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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

1.1 Manajemen Kesiswaan 

1.1.1 Pengertian Manajemen Kesiswaan 

Ungkapaan atau istilah manajemen kesiswaan 

mencakup dua kata yakni manajemen dan kesiswaan. 

Menurut  Ary, 1996 (Tulusmono, 2012), yang dimaksud 

kesiswaan adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan peserta didik atau yang lebih dikenal dengan 

istilah siswa. Tulusmono (2012) menjelaskan bahwa 

manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang 

operasional manajemen berbasis sekolah. Oleh sebab 

itu, manajemen kesiswaan menjadi aspek penting 

untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kepala sekolah. 

Manajemen kesiswaan tidak hanya sebagai aktivitas 

kegiatan yang diprogram sekolah seperti kegiatan 

penerimaan siswa baru, penempatan, serta pembinaan 

siswa, tetapi juga diharapkan potensi yang dimiliki 

siswa baik potensi rohaniah dan jasmaniah, dapat 

berkembang secara maksimal. Agar nantinya pada saat 

siswa tersebut lulus dari jenjang pendidikan sekolah, 

siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diharapkan (Hermawan, 2010).  

Knezevich, 1961 (Dirjen Dikti, 2007) memberi arti 

bahwa manajemen kesiswaan atau yang disebut pupil 
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personnel administration merupakan pemberian suatu 

layanan yang menitik beratkan perhatian pada 

pengaturan, pengawasan, serta layanan siswa di dalam 

maupun di luar kelas yang seperti pengenalan, 

pendaftaran, layanan individual yang mencakup 

pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, 

kebutuhan sampai para siswa tersebut matang di 

jenjang sekolah. Wijono (1989) menyampaikan bahwa 

manajemen siswa merupakan suatu pencatatan siswa 

dari proses penerimaan sampai siswa tersebut tamat 

dari sekolah atau keluar sekolah karena pindah atau 

dikarenakan sebab yang lain. 

Selain itu, Mulyasa (2009) menyatakan bahwa 

manajemen kesiswaan yaitu penataan dan pengaturan 

kegiatan yang berkaitan dengan siswa atau peserta 

didik. Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai 

usaha pengaturan terhadap kesiswaan mulai dari siswa 

tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus 

sekolah (Sudrajat, 2010). Berdasarkan para pendapat 

ahli di atas, maka pengertian manajemen kesiswaan 

dalam penelitian ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Knezevich, 1961 (Dirjen Dikti, 2007) 

yaitu manajemen kesiswaan merupakan pemberian 

suatu layanan yang menitik beratkan perhatian pada 

pengaturan, pengawasan, serta layanan siswa di dalam 

maupun di luar kelas yang seperti pengenalan, 
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pendaftaran, layanan individual yang mencakup 

pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, 

kebutuhan sampai para siswa tersebut matang di 

jenjang sekolah. 

 

1.1.2 Pentingnya Manajemen Kesiswaan 

Karena pengelolaan manajemen kesiswaan di 

lembaga pendidikan begitu penting, maka dalam 

pelaksanaannya manajemen kesiswaan juga memiliki 

tujuan tertentu. Adapun Tujuan umum manajemen 

kesiswaan menurut Prihatin (2011) yaitu: mengatur 

kegiatan-kegiatan kesiswaan agar berbagai kegiatan 

tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah 

serta pembelajaran yang dilkukan di sekolah tersebut 

dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga 

dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan 

sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. 

Dirjen Dikti (2007) menyebutkan tujuan khusus 

manajemen kesiswaan antara lain: 

a) Meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa 

b) Dapat menyalurkan serta mengembangkan 

kecerdasan, bakat dan minat siswa 

c) Dapat menyalurkan aspirasi, harapan dan 

kebutuhan siswa bisa terpenuhi 
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d) Dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

siswa agar bisa belajar dengan baik dan meraih 

cita-cita. 

 

1.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Kesiswaan 

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

manajemen kesiswaan, Arikunto (2012) menyebutkan 

jenis-jenis kegiatan manajemen siswa terbagi menjadi 4 

kelompok pemanajemenan, yakni: 

1) Penerimaan siswa baru, 

2) Ketatausahaan siswa, 

3) Pencatatan bimbingan penyuluhan, dan 

4) pencatatan prestasi belajar siswa. 

Bafadal (2003) mengemukakan manajemen 

kesiswaan mencakup kegiatan: 

1) Perencanaan, yang terdiri dari sensus anak usia 

pra sekolah, perencanaan daya tampung siswa, 

perencanaan penerimaan siswa baru serta 

pelaksanaan penerimaan siswa baru; 

2) Pengorganisasian yakni kegiatan pengelompokan 

siswa berdasarkan pola tertentu;  

3) Pengerahan, yang mencakup pembinaan disiplin 

belajar masing-masing siswa, pencatatan 

kehadiran, pengaturan perpindahan, dan 

pengaturan kelulusan siswa; serta 
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4)  Pengawasan, menyangkut kegiatan pemantauan 

dan penilaian siswa.  

 

Pelaksanaan manajemen kesiswaan dilakukan 

pada sekolah dasar yang tercakup dalam Gugus 

Sekolah Dasar. Menurut Bafadal (2006), gugus sekolah 

dasar dapat diartikan sebagai satu pendekatan dari 

pengembangan dan pembinaan sekolah dasar, 

kemudian dimulai dengan membentuk gugus sekolah 

yang terdiri atas satu SD Inti dan beberapa SD Imbas. 

