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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantara yang terletak di Desa Kentengsari, 

Desa Padas, Desa Panimbo dan Desa Karanglangu 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Dalam 

satu gugus ini terdapat 10 SD Negeri dimana SD 

Negeri Kentengsari 01 sebagai SD Inti dan 9 SD Negeri 

lain di Gugus Ki Hajar Dewantara termasuk SD Imbas. 

Adapun yang termasuk SD Negeri di Gugus Ki 

Hajar Dewantara yaitu SD Negeri Kentengsari 01, SD 

Negeri Kentengsari 03, SD Negeri Panimbo 01,  SD 

Negeri Panimbo 02, SD Negeri Karanglangu 01, SD 

Negeri Karanglangu 02, SD Negeri Karanglangu 03, SD 

Negeri Padas 01, SD Negeri Padas 02, dan SD Negeri 

Padas 04. SD Negeri Kentengsari 01 dan SD Negeri 

Kentengsari 03 masih dalam satu wilayah desa yaitu 

Desa Kentengsari, jarak antara SD Negeri Kentengsari 

01 dan SD Negeri Kentengsari 03 hanya 1 Km. 

Sedangkan SD Negeri Panimbo 01 dan SD Negeri 

Panimbo 02 yang terletak di Desa Panimbo hanya 

berjarak 500 meter, sama dengan jarak SD Negeri 

Padas 01, SD Negeri Padas 02, dan SD Negeri Padas 04 
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yang ada di Desa Padas. Demikian juga SD Negeri 

Karanglangu 01, SD Negeri Karanglangu 02 dan SD 

Negeri Karanglangu 03 yang masih dalam satu wilayah 

yaitu terletak di Desa Karanglangu. Jarak antara SD 

Negeri tersebut masih berdekatan.  

Responden penelitian terdiri dari 10 orang 

kepala sekolah SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Pada saat 

penelitian dilakukan, ada 1 kepala sekolah yang 

memasuki masa pensiun, yaitu kepala sekolah di SD 

Negeri Kentengsari 1 yang merupakan SD inti, 3 kepala 

sekolah yang merangkap jabatan dengan SD Negeri di 

Gugus lain dan 1 kepala sekolah merangkap sebagai 

kepala sekolah di SMP Satu Atap. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Penerimaan Siswa Baru 

Penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh 

sekolah merupakan langkah awal yang menentukan 

kelancaran, berhasil atau tidaknya upaya pendidikan di 

sekolah tersebut. Pelaksanaan manajemen kesiswaan 

diharapkan dapat membantu upaya pertumbuhan anak 

melalui proses pendidikan di sekolah. Untuk 

mengetahui gambaran pelaksanaan penerimaan siswa 

baru di sekolah, dalam analisis data meliputi 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.  
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Sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru, 

diadakan perencanaan oleh sekolah terlebih dahulu. 

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. 

Pada perencanaan siswa baru, sensus anak usia 

pra sekolah dilakukan oleh semua sekolah, sensus usia 

anak pra sekolah dilakukan di TK, sekolah yang 

melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 7 sekolah. 

Dimana hal tersebut juga didukung dengan adanya 4 

sekolah yang memiliki TK sendiri di lingkungan 

sekolahnya. Selain itu, pada perencanaan juga meliputi 

daya tampung siswa, dimana sekolah melakukan daya 

tampung kelas untuk single shift yang artinya satu 

bangku satu siswa. Sekolah yang melakukan kegiatan 

tersebut sebanyak 6 dari 10 sekolah. Penentuan daya 

tampung juga melihat jumlah siswa yang tinggal kelas 

pada tahun sebelumnya. 

Perencanaan kegiatan lainnya yaitu pada 

pengumuman pendaftaran penerimaan siswa baru, 

kapan dan bagaimana pengumuman tersebut 

dilakukan. Dari data yang ada sebanyak 6 sekolah 
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melakukan pengumuman di sekolah, sedangkan 

pengumuman tersebut dilakukan secara tertulis dan 

lisan. