kelas yaitu kelas IPA dan IPS, 

untuk kelas X (sepuluh) masing-masing 2 kelas untuk kelas IPA dan 1 kelas untuk 

IPS, kemudian untuk kelas XI (sebelas) masing-masing 1 kelas untuk kelas IPA dan 1 

kelas untuk kelas IPS, dan kelas XII (dua belas) masing-masing 1 kelas untuk kelas 
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IPA dan 1 kelas untuk kelas IPS. Pengelompokkan peserta didik di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah juga dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Pengelompokkan Peserta Didik di MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X MIA-1 11 13 24 

2 X MIA-2 11 15 26 

3 X IIS 27 0 27 

4 XI IPA 9 15 24 

5 XI IPS 16 7 23 

6 XII IPA 17 15 32 

7 XII IPS 16 5 21 

Jumlah 107 70 177 

Sumber :Dokumentasi MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 

 Langkah selanjutnya, setelah pengelompokan peserta didik ini adalah 

menentukan pembagian wali kelas.Sebelum menentuan wali kelas, kepala madrasah 

beserta dewan guru dan staf mengadakan rapat pembentukan wali kelas, hal ini 

dilakukan guna untuk memberikan kemudahan dalam mengkondisikan peserta 

didik.Kemudian penentuan wali kelas dilakukan berdasarkan kebijakan kepala 

madrasah.Keterangan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak 

Tulisno, S.Pd.I selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum. 

6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik  

Pembinaan dan pengembangan peserta didik ini dilakukan dengan beberapa 

langkah, yaitu: 
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a. Pembinaan disiplin peserta didik 

Pembinaan disiplin peserta didik dilakukan karena merupakan faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan pendidikan, dan merupakan salah satu aspek 

yang perlu ditumbuhkan pada diri peserta didik. Berdasarkan hasil interview 

dengan guru MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, salah satu upaya 

melatih disiplin yakni  dibuat ketentuan jam masuk madrasah pukul 07.15 

WIB dan jika peserta didik terlambat maka diberi hukuman. Selain itu, upaya 

lain yaitu adanya ketentuan khusus dalam berpakaian yakni rapi, sopan dan 

wajib memakai jilbab bagi perempuan. Pihak bimbingan konseling juga sering 

mengadakan razia terhadap cara berpakaian peserta didik serta penampilan 

peserta didik seperti rambut yang panjang bagi laki-laki. Selain itu, pada 

proses pembelajaran berlangsung, guru wajib memberikan teguran bahkan 

hukuman kepada peserta didik yang mengganggu proses pembelajaran seperti 

rebut sendiri, tidak memperhatikan penjelasan guru atau bertindak kurang 

sopan terhadap guru. 

b. Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan ekstra kurkuler adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di 

luar jam belajar formal  sebagai upaya membantu pengembangan peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, hobi, bakat dan minat mereka melalui 

kegiatan yang secara positif.  Kegiatan ekstra kulikuler di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah diselenggarakan  secara berkala dan terprogram. 
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Kegiatan ekstra kurikuler yang ada di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah ini meliputi: 

1. Keterampilan Komputer. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat 

bermanfaat untuk menunjang wawasan dan keterampilan dalam 

menggunakan media internet yang ada pada komputer.  

2. Keterampilan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Kegiatan ektra kurikuler 

ini merupakan kegiatan pengembangan peserta didik dalam berbahasa. 

3. Olahraga dan seni bela diri pencak silat. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

dalam membentuk  out bond dan pecinta alam, seni islami/hadroh. 

c. Bimbingan dan Konseling  

Bimbingan dan konseling di madrasah merupakan proses layanan 

mengembangkan  dan pembinaan kepribadian siswa. Berdasarkan hasil 

interview dengan bapak Syaeful Rahman S.TP menyatakan bahwa 

“Bimbingan dan konseling di MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah ada, 

akan tetapi layanan bimbingan dan konseling tersebut belum dilakukan oleh 

ahlinya, karena di madrasah ini belum ada guru yang latar belakangnya 

khusus jurusan Bimbingan dan Konseling (BK).Jadi, bimbingan dan 

konseling disini masih dilakukan oleh bapak Zulqarnain yang merangkap 

sebagai guru mata pelajaran fiqih”. 
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d. Layanan Khusus 

Program layanan khusus di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah ada 

beberapa diantaranya yaitu: program layanan kesehatan (UKS), layanan 

perpustakaan dan layanan kantin sekolah. 

7. Pencatatan dan Pelaporan  

Beberapa hal yang dilakukan dalam pencatatan dan pelaporan di MA Ma‟arif 

04 Kalirejo Lampung Tengah, yaitu: 

a. Peserta didik yang sudah diterima di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah akan tercatat dalam buku induk. Setelah tercatat dalam buku 

induk, daftar nama peserta didik di masukkan dalam daftar presensi atau 

absensi guna untuk mempermudah dalam mencatat kehadiran peserta 

didik dan memberikan penilaian pada peserta didik. Selanjutnya data diri 

peserta didik yang sudah tercatat dalam buku induk madrasah, maka akan 

dilaporkan pada pangkalan data online (SIMPATIKA). 

b. Langkah selanjutnya dalam pencatatan dan pelaporan, setiap guru 

membuat daftar nilai ulangan harian. Kemudian setelah ulangan semester 

seluruh hasil penilaian masing-masing guru terhadap peserta didik 

diserahkan kepada wali kelas untuk direkap ulang oleh wali kelas.  

c. Masalah rapor dan pembagiannya,  pembagian hasil belajar (rapor) di 

madrasah ini diberikan kepada peserta didik secara langsung, kecuali 

untuk peserta didik yang hasil belajarnya rendah dan memiliki catatan-

catatan khusus selama proses belajar mengajar berlangsung, maka orang 
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tua peserta didik harus berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan 

hasil belajar (rapor). 

d. Pengaturan perpindahan peserta didik, adanya peserta didik yang akan 

pindah ke sekolah lainnya maka perlu diatur sedemikian rupa sehingga 

perpindahannya melalui proses yang mudah. Dengan cara melakukan hal-

hal sebagai berikut:  

1) Mengecek ke sekolah yang akan dimasuki benar-benar mau menerima 

atau tidak peserta didik yang akan pindah. 

2) Menyelesaikan surat-surat yang diperlukan sebagai pengantar yang 

akan dibawa peserta didik ketika akan pindah ke sekolah lain. 

8. Kelulusan dan Alumni 

a. Syarat-syarat kelulusan MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah: peserta 

didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran, peserta didik 

dinyatakan telah menyelesaikan administrasi, peserta didik dinyatakan telah 

lulus Ujian Nasional. Berikut adalah data jumlah kelulusan peserta didik 

selama tiga tahun terakhir:  
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Tabel 4.10 

Data Kelulusan MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah 

3 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Jumlah 

Peserta didik 
lulus % Tidak lulus % 

1. 2013/2014 56 56 100 - - 

2. 2014/2015 62 62 100 - - 

3. 2015/2016 58 58 100 - - 

Sumber :Dokumentasi MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 

b. Alumni 

MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah tidak memiliki organisasi ikatan 

alumni secara resmi dari madrasah, akan tetapi alumni memiliki ikatan sendiri 

pada setiap masing-masing angkatan.  
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C.  Analisis Data 

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi manajemen peserta didik di 

MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, setelah melakukan penelitian maka 

diperoleh gambaran-gambaran tentang implementasi manajemen peserta didik, apa 

saja yang dilakukan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dalam implementasi 

manajemen peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah.  

Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriftif kualitatif 

melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi dari pihak-pihak yang 

mengetahui tentang data yang peneliti butuhkan. 

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

 Kegiatan yang dilakukan dalam  langkah analisis kebutuhan, adalah 

merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program 

kegiatan peserta didik. 

 Berdasarkan hasil penlitian di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, 

bahwa sebelum dilakukannya analisis kebutuhan peserta didik selalu diadakan rapat 

terlebih dahulu dengan seluruh dewan guru dan staf MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah guna untuk merencanakan peserta didik yang akan diterima. 

Karena dengan adanya rapat penerimaan calon peserta didik segala sesuatunya dapat 

dipikirkan dengan matang. Dengan adanya rapat penerimaan peserta didik ini, banyak 

hal-hal yang akan dihadapi dalam manajemen peserta didik yang telah diestimasi 

sebelumnya. Akan tetapi, dalam rapat penerimaan calon peserta didik ini tidak 
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ditentukan jumlah peserta didik yang akan diterima dan tidak ditentukan juga jalur 

penerimaannya. Hal ini dikarenakan minat calon peserta didik terhadap madrasah 

aliyah masih kurang, calon peserta didik lebih cenderung untuk melanjutkan 

pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Akan tetapi MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah ini menyediakan 5 ruang kelas untuk kelas X (sepuluh) 

dan karena banyaknya persaingan pada sekolah-sekolah swasta didaerah Kalirejo dan 

sekitarnya. Sehingga penerimaan peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah hanya mencukupi untuk tiga ruang kelas saja. Sehingga dalam penerimaan 

calon peserta didik tidak ditentukan jumlah yang akan diterima dan tidak ditentukan 

pula jalur penerimaannya. 

 Hal tersebut di atas kurang sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku 

Manajemen Pendidikan karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang 

disebutkan bahwa: 

 Langkah pertama dalam kegiatan peserta didik adalah melakukan analisis 

kebutuhan, yaitu penetapan peserta didik yang dibutukan oleh madrasah. Kegiatan 

yang dilakukan dalam langkah ini adalah: 

1. Merencanakan Jumlah Peserta Didik Yang Akan Diterima 

Penentuan jumlah peserta didik yang akan diterima perlu dilakukan sebuah 

lembaga pendidikan, agar layanan terhadap peserta didik bisa dilakukan 

secara optimal. Besarnya peserta didik yang akan diterima harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a. Daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Jumlah peserta didik 

dalam satu kelas (ukuran kelas) berdasakan kebijakan pemerintah berkisar 

antara 40-45 orang. Sedangkan ukuran kelas yang ideal secara teoritik 

berjumlah 25-30 peserta didik per satu kelas. 
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b. Rasio murid dan guru. Yang dimaksud rasio murid guru adalah 

perbandingan antara banyaknya peserta didik dengan guru perfultimer. 

Secara ideal rasio murid guru adalah 1 : 30. 

2. Menyusun Program Kegiatan Kesiswaan 

Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di 

sekolah harus didasarkan kepada: 

a. Visi dan misi lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan 

b. Minat dan bakat peserta didik 

c. Sarana dan prasarana yang ada 

d. Anggaran yang tersedia 

e. Tenaga kependidikan yang tersedia.
57

 

2. Rekruitmen peserta didik 

Rekruitmen peserta didik merupakan proses pencarian, menentukan dan 

menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan 

(madrasah) yang besangkutan.  

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa tahap dalam rekruitmen calon 

peserta didik yang dilaksanakan di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah yaitu 

sebagai berikut:  

a. Pembentukan panitia penerimaan  calon peserta didik 

Panitia penerimaan calon peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah terdiri dari: wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru dan staf 

tata usaha. 

 

 

b. Merumuskan syarat-syarat calon peserta didik 
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Syarat-syarat calon peserta didik di MA Ma‟arif  04 Kalirejo Lampung 

Tengah meliputi: Mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto 3x4 

sebanyak 3 lembar, menyerahkan pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar, 

menyerahkan fotocopy ijazah sebanyak 3 lembar, menyerahkan foto copy 

SKHU sebanyak 3 lembar, bagi peserta didik yang belum lulus (pindah 

madrasah), membawa surat keterangan pindah madrasah dari kepala 

madrasah. 

c. Penyebaran informasi penerimaan calon peserta didik atau pengumuman 

pendaftaran peserta didik.  

Penyebaran informasi Penerimaan calon peserta didik ini melalui: Brosur, 

banner, media online, radio dan sosialisasi yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik. 

d. Menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik. 

Formulir pendaftaran tersebut berisi tentang: data diri peserta didik, data 

madrasah/sekolah asal dan data orang tua/wali. 

e. Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik sesuai dengan jadwal prosedur 

yang telah ditetapkan.  

Hal ini sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku Manajemen Pendidikan 

karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang disebutkan bahwa: Rekruitmen 

peserta didik merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang 
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mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang 

besangkutan.
58

 

Berdasarkan hasil penelitian, rekruitmen peserta didik di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah kurang sejalan dengan teori Suharsimi Arikunto, yang 

mendeskripsikan bahwa langkah-langkah penerimaan siswa baru yang secara garis 

besar dapat ditentukan sebagai berikut: 

1. Menentukan panitia. 

2. Menentukan syarat-syarat penerimaan. 

3. Mengadakan pengumuman, menyiapkan soal-soal tes untuk seleksi dan 

menyiapkan tempatnya. 