SD Inti di sekolah dasar yaitu sekolah dasar yang 

berperan sebagai pusat pengembangan, sedangkan SD 

imbas merupakan sekolah dasar yang menerima 

informasi mengenai program pendidikan serta 

menerapkan informasi tersebut di lingkungan 

sekolahnya masing-masing. Pembentukan gugus 

sekolah di sekolah dasar memiliki tujuan untuk 

memperlancar usaha peningkatan profesionalisme 

guru-guru sekolah dasar serta tenaga kependidikan 

lainnya yang terdapat dalam satu gugus. 

Adapun ruang lingkup manajemen kesiswaan 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu dalam 

penerimaan siswa baru, serta pada pelaksanaan 

kegiatan kesiswaan dalam manajemen kesiswaan 

tersebut.  
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1.2 Penerimaan Siswa Baru 

Arikunto (2012) mengemukakan bahwa kegiatan 

penerimaan siswa baru adalah salah satu kegiatan 

penting bagi lembaga di sekolah, hal tersebut 

dikarenakan aktivitas ini merupakan langkah awal 

yang menentukan kelancaran tugas dari suatu sekolah. 

Sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru dimulai, 

perlu diadakan perencanaan oleh sekolah terlebih 

dahulu. Menurut Prihatin (2011), perencanaan sebagai 

proses pengambilan keputusan mengenai apa yang 

akan dilakukan di masa yang akan datang, kapan 

dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan serta siapa 

yang akan melakukannya. Perencanaan peserta didik 

secara langsung akan berhubungan dengan kegiatan 

penerimaan dan proses pencatatan atau perekapan 

data pribadi, yang nantinya tidak dapat terlepas dari 

pencatatan data hasil belajar para siswa serta berbagai 

hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kegiatan sekolah baik kurikuler maupun ko-kurikuler.  

 

1.2.1 Sensus Anak Usia Pra – Sekolah 

Sensus sekolah adalah suatu sarana atau 

kegiatan mengumpulkan informasi yang berguna untuk 

perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program 

sekolah (Atkinson dalam Prihatin, 2011). Selanjutnya 

Prihatin mengemukakan bahwa sensus sekolah sangat 
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berguna bagi perencanaan peserta didik karena dari 

hasil sensus tersebut sekaligus dapat menunjukkan: 

1) Animo peserta didik yang akan masuk sekolah 

tertentu pada tahun tertentu 

2) Animo peserta didik yang masuk ke jurusan tertentu 

pada tahun tertentu 

3) Tingkat kemampuan peserta didik yang akan masuk 

ke sekolah tertentu pada tahun tertentu. 

Guna sensus yaitu sekolah untuk mengetahui 

animo anak usia pra sekolah sebagai sumber animo 

siswa masuk sekolah.  

 

1.2.2 Perencanaan Daya Tampung 

Bagi sekolah, penentuan jumlah peserta didik 

yang nantinya akan diterima perlu dilakukan agar 

layanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik 

dapat diberikan secara merata dan optimal. Tim Dosen 

Administrasi Pendidikan (2009) menyebutkan bahwa 

sekolah hendaknya mempertimbangkan daya tampung 

per kelas serta jumlah peserta didik dalam satu kelas 

dalam menentukan besarnya jumlah peserta didik baru 

yang akan diterima. Secara teoritik ukuran per kelas 

yang ideal di jenjang sekolah yaitu dengan jumlah 25 – 

30 orang peserta didik per kelas.  

Di jenjang sekolah, baik sekolah dasar maupun 

sekolah menengah, umumnya siswa baru yang diterima 
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di sekolah hanya diperuntukkan pada jenjang kelas 

awal atau kelas 1. Namun, bila masih memungkinkan 

adanya tempat di kelas-kelas lain atau dikarenakan 

perluasan ruang kelas di sekolah, para siswa yang 

mendaftar di sekolah baru juga dapat diterima dikelas 

2 dan 3. Penentuan banyak siswa yang diterima 

tergantung dari daya tampung untuk tahun tersebut. 

Menurut Sambhara (2010), adapun perhitungan dalam 

menentukan daya tampung per kelas yakni daya 

tampung siswa per kelas dikalikan banyaknya bangku 

yang ada dikurangi banyaknya siswa yang tinggal kelas 

pada tahun sebelumnya.  

 

1.2.3 Langkah – Langkah Penerimaan Siswa Baru 

Penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh 

sekolah merupakan langkah awal yang menentukan 

kelancaran, berhasil atau tidaknya upaya pendidikan di 

sekolah tersebut. Pada penerimaan siswa baru 

biasanya dilakukan sekolah mendekati tahun ajaran  

baru serta melalui proses penghitungan yang tepat, 

maka perlu ditentukan terlebih dulu daya tampung dari 

sekolah yang bersangkutan. 

Adapun dasar penerimaan siswa baru di Sekolah 

Dasar yaitu: 

a. Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam UU  

Sisdiknas RI No. 20 Th 2003  
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b. Wajib Belajar yang tertuang dalam Permendiknas No. 

47 Th 2008 

c. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang tercantum 

dalam Permendiknas RI No 19 Th 2007.  

Kebijakan penerimaan siswa baru di  Sekolah 

Dasar mengenai kriteria calon siswa yaitu berusia 

sekurang-kurangnya enam tahun. Adanya syarat 

pengecualian mengenai usia peserta didik yang usianya  

kurang dari enam tahun dilaksanakan berdasarkan 

rekomendasi tertulis dari pihak yang memiliki 

kompetensi dalam bidang tertentu, seperti konselor 

sekolah/madrasah ataupun psikolog. Hal tersebut 

tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2007 Angka 4.a.1. Maka dari itu, setiap sekolah 

dasar wajib menerima siswa baru tanpa melalui tes 

masuk dan tetap mengutamakan pada anak usia 

sekolah yang memiliki usia 7 sampai 12 tahun dari 

lingkungan sekitarnya tanpa adanya diskriminasi, serta 

sesuai daya tampung satuan pendidikan yang 

bersangkutan tersebut.  

Usaha pemerintah mengenai pemerataan, 

menetapkan adanya tanggal penerimaan siswa baru, 

baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta baik 

yang disamakan, diakui, serta terdaftar (Sukirman, 
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2007). Menurut Prihatin (2011), adapun langkah – 

langkah penerimaan peserta didik atau siswa baru 

meliputi: 

1. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru. 

Untuk keperluan kelancaran kegiatan penerimaan 

siswa baru diserahkan kepada panitia penerimaan 

siswa baru yang dibentuk oleh kepala sekolah. 

Tugas-tugas panitia penerimaan siswa baru menurut 

Arikunto (2012) yaitu: 

(a) menentukan banyaknya murid yang diterima, 

(b) menentukan syarat-syarat penerimaan, 

(c) melaksanakan penyaringan, 

(d) mengadakan pengumuman penerimaan, 

(e) mendaftar kembali calon yang sudah diterima, 

(f) melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan 

sekolah. 

2. Rapat penerimaan peserta didik baru. Dalam rapat 

yang diadakan oleh panitia penerimaan peserta didik 

baru, adapun yang ditulis dalam notulen rapat yaitu: 

tanggal rapat, waktu rapat, tempat rapat, agenda 

rapat, daftar hadir peserta rapat dan hal – hal yang 

menjadi keptusan rapat. 

3. Pembuatan, pemasangan/ pengiriman pengumuman 

peserta didik baru. Setelah mendapatkan keputusan 

mengenai hasil rapat sebelumnya, kemudian 

dibuatlah pengumuman yang berisi gambaran 
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singkat mengenai sekolah, persyaratan pendaftaran 

peserta didik, cara, waktu, tempat pendaftaran, biaya 

pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, serta waktu 

pengumuman hasil seleksi diumumkan.  

4. Pendaftaran peserta didik baru. Yang harus 

disediakan oleh panitia pada saat pendaftaran 

peserta didik baru seperti loket untuk mendaftar, 

loket untuk informasi serta formulir pendaftaran 

siswa baru. Hal-hal yang sebaiknya diketahui oleh 

calon siswa yang akan mendaftar yaitu mengenai 

kapan formulir pendaftaran bisa diambil, tentang 

bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran, dan 

kapan formulir tersebut dapat dikembalikan. 

5. Seleksi peserta didik baru. Seleksi atau penyaringan 

siswa baru didasarkan atas dua pertimbangan yaitu: 

atas pertimbangan target dan atas pertimbangan 

nilai atau tingkat kemampuan yang telah ditetapkan 

(Arikunto, 2012). 

6. Pengumuman peserta didik yang diterima. Dengan 

dasar pertimbangan yang telah ditetapkan, maka 

panitia penerimaan siswa baru mengadakan 

pengumuman bagi calon siswa yang memenihi 

syarat. Berdasarkan hasil yang telah ditentukan 

terhadap peserta didik yang akan diterima, maka  

diperoleh tiga hal kebijakan sekolah, seperti peserta 

didik yang akan diterima, siswa yang menjadi  
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cadangan, serta siswa yang tidak diterima. Hasil 

penentuan demikian, kemudian diumumkan (Dirjen 

Dikti, 2007). Pengumuman dapat dilakukan dengan 

menempelkan daftar nama dan nomor pendaftaran di 

papan pengumuman atau mengirimkan surat 

pemeritahuan langsung ke alamat. 

7. Pendaftaran ulang peserta didik baru. Calon peserta 

yang dinyatakan diterima diharuskan mendaftar 

ulang dengan memenuhi persyaratan dan 

perlengkapan yang diminta sekolah, sekolah harus 

menetapkan batas waktu pendaftaran ulang dimulai 

dan ditutup. Menurut Arikunto (2012) hal ini 

diperlukan terutama bila ada kemungkinan bagi 

calon untuk mendaftarkan ke lebih dari satu 

sekolah. Jika pada batas waktu yang ditentukan 

calon belum mendaftarkan kembali, panitia dapat 

memanggil calon lain agar pemanfaatan fasilitas di 

sekolah dapat terpakai secara maksimal.  

 

1.2.4 Orientasi Siswa Baru 

Orientasi dapat diartikan sebagai perkenalan. 

Kegiatan perkenalan dilakukan oleh siswa baru yang 

telah diterima pada lingkungan fisik dan sosial sekolah. 

Prasarana dan sarana yang ada di sekolah seperti jalan 

ke sekolah, halaman yang dimiliki sekolah, tempat 

bermain, lapangan untuk olah raga, gedung sekolah, 
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perlengkapan, serta berbagai fasilitas lainnya yang 

disediakan oleh sekolah merupakan lingkungan fisik 

sekolah. Sementara itu, lingkungan sosial sekolah 

meliputi: kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 

selain guru, teman sebaya seangkatan, dan peserta 

didik senior di sekolah (Dirjen Dikti, 2007).  

Selain itu, menurut Tim Dosen Jurusan 

Administrasi Pendidikan (2010), tujuan diadakannya 

kegiatan orientasi bagi siswa antara lain agar: 

1) Siswa dapat memahami dan mentaati semua 

peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah; 

2) Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan 

3) Siswa merasa siap menghadapai lingkungan yang 

baru yang meliputi fisik, mental maupun emosional. 