4. Melaksanakan penyarinagan melalui tes tertulis maupun lisan. 

5. Mengadakan pengumuman penerimaan. 

6. Mendaftar kembali calon siswa yang diterima. 

7. Melaporkan hasil pekerjaaan kepada kepala sekolah.
59

 

3. Seleksi Peserta Didik 

Seleksi penerimaan calon peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah tidak dilakukan dengan tes tertulis. Seleksi penerimaan calon peserta didik di 

MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah ini hanya dilakukan dengan cara 

melengkapi syarat-syarat pendaftaran saja. Syarat pendaftaran calon peserta didik di 

MA Ma‟arif  04 Kalirejo Lampung Tengah meliputi:  

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar 
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c. Menyerahkan pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar  

d. Menyerahkan fotocopy ijazah sebanyak 3 lembar  

e. Menyerahkan foto copy SKHU sebanyak 3 lembar, dan 

f. Bagi peserta didik yang belum lulus, membawa surat keterangan pindah 

madrasah dari kepala madrasah. 

Hal tersebut di atas kurang sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku 

Manajemen Pendidikan karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang 

disebutkan bahwa:  

Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk 

menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di 

lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Seleksi peserta didik penting dilakukan terutama bagi lembaga pendidikan 

(sekolah) yang peserta didiknya melebihi dari daya tampung yang tersedia di lembaga 

pendidikan (sekolah) tersebut. Adapun cara-cara seleksi yang dapat dilakukan adalah: 

a. Melalui tes atau ujian. Adapun tes ini meliputi psikotest, tes jasmani, tes 

kesehatan, tes akademik atau tes keterampilan. 

b. Melalui Penelusuran Bakat Kemampuan. Penelusuran ini biasanya 

didasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam 

bidang olahraga atau kesenian. 

c. Berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN.
60
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4. Orientasi  

Kegiatan orientasi atau Masa Orientasi Siswa (MOS) di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik diperkanalkan pada sarana dan prasarana yang ada di madrasah. 

b. Pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) diperkenalkan hak dan kewajiban 

peserta didik selama masih menempuh pendidikan di madrasah.  

c. Dewan guru dilibatkan dalam proses Masa Orientasi Siswa (MOS), agar calon 

peserta didik dapat lebih mengenal dengan guru yang akan memberikan 

kegiatan belajar mengajar. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku 

Manajemen Pendidikan karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang 

disebutkan bahwa: 

Orientasi peserta didik (siswa baru) adalah kegiatan penerimaan siswa baru 

dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan (sekoalah) tempat 

peserta didik itu menempuh pendidikan.Situasi dan kondisi ini menyangkut 

lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah.Lingkungan sekolah seperti 

jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan 

sekolah serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan lembaga.Sedangkan 

lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga TU, teman 

sebaya, kakak-kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan-layanan 

sekolah bagi peserta didik serta kegiatan-kegiatan dan organsasi kesiswaan yang ada 

di lembaga.
61

 

5. Pengelompokkan Peserta Didik 

 Sebelum peserta didik yang diterima pada suatu madrasah mengikuti proses 

pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam 
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kelompok belajarnya berdasarkan hasil tes dan seleksi yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Menurut Hendyat Soetopo, dasar-dasar pengelompokkan peserta didik 

ada 5 macam, yaitu: 

6. Friendship Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan pada kesukaan dalam memilih 

teman antar peserta didik itu sendiri. 

7. Achievement Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh 

peserta didik.Dalam pengelompokkan ini biasanya diadakan pencampuran 

antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang 

berprestasi rendah. 

8. Aptitude Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas kemampuan dan bakat yang 

sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri. 

9. Attention Or Interest Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas perhatian atau minat yang 

didasari kesenangan peserta didik itu sendiri.Pengelompokkan ini didasari 

oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu 

namun si peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya. 