Dengan demikian, siswa baru tersebut merasa betah 

ketika mengikuti proses belajar dan mengajar di 

sekolah, selain itu mereka juga dapat menyesuaikan 

dengan kehidupan sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, orientasi siswa baru 

diperlukan bagi siswa baru agar mereka mampu 

beradaptasi dengan lingkungan baru di sekitarnya. 

Penyesuaian lingkungan diperlukan agar siswa 

nantinya bisa bersosialisasi lebih luas dalam cakupan 

sosial. Para siswa baru tersebut tidak hanya 

berkomunikasi serta beradaptasi dengan teman-teman 
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pada usia sebaya saja, akan tetapi juga dengan orang-

orang yang usianya lebih dewasa. Orientasi yang 

dilakukan ini juga sebagai tahap awal bagi para siswa 

untuk mengenal berbagai tata tertib serta peraturan 

yang berlaku di lembaga pendidikan, dimana mereka 

mengenal aturan yang belum mereka dapatkan di 

lembaga pendidikan sebelumnya. 

 

1.3 Pencatatan dan Pelaporan Peserta Didik 

1.3.1 Ketatausahaan Peserta Didik 

Setelah dilakukan kegiatan penerimaan siswa 

baru, maka kegiatan berikutnya yaitu memproses para 

siswa yang diterima tersebut dalam catatan sekolah. 

Catatan-catatan yang dimiliki sekolah dibedakan atas 

dua jenis yaitu catatan untuk sekolah yang meliputi 

buku induk, buku klapper, serta catatan tata tertib 

sekolah. Selain itu juga ada catatan pada masing-

masing kelas yang mencakup buku kelas, buku 

presensi kelas, serta berbagai buku lain mengenai 

catatan prestasi belajar (Arikunto, 2012).  

Buku induk adalah buku kumpulan daftar murid 

sepanjang masa dari suatu jenjang sekolah. Catatan di 

dalam buku induk harus lengkap yakni mencakup data 

dan identitas setiap siswa. Dalam hal ini sebagian data 

dapat diambil dari formulir pendaftaran siswa baru 

yang telah diisi sebelumnya. Sedangkan buku klaper 
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berfungsi untuk membantu buku induk dalam memuat 

data murid yang penting-penting (Suryosubroto, 2010).  

Pada pelaporan prestasi belajar peserta didik, 

terdapat buku daftar nilai, buku legger, dan buku 

raport. Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan 

(2010) menjelaskan bahwa daftar nilai dimiliki oleh 

setiap guru bidang studi atau guru kelas, yang khusus 

untuk mencatat hasil tes setiap siswa pada bidang 

studi atau mata pelajaran tertentu. Selain itu ada buku 

yang berguna sebagai kumpulan nilai dari semua 

bidang studi bagi setiap siswa yaitu dinamakan buku 

legger. Ada pula buku raport yang merupakan alat atau 

sarana untuk melaporkan prestasi belajar para siswa 

kepada orang tua atau siswa itu sendiri. 

 

1.3.2 Perpindahan Peserta Didik 

Perpindahan peserta didik atau perpindahan 

siswa dapat diterjemahkan sebagai proses perpindahan 

tempat pendidikan dari suatu lembaga ke lembaga 

pendidikan sejenis yang lainnya di wilayah RI (Prihatin, 

2011).  

Ada dua macam mutasi, yaitu mutasi intern, 

yaitu mutasi yang dilakukan oleh peserta didik di 

dalam sekolah itu sendiri. Peserta didik tersebut hanya 

pindah kelas saja dalam suatu kelas yang tingkatannya 

sejajar. Yang kedua adalah mutasi ekstern, yakni 
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perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah 

lainnya dalam sekolah sejenis dan satu tingkatan. 

Selain itu, ada berbagai penyebab peserta didik 

melakukan mutasi. Faktor penyebab tersebut dapat 

bersumber dari peserta didik itu sendiri, lingkungan 

keluarga, sekolah, ataupun lingkungan teman 

sebayanya (Dirjen Dikti, 2008).  

 

1.4 Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk 

pencatatan data kesiswaan, namun mencakup aspek 

yang lebih luas. Secara operasional manajemen 

kesiswaan diharapkan dapat mendukung upaya 

pertumbuhan dan perkembangan kesiswaan melalui 

proses pendidikan di sekolah, salah satunya yaitu 

dengan pembinaan dan pengembangan siswa. Sesuai 

Permendiknas No. 39 Th 2008 mengenai pembinaan 

kesiswaan. Pembinaan dan pengembangan siswa 

dilakukan oleh sekolah agar siswa atau peserta didik 

bisa memperoleh beraneka pengalaman belajar 

nantinya untuk bekal hidupnya di masa yang akan 

datang. Sekolah dalam merancang kegiatan pembinaan 

dan pengembangan siswa biasanya melakukan 

kegiatan yang disebut kegiatan kurikuler dan kegiatan 

ekstrakurikuler (Tim Dosen Jurusan Administrasi 

Pendidikan, 2010).  
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Firdaus (2012) mengartikan bahwa kegiatan 

pembinaan kesiswaan merupakan suatu kegiatan yang 

mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, 

pengawasan, penilaian, pengembangan dan pemberian 

berbagai bentuk kegiatan kepada siswa sebagai insan 

pribadi, insan pendidikan sesuai dengan nilai luhur 

Pancasila dan Tujuan Pendidikan Nasional.  

Adapun beberapa langkah yang harus ditempuh 

dalam melakukan kegiatan kesiswaan yakni melakukan 

perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, 

pemprograman, menyusun langkah – langkah, 

penjadwalan, dan pembiayaan (Prihatin, 2011).  

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembinaan siswa  

antara lain melakukan pendataan siswa (biodata), 

mengikutsertakan siswa dalam merumuskan kegiatan 

kesiswaan, mengembangkan potensi siswa secara 

optimal melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan  

kelulusan dan pelepasan siswa (Hermawan, 2010). 

Berdasarkan Permendiknas No. 19 Th 2007, kegiatan 

kesiswaan terdiri atas empat jenis yaitu:  

 

1.4.1 Layanan Konseling 

Hartono (2009) menyebutkan bahwa layanan 

konseling merupakan bagian yang menyatu di dalam 

sistem pendidikan sekolah dan nantinya akan 

memberikan masukan dalam membentuk kemandirian 



 

28 

 

peserta didik bila dikelola dan dilaksanakan secara 

profesional oleh seseorang guru pembimbing sebagai 

konselor sekolah yang mempunyai keahlian dalam 

bidang bimbingan konseling. Lebih lanjut Hartono 

menjelaskan bahwa keberadaan bimbingan konseling di 

dalam sistem pendidikan formal termasuk keniscayaan 

(harus ada – dan tidak boleh tidak), sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak dapat dikelola secara asal-asalan 

dimana yang terjadi akan dapat merugikan 

perkembangan peserta didik sebagai konseli. Adapun 

aspek yang termasuk jenis layanan konseling antara 

lain layanan orientasi, informasi, penempatan serta 

penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, 

konseling perorangan,  konseling kelompok, konsultasi, 

dan mediasi (Balitbang, 2007). 

Kebutuhan-kebutuhan akan perkembangan yang 

menjadi isi dari pelayanan bimbingan konseling di 

sekolah dasar diharapkan dapt digali serta dirumuskan 

menjadi berbagai tujuan. Muatan pelayanan bimbingan 

konseling di Sekolah Dasar terbagi  dalam empat 

bidang bimbingan, yakni: 

(1) bimbingan secara pribadi; 

(2) bimbingan secara sosial; 

(3) bimbingan dalam belajar; dan 

(4) bimbingan dalam karir; 



 

29 

 

Dalam pelaksanaan bimbingan  konseling 

tersebut dapat dilaksanakan melalui layanan 

bimbingan kelompok atau klasikal, konseling 

kelompok, individual, layanan orientasi dan pemberian 

informasi, konsultasi, serta layanan penunjang lainnya 

(Puskur Depdiknas, 2006). Karena pelayanan 

bimbingan konseling, perkembangan karakter siswa 

diharapkan lebih bersifat saling proaktif, preventif, dan 

berkembang, maka idealnya setiap kelas memiliki 

kesempatan khusus untuk mendapatkan jam 

pelayanan dalam kegiatan bimbingan konseling. 

Dengan demikian, secara sistematis seluruh peserta 

didik bisa terlayani untuk mendapatkan bantuan 

dalam mempermudah aktualisasi dan pencapaian 

tugas perkembangannya (Barus, 2011). 

 

1.4.2 Kegiatan Ekstrakurikuler  

Program kurikuler pada dasarnya merupakan 

upaya untuk mempersiapkan siswa agar memiliki 

kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan 

kompetensi sosial (Hernawan, 2007). Tujuan 

pendidikan tidak sekedar hanya menanamkan 

pengetahuan yang tertuang dari buku, tetapi juga 

membawa perkembangan mental, fisik dan sosial yang 

baik untuk para siswa. UNESCO (2005) menyebutkan 

bahwa: 
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Extracurricular activities are activities 
organized and performed by students in their spare 

times according to their interests and will for 

educational and recreational purposes.  

Pupils’ extracurricular activities are not 

isolated from their curricular activities but 
supplement the formal educational programme and 

contribute to the general education of the child. They 

also provide abundant opportunities for pupils to 

develop managerial ability and should therefore 

serve to supplement the curricular management 

training programs.  

 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan 

di luar kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi tetap 

terkait dengan proses belajar mengajar tersebut. 

Garminah (1997) menyebutkan bahwa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, siswa diharapkan dapat 

mengembangkan bakat dan minatnya agar bisa 

menumbuhkan sikap yang positif. Untuk itu, 

penyusunan program kegiatan bagi siswa selama 

mengikuti pendidikan di sekolah harus berdasarkan 

pada visi dan misi di tiap lembaga pendidikan yang 

bersangkutan, minat dan bakat yang dimiliki oleh 

peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, 

anggaran, serta  tenaga kependidikan yang tersedia 

(Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 2010). 

Hendri (2008), menyampaikan pendapat  

mengenai beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni: 

a.Krida yang meliputi kegiatan pramuka, Latihan Dasar 

Kepemimpinan Siswa atau LDKS, Palang Merah 
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Remaja atau PMR, Pasukan Pengibar Bendera 

Pusaka atau PASKIBRAKA. 

b) Karya Ilmiah, yang mencakup Kegiatan Ilmiah 

Remaja atau KIR, penguasaan keilmuan serta 

kemampuan akademik dan penelitian. 

c) Latihan atau lomba berbakat. Yang termasuk 

kegiatan tersebut yakni pengembangan bakat dalam 

olah raga, seni maupun budaya, cinta alam, 

jurnalistik, teater, dan keagamaan. 

d) Seminar, lokakarya, dan pameran atau bazzar, 

dengan bidang isi materi antara lain pada karir, 

pendidikan, kesehatan, perlindungan Hak Asasi 

Manusia, keagamaan, serta seni budaya. 

e) Olahraga. Beberapa cabang olahraga yang diminati 

tergantung pada program sekolah masing-masing, 

misalnya: Basket, Karate, Taekwondo, Silat, Softball, 

dan lain sebagainya. 