10. Intelligence Grouping 

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas hasil tes inteligensi yang 

diberikan kepada peserta didik itu sendiri.
62

 

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah, pengelompokkan peserta didik dilakukan dengan cara 

melihat nilai ijazah atau nilai Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). Apabila nilai 

mata pelajaran matematika dan IPA lebih tinggi dari mata pelajaran IPS, bahasa 

Indonesia dan Pkn, maka peserta didik masuk ke kelas unggulan atau kelas IPA. 

Sementara madrasah menyediakan dua kategori kelas yaitu kelas IPA dan IPS, untuk 

kelas X (sepuluh) masing-masing 2 kelas untuk kelas IPA dan 1 kelas untuk IPS, 

kemudian untuk kelas XI (sebelas) masing-masing 1 kelas untuk kelas IPA dan 1 
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kelas untuk kelas IPS, dan kelas XII (dua belas) masing-masing 1 kelas untuk kelas 

IPA dan 1 kelas untuk kelas IPS.  

Pada proses pengelompokan peserta didik ini kurang sejalan dengan teori 

yang disebutkan oleh Hendyat Soetopo. Sehingga implementasi manajemen peserta 

didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah belum terimplementasi secara 

maksimal.Hal ini dapat dilihat dari hasil interview dengan bapak Syaeful Rahman, 

S.TP selaku wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. 

6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik 

Dari hasil wawancara dengan bapak Syaeful Rahman, STP. Pembinaan  

diterapkan dalam  layanan Bimbingan dan Konseling (BK).dan pengembangan 

peserta didik dilaksanakan dengan bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang ada di MA 

Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah diantaranya adalah keterampilan Komputer, 

keterampilan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, Olahraga dan seni bela diri pencak 

silat, dan seni islami/hadroh. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Sukarti Nasihin dan Sururi dalam 

buku Manajemen Pendidikan Tim Dosen Administrasi UPI yang mengatakan bahwa: 

Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak 

mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di 

masa yang akan datang, dan untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman 

belajar ini, peserta didik harus melaksanakan bermacam-macam kegiatan. Lembaga 

pendidikan (madrasah) dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya 
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melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra 

kurikuler.
63

 

Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan 

dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, 

tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Oleh karena itu Sutisna, 

dalam buku Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Karya Prof. Dr. H.E. 

Mulyasa, M.Pd, menjabarkan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola 

bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal berikut ini.  

1. Kehadiran peserta didik di sekolah dengan berbagai permasalahannya. 

2. Penerimaan, orientasi, klasifikasi dan penempatan peserta didik di kelas dan 

program studi. 

3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. 

4. Program supervisi bagi peserta didik yang mempunyai kelainan, seperti 

pembelajaran remedial dan pembelajaran luar biasa. 

5. Pengendalian disiplin peserta didik. 

6. Program bimbingan dan penyuluhan. 

7. Program kesehatan dan keamanan. 

8. Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional.
64

 

 

7. Pencatatan dan Pelaporan  

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam pencatatan dan pelaporan di MA 

Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, yaitu: 

a. Peserta didik yang sudah diterima di madrasah aliyah akan tercatat dalam 

buku induk. Setelah tercatat dalam buku induk, daftar nama peserta didik 

di masukkan dalam daftar presensi atau absensi guna untuk 

mempermudah dalam mencatat kehadiran peserta didik dan memberikan 
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penilaian pada peserta didik. Selanjutnya data diri peserta didik yang 

sudah tercatat dalam buku induk madrasah, maka akan dilaporkan pada 

pangkalan data online (SIMPATIKA). 

b. Langkah selanjutnya dalam pencatatan dan pelaporan, setiap guru 

membuat daftar nilai ulangan harian. Kemudian setelah ulangan semester 

seluruh hasil penilaian masing-masing guru terhadap peserta didik 

diserahkan kepada wali kelas untuk direkap ulang oleh wali kelas.  

c. Masalah rapor dan pembagiannya,  pembagian hasil belajar (rapor) di 

madrasah ini diberikan kepada peserta didik secara langsung, kecuali 

untuk peserta didik yang hasil belajarnya rendah dan memiliki catatan-

catatan khusus selama proses belajar mengajar berlangsung, maka orang 

tua peserta didik harus berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan 

hasil belajar (rapor). 

d. Pengaturan perpindahan peserta didik, adanya peserta didik yang akan 

pindah ke sekolah lainnya maka perlu diatur sedemikian rupa sehingga 

perpindahannya melalui proses yang mudah. Dengan cara melakukan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Mengecek ke sekolah yang akan dimasuki benar-benar mau menerima 

atau tidak peserta didik yang akan pindah. 