 
1.4.3 Pembinaan Prestasi Unggulan  

Menurut Kartini (2011) pembinaan kesiswaan 

merupakan salah satu ilmu yang diberikan di luar 

kelas yang terbentuk seiring dengan kebutuhan 

manusia akan pendidikan. Berawal dari pengetahuan 

sederhana dengan ruang lingkup yang terbatas, 

pembinaan untuk siswa terus berkembang dan 

berperan mendukung perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional pada setiap siswa yang menjadi bagian 
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dari masyarakat sekolah. Selain itu, Kartini 

menjelaskan bahwa pembinaan kesiswaan adalah salah 

satu cara untuk menggambarkan pengetahuan 

seseorang dan pengalaman orang lain, serta 

mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dalam 

beragam makna. Siswa memperoleh ilmu untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, serta 

kemampuan memperluas wawasannnya. Selain itu, 

mereka diharapkan juga mampu memahami informasi, 

baik informasi yang disampaikan secara terselubung 

atau secara tidak langsung, mereka memiliki kepekaan 

di dalam interaksi sosial, menghargai perbedaan 

pendapat dalam lingkungan bermasyarakat yang 

mempunyai latar belakang dari berbagai budaya, 

agama, adat dan istiadat. Ruang lingkup dalam 

kegiatan pembinaan  kesiswaan sesuai Permendiknas 

No 39 Th 2008 tentang pembinaan Kesiswaan 

mencakup 10 aspek, yaitu: 

1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME 

2. Budi pekerti luhur/ akhlak mulia 

3. Kepribadian yang unggul, wawasan kebangsaan, 

serta bela negara 

4. Prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai 

bakat dan minat yang dimiliki   

5. Demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, 

pendidikan dalam politik, lingkungan hidup, 
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kepekaan serta toleransi sosial yang menyangkut 

masyarakat majemuk 

6. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan 

7. Kualitas jasmani, kesehatan, serta gizi berbasis 

sumber gizi yang terdiversifikasi 

8. Sastra dan kebudayaan 

9. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK 

10. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Inggris.  

 

1.4.4 Pelacakan Alumni 

Alumni sebagai salah satu pilar sekolah 

diharapkan memiliki peran dan memberikan kontribusi 

untuk sekolah. Prihatin (2011) menyebutkan ada 

berbagai cara yang dapat diberikan oleh para alumni, 

antara lain masukan untuk mencari konsep dan cara 

kerja meningkatkan mutu layanan pendidikan, 

memberikan sumbangan pelatihan, informasi yang 

dibutuhkan oleh para warga sekolah dalam 

peningkatan mutu, pemberian beasiswa untuk anak-

anak berprestasi tetapi tidak memiliki kemampuan 

secara ekonomi, dapat menghubungkan dengan 

berbagai pihak terkait yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap almamater, dan 

sebagainya.  
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Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan 

kesiswaan di jenjang sekolah dasar sudah sesuai yang 

diharapkan, maka dilakukan pengukuran variabel. 

Pengukuran variabel merupakan proses menentukan 

jumlah atau intensitas informasi tentang orang, 

peristiwa, gagasan, dan atau obyek tertentu serta 

kaitannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan 

kata lain, dalam menggunakan proses pengukuran 

yakni dengan menetapkan angka ataupun tabel 

terhadap karakteristik maupun atribut dari suatu 

obyek, atau setiap jenis dari berbagai peristiwa yang 

mengunakan aturan-aturan tertentu yang dapat 

menunjukkan jumlah dan atau kualitas dari faktor-

faktor yang telah diteliti (Dihin, 2008). Pada penelitian 

ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerimaan 

siswa baru dan kegiatan kesiswaan yang dilakukan di 

SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Kedungjati.  

 

1.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

Kegiatan Kesiswaan 

1.5.1 Faktor Pendukung Kegiatan Kesiswaan 

Keberhasilan program kesiswaan yang terdapat 

dalam kegiatan kesiswaan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia 

yang tersedia yaitu kepala sekolah yang dapat 
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merumuskan program kegiatan yang sesuai dengan 

kebutuhan sekolah dan mengambil keputusan yang 

terbaik untuk kemajuan dan keberhasilan pendidikan. 

Selain itu juga didukung oleh kemampuan dan 

kreativitas dari guru-guru sebagai pembimbing dan 

pembina di lapangan, adanya dana, sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan serta dukungan 

orang tua untuk memfasilitasi keikutsertaan anak-

anaknya dalam program ekstrakurikuler (Hernawan, 

2007). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Affinoxy 

(2009), adapun faktor pendukung meliputi: adanya 

kerjasama antar elemen sekolah, sarana prasarana 

yang lengkap dan mendukung, komitmen dan inovasi 

dari pelaksana manajemen, sistem informasi berupa 

website dan SMS Education, jalinan kerjasama dengan 

sejumlah TK, dan peran aktif orang tua siswa.  

Penelitian yang dilakukan Hamdani (2009) juga 

menunjukkan adanya faktor-faktor yang mendukung 

manajemen kesiswaan seperti personalia yang kompak, 

sarana dan prasarana yang mencukupi, program kerja 

yang jelas telah memberikan kontribusi yang besar 

dalam keberhasilan siswa untuk meraih prestasi. 