2) Menyelesaikan surat-surat yang diperlukan sebagai pengantar yang 

akan dibawa peserta didik ketika akan pindah ke sekolah lain. 
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Hal tersebut di atas sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku 

Manajemen Pendidikan karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang 

disebutkan bahwa: 

Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik disebuah lembaga pendidikan 

(madrasah) sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak 

peserta didik itu diterima di madrasah tersebut sampai mereka tamat atau lulus dari 

madrasah tersebut.  

8. Kelulusan dan Alumni 

a. Syarat-syarat kelulusan MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah: peserta 

didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran, peserta didik 

dinyatakan telah menyelesaikan administrasi, peserta didik dinyatakan telah 

lulus Ujian Nasional. Berikut adalah data jumlah kelulusan peserta didik 

selama tiga tahun terakhir: 

Tabel 4.11 

Data kelulusan MA Ma’arif 04 Kalirejo Lampung Tengah  

3 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Jumlah 

Peserta didik 
lulus % Tidak lulus % 

1. 2013/2014 56 56 100 - - 

2. 2014/2015 62 62 100 - - 

3. 2015/2016 58 58 100 - - 

Sumber :Dokumentasi MA. Ma’arif 04 Kalirejo TP. 2016/2017 
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b. Alumni 

MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah tidak memiliki organisasi ikatan 

alumni secara resmi dari madrasah, akan tetapi alumni memiliki ikatan sendiri 

pada setiap masing-masing angkatan. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku 

Manajemen Pendidikan karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI yang 

disebutkan bahwa: Hubungan antara sekolah dengan para alumni dapat dipelihara 

lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni, yang biasa 

disebut “reuni”. Bahkan saat ini setiap lembaga pendidikan (sekolah) ada organisasi 

alumninya, misalnya IKA (Ikatan Alumni).Prestasi yang dicapai para alumni dari 

lembaga pendidikan (sekolah) ini perlu di data atau dicatat oleh lembaga.Sebab 

catatan tersebut sangat berguna bagi lembaga pendidikan dalam mempromosikan 

pendidikannya. 
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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Implementasi 

Manajemen Peserta Didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, baik melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka penulis simpulkan bahwa: 

Implementasi Manajemen Peserta Didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung 

Tengah meliputi:  

a. Analisis Kebutuhan Peserta Didik  

Sebelum dilakukannya analisis kebutuhan peserta didik selalu diadakan rapat 

terlebih dahulu dengan seluruh dewan guru dan staf MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah guna untuk merencanakan peserta didik yang akan diterima. 

Karena dengan adanya rapat penerimaan calon peserta didik segala sesuatunya 

dapat dipikirkan dengan matang. Dengan adanya rapat penerimaan peserta 

didik ini, banyak hal-hal yang akan dihadapi dalam manajemen peserta didik 

yang telah diestimasi sebelumnya. 

b. Rekruitmen Peserta Didik 

Rekruitmen calon peserta didik dilakukan berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan peserta didik yang telah ditetapkan. 
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c. Seleksi Peserta Didik 

Seleksi peserta didik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

merekruit calon-calon peserta didik.Hal ini dikarenakan untuk mengetahui 

kemampuan atau wawasan calon peserta didik.Akan tetapi, seleksi peserta 

didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah tidak dilaksanakan. 

d. Orientasi 

Kegiatan orientasi atau Masa Orientasi Siswa (MOS) di MA Ma‟arif 04 

Kalirejo Lampung Tengah meliputi: Peserta didik diperkanalkan pada sarana 

dan prasarana yang ada di madrasah, pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) 

diperkenalkan hak dan kewajiban peserta didik selama masih menempuh 

pendidikan di madrasah, dewan guru dilibatkan dalam proses Masa Orientasi 

Siswa (MOS), agar calon peserta didik dapat lebih mengenal dengan guru 

yang akan memberikan kegiatan belajar mengajar. 

e. Pengelompokan Peserta Didik  

Pengelompokan peserta didik tidak dilakukan berdasarkan nilai tes dan minat 

calon peserta didik.Akan tetapi pengelompokan peserta didik hanya dilakukan 

dengan melihat nilai ijazah/SKHU tanpa melihat minat calon peserta didik. 

f. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik 

Pembinaan dan pengembangan peserta didik di MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah bagian bimbingan dan konseling yang seharusnya 

dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang konseling.Tapi, di madrasah 
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aliyah ini masih dilakukan oleh bapak Zulqarnain yang merangkap sebagai 

guru mata pelajaran fiqih. 

g. Pencatatan dan Pelaporan  

Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik disebuah lembaga pendidikan 

(madrasah) sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai 

sejak peserta didik itu diterima di madrasah tersebut sampai mereka tamat 

atau lulus dari madrasah tersebut.  

h. Kelulusan dan Alumni 

Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari kegiatan manajemen 

peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan 

(madrasah) tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus 

diikuti oleh peserta didik.Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal 

hubungan antara peserta didik dan lembaga pendidikan telah selesai. 
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B. Saran 

Bedasarkan hasil pembahasan dan menarik kesimpulan di atas, maka penulis 

akan menyampaikan beberapa saran antara lain: 

1. Kepada kepala MA Ma‟arif 04 Kalirejo Lampung Tengah, dalam merekruit 

teenager pendidik, seharusnya yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang yang akan dibutuhkan dalam lembaga MA Ma‟arif 04 Kalirejo 

Lampung Tengah. 

2. Kepada wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang telah menjalankan 

tugas manajemen peserta didik, untuk lebih memperhatikan lagi terhadap 

pembinaan dan pengembangan peserta didik. Agar madrasah bisa melakukan 

rekruitmen maupun seleksi peserta didik dengan maksimal. Kemudian 

madrasah bisa menjadi lebih unggul dan mampu bersaing dengan sekolah-

sekolah lain. 

C. Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.Oleh 

karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi 

ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

No 

Teori tentang: 

Implementasi 

Manajemen Peserta 

Didik 

Instrumen Pengumpulan Data 

Observasi  Wawancara Dokumentasi 

1. 
Analisis kebutuhan 

peserta didik 
 

  
 

2. 
Rekruitmen peserta 

didik 
 

  
 

3. Seleksi peserta didik 
 

  
 

4. Orientasi 
 

  
 

5. 
Pengelompokan 

pesertadidik 

  
    

6. 

Pembinaan dan 

pengembangan peserta 

didik 

  

    

7. 
Pencatatan dan 

pelaporan 
 

  
 

8. Kelulusan dan alumni 
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Lampiran 2 

KERANGKA DOKUMENTASI 

No Perihal Keterangan 

1. Data Profil Sekolah Ada 

2. Data Visi Dan Misi Sekolah Ada 

3. Data Struktur Organisasi Ada 

4. Data Peserta Didik Ada 

5. Data Guru Sekolah Ada 

6. Data Sarana Dan Prasarana Ada 

7. Lain – lain Ada 
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Lampran 3 

INSTRUMEN WAWANCARA 

No Indikator Sub Indikator 
Pertanyaan 

 

1 

Analisis Kebutuhan 

Peserta Didik 

 

1. Merencanakan jumlah 

peserta didik yang akan 

diterima 

2. Menentukan jalur 

penerimaan peserta didik 

baru 

1. Apakah ada rapat 

awal penentuan  

jumlah peserta didik 

yang akan diterima? 

2. Apakah sudah 

ditentukan jalur 

penerimaan peserta 

didik? Jika sudah, 

melalui jalur apa 

saja? 

2 
Rekruitmen Peserta 

Didik 

1. Pembentukan panitia 

penerimaan peserta 

didik baru 

2. Menentukan syarat 

pendaftaran calon 

3. Menyediakan formulir 

pendaftaran  

4. Pengumuman 

mekanisme pendaftaran 

calon 

5. Waktu pendaftaran 

6. Penentuan calon yang 

akan diterima 

1. Apakah dibentuk 

panitia penerimaan 

peserta didik baru? 

2. Apakah menjadi 

syarat calon peserta 

didik baru? 

3. Apakah disediakan 

formulir 

pendaftaran? 

4. Apakah diumumkan 

mekanisme 

pendaftaran calon 

peserta didik baru? 

5. Apakah waktu 

pendaftaran sudah  

diumumkan secara 

jelas? 

6. Apakah ktiteria 

calon peserta didik 

baru yang lolos 

proses pendaftaran?   

3 
Seleksi Peserta 

Didik 

1. Penentuan lokasi ujian 

termasuk sarana 

1. Dalam seleksi 

peserta didik dimana 
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2. Menentukan pengawas 

ujian 

3. Melakukan koreksi 

hasil seleksi dengan 

transparan 

4. Mekanisme 

pengumuman hasil 

seleksi 

biasanya lokasi 

tesnya? 

2. Siapa saja yg 

berperan sebagai 

pengawas seleksi? 

3. Apakah koreksi 

dilakukan secara 

manual atau 

komputerisasi? 

4. Apakah 

pengumuman hasil 

seleksi dilakukan 

secara online?Atau 

masih manual? 

4 Orientasi  

1. Pengenalan sarana dan 

prasarana 

2. Pengenalan hak dan 

kewajiban peserta didik 

3. Pengenalan guru dan 

perangkat sekolah 

1. Apakah pada saat 

mos diperkenalkan 

sarana dan prasarana 

sekolah? 

2. Apakah 

diperkenalkan hak 

dan kewajiban 

peserta didik selama 

proses orientasi? 

3. Apakah dewan guru 

dan perangkat 

sekolah lainya juga 

diperkenalkan 

selama masa 

orientasi? 

5 
Pengelompokan 

Peserta Didik 

1. Dasar pembagian kelas 

2. Pembagian wali kelas 

1. Apa yg menjadi 

dasar atau patokan 

dalam pembagian 

kelas? 

2. Bagaimana 

penentuan wali 

kelas? 

6 

Pembinaan Dan 

Pengembangan 

Peserta Didik 

1. Kegiatan kurikuler 

2. Kegiatan ekstra 

kurikuler 

3. Fungsi BK (penilaian, 

hukuman) 

4. Layanan khusus 

1. Apakah kegiatan 

kurikuler selama 

tahun ajaran sudah 

sesuai dengan prota, 

promes dan silabus 

yang dirancang? 
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(perpustakaan, kantin, 

UKS dan asrama) 

2. Apakah sekolah 

menyediakan 

kegiatan ekstra 

kurikuler? Ada 

berapa jenis? 

3. Apakah ada kartu 

kendali peserta 

didik? 

4. Apakah fungsi dan 

tujuan BK di 

sekolah? 

5. Layanan apa saja 

yang diberikan 

kepada peserta didik 

guru dan tenaga 

kependidikan 

lainnya? 

6. Apakah sekolah 

menyediakan 

layanan 

perpustakaan, kantin, 

UKS dan asrama? 

7. Bagaimana fungsi 

BK di madrasah? 

Apakah ada jadwal 

khusus di kelas 

untuk BK? 

7 
Pencatatan Dan 

Pelaporan  

1. Pencatatan data diri 

peserta didik 

2. Pencatatan kehadiran 

peserta didik 

3. Pencatatan hasil belajar 

peserta didik  

4. Aturan perpindahan 

peserta didik 

5. Pelaporan data peserta 

didik pada pangkalan 

data online 

6. Pelaporan hasil belajar 

kepada orang tua 

1. Apakah peserta didik 

tercatat di buku induk 

peserta didik? 

2. Apakah kehadiran 

peserta didik tercatat 

di daftar presensi? 

3. Apakah hasil belajar 

peserta didik tercatat 

pada buku daftar nilai 

yang dimiliki oleh 

setiap guru? 

4. Apakah hasil belajar 

peserta  didik tercatat 

pada rapor? 

5. Apakah ada aturan 
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aturan khusus terkait 

perpindahan peserta 

didik? 

6. Apakah data peserta 

didik sudah 

dilaporkan secara 

online? 

7. Apakah ada laporan 

hasil belajar peserta 

didik kepada orang 

tua? 

8 
Kelulusan Dan 

Alumni 

1. Syarat kelulusan  

2. Program sukses UN 

3. Organisasi ikatan 

alumni 

1. Apa saja syarat-

syarat peserta didik 

benar-benar 

dinyatakan lulus dari 

sekolah 

2. Apakah setiap tahun 

menjelang UN 

diberikan program 

tambahan belajar 

khusus? 

3. Apakah ada ikatan 

alumni? 

4. Bagaimana biasanya 

para alumni 

berkomunikasi? 
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