Selain itu, kerja tim yang solid dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan kesiswaan, sarana dan 

prasarana yang mendukung, penciptaan suasana 
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nyaman oleh sekolah bagi siswa dan orang tua, 

komitmen Kepala Sekolah, guru, dan karyawan dalam 

melaksanakan kegiatan kesiswaan, serta usaha sekolah 

yang turut melibatkan orang tua dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan kegiatan siswa (Khoiroh 

(2011). 

Peran kepala sekolah dalam memajukan kualitas 

lembaga pendidikan memiliki andil tersendiri, 

mengingat kepala sekolah adalah pemegang kebijakan 

sentral yang mengatur dinamika sebuah lembaga 

pendidikan. Asmani (2009) mengemukakan bahwa 

program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar 

bila kepala sekolah dapat mengatur struktur dan 

kewenangan masing-masing sumber daya manusia, 

mengadakan rapat berkala dan situasional, 

menetapkan perencanaan kegiatan satu tahun, 

melakukan terobosan kegiatan, mengadakan kerja 

sama dengan pihak luar demi kemajuan sekolah serta 

melakukan kaderisasi kepemimpinan.  

 

1.5.2 Faktor Penghambat Kegiatan Kesiswaan 

Dalam kenyataannya, tidak semua sekolah (SD) 

dapat melaksanakan kegiatan siswanya. Menurut 

Mikarsa (2007), hal ini dapat disebabkan karena: 

1) Sikap orang tua kurang mendukung 

2) Memerlukan biaya yang cukup besar 
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3) Lokasi sekolah yang jauh dari rumah 

4) Kondisi keluarga yang mengharuskan anak bekerja 

membantu orang tua 

5) Kurangnya fasilitas di sekolah 

6) Kurangnya guru yang mengelola kegiatan, dan 

7) Kurangnya dukungan dari pihak  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Affinoxy 

(2009), faktor penghambat muncul dari siswa, guru, 

dan orang tua. Faktor penghambat tersebut antara lain: 

kurangnya komunikasi antar pengajar ekstrakurikuler, 

pilihan siswa yang berubah-ubah, serta longgarnya 

pengawasan dari orang tua. Khoiroh (2011) 

menyebutkan beberapa faktor penghambat dalam 

pelaksanaan manajemen kesiswaan meliputi: 

pengelolaan website sekolah yang belum optimal, razia 

terhadap siswa kaitannya dengan penukaran voucher 

sekolah yang juga belum optimal, pengelolaan 

perpustakaan yang masih dilakukan secara manual, 

kurangnya pemahaman dari beberapa orang tua siswa 

terhadap sistem sekolah, serta keberadaan psikolog 

yang tidak setiap hari standby. 

Selain itu, menurut Dharma (Asmani, 2009) dan 

Depdiknas 2008 (Suhardiman, 2011) menyatakan 

bahwa hampir semua kepala sekolah di lembaga 

pendidikan lemah dalam bidang kompetensi manajerial 
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dan supervisi. Dimana dua kompetensi yang harus 

dimiliki tersebut merupakan kekuatan dari kepala 

sekolah untuk dapat mengelola sekolah dengan baik. 

Lebih lanjut Dharma (Asmani, 2009) mengemukakan 

bahwa dengan banyaknya kepala sekolah yang kurang 

memenuhi standar kompetensi tersebut tidak terlepas 

dari proses rekruitmen dan pengangkatan kepala 

sekolah yang berlaku saat ini.    

 

1.6 Kerangka Berpikir 

Salah satu aspek manajemen yang dapat 

mengelola seluruh sumber daya pendidikan di sekolah 

pada siswa khususnya yaitu manajemen kesiswaan. 

Keberadaanya manajemen kesiswaan tentunya sangat 

dibutuhkan di lembaga pendidikan karena kesiswaan 

atau siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam 

proses pemindahan atau transformasi ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Kepala sekolah sebagai 

manajer di sekolah menyelenggarakan berbagai 

program dalam bidang pendidikan, salah satunya 

dalam aspek kesiswaan. Semua kegiatan yang ada di 

sekolah pada akhirnya bertujuan untuk membantu 

siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh 

sebab itu, peran kepala sekolah dinilai sangat penting 

untuk menciptakan situasi dan kondisi agar para siswa 

dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Program 
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kegiatan yang dilakukan melalui penerimaan siswa 

baru, pembinaan siswa, dan pemantapan program 

kesiswaan. Penerimaan siswa baru adalah suatu proses 

pendataan dan pelayanan kepada siswa yang baru 

masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan 

tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga 

pendidikan. 

Tanggung jawab yang dimiliki kepala sekolah 

secara garis besar yang berkaitan dengan manajemen 

kesiswaan yaitu memberikan layanan kepada siswa 

dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan yang 

mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah sebelumnya secara efektif dan 

efisien. Pencapaian hasil secara optimal yang diperoleh 

pada diri siswa, mempersyaratkan pelayanan dari para 

guru dan pengelola sekolah yang optimal pula. Karena 

guru merupakan tenaga kependidikan, maka guru juga 

bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan 

kesiswaan di sekolah secara umum dan secara khusus 

terpadu dalam setiap mata pelajaran yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing, sehingga guru sebagai 

pendidik dapat lebih memahami, menguasai, dan 

menerapkan kompetensi  bidang pembinaan kesiswaan.  
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Gambar 3.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

1.7 Penelitian Terdahulu 

Adapun kajian atau hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, telah dilakukan 

oleh: 

1. Affinoxy (2009). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa manajemen kesiswaan di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta yang dilaksanakan mencakup 4 hal yang 

terdiri dari: Pertama, perencanaan (planning) 

kesiswaaan, yang kegiatannya meliputi penentuan daya 

tampung, perencanaan penerimaan siswa baru, dan 

penerimaan siswa baru. Kedua, pengorganisasian 

(organizing) kesiswaan, melalui pengelompokan siswa 

dengan pola tertentu yang mengedepankan 

kenyamanan siswa dan guru. Ketiga, pelaksanaan 

(actuating) kesiswaan, dilaksanakan dengan berbagai 

Guru 

Kepala Sekolah 

Penerimaan Siswa 

Baru 

Kegiatan Kesiswaan 
 

Manajemen 
Kesiswaan 
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kegiatan yang kompleks seperti orientasi siswa baru, 

pembinaan dan pelayanan siswa, serta mutasi dan 

alumni siswa. Keempat, pengawasan (controlling) 

kesiswaan, berupa pemantauan dan penilaian siswa 

secara menyeluruh. Dalam melaksanakan kegiatan 

manajemen kesiswaan, ada beberapa faktor pendukung 

dan penghambat yang dihadapi oleh SDIT Nur Hidayah 

Surakarta. Faktor pendukung meliputi: adanya 

kerjasama antar elemen sekolah, sarana prasarana 

yang lengkap dan mendukung, komitmen dan inovasi 

dari pelaksana manajemen, sistem informasi berupa 

website dan SMS Education, jalinan kerjasama dengan 

sejumlah TK, dan peran aktif orang tua siswa. Adapun 

faktor penghambat muncul dari siswa, guru, dan orang 

tua. Faktor penghambat tersebut antara lain: 

kurangnya komunikasi antar pengajar ekstrakurikuler, 

pilihan siswa yang berubah-ubah, serta longgarnya 

pengawasan dari orang tua. 

2. Hamdani (2009). Temuan hasil penelitian ini 

adalah bahwa SDIP Al Madinah Sukoharjo telah 

melaksanakan manajemen kesiswaan. Hal ini terbukti 

dengan telah ditempuhnya program-program 

manajemen kesiswaan. Aspek-aspek dari manajemen 

kesiswaan berupa perencanaan kesiswaan, penerimaan 

siswa baru, pengorganisasian siswa, orientasi siswa 

baru, pembinaan dan pelayanan siswa, organisasi 
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siswa, penilaian siswa serta mutasi dan alumni telah 

terlaksana. Adanya faktor-faktor yang mendukung 

manajemen kesiswaan seperti personalia yang kompak, 

sarana dan prasarana yang mencukupi, program kerja 

yang jelas telah memberikan kontribusi yang besar 

dalam keberhasilan siswa untuk meraih prestasi. 

Manajemen kesiswaan merupakan bagian yang sangat 

penting dan sangat menentukan maju tidaknya 

pendidikan, sehingga mempengaruhi animo masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya ke SDIP Al Madinah 

Sukoharjo. 

3. Khoiroh (2011) diperoleh kesimpulan yaitu pada 

kegiatan manajemen kesiswaan di SD Ta’mirul Islam 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 meliputi: 

perencanaan penerimaan siswa baru, penerimaan siswa 

baru, pengorganisasian siswa, orientasi siswa, 

pembinaan dan pelayanan siswa, penilaian siswa, serta 

mutasi dan alumni siswa. Faktor pendukungnya 

meliputi: kerja tim yang solid dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan kesiswaan, sarana dan 

prasarana yang mendukung, penciptaan suasana 

nyaman oleh sekolah bagi siswa dan orang tua, 

komitmen Kepala Sekolah, guru, dan karyawan dalam 

melaksanakan kegiatan kesiswaan, serta usaha sekolah 

yang turut melibatkan orang tua dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan kegiatan siswa. Faktor 
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penghambatnya meliputi: pengelolaan website sekolah 

yang belum optimal, razia terhadap siswa kaitannya 

dengan penukaran voucher sekolah yang juga belum 

optimal, pengelolaan perpustakaan yang masih 

dilakukan secara manual, kurangnya pemahaman dari 

beberapa orang tua siswa terhadap sistem sekolah, 

serta keberadaan psikolog yang tidak setiap hari 

standby. Dan semua kegiatan manajemen kesiswaan di 

SD Ta’mirul Islam Surakarta sudah sesuai dengan 

prinsip manajemen kesiswaan. 

4. Aminatun (2010) menunjukkan bahwa Struktur 

PPDB meliputi kepala sekolah selaku penanggung 

jawab kegiatan, ketua panitia dan anggota-anggota 

lainnya dengan menggunakan sistem kebijakan yang 

berasal dari kepala sekolah dan diknas. Dalam hal ini 

SD Pamongan 2 Kecamatan Guntur telah mampu 

memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. 

Selanjutnya langkah awal kegiatan PPDB adalah 

menentukan kebijakan dalam kegiatan PPDB. 

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam kegiatan PPDB adalah membentuk 

panitia, mengalokasikan biaya pelaksanaan PPDB di 

SDN Pamongan 2 Kecamatan Guntur. Sekolah 

memberikan informasi dan pengumuman terhadap 

warga setempat berkaitan dengan pelaksanaan PPDB, 

membuka pendaftaran PPDB selama dua minggu. 
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Setelah pendaftaran ditutup langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah dengan mengadakan seleksi para 

calon peserta didik. Dengan kriteria yang ditentukan 

oleh SD N Pamongan 2 Guntur. 

 

 


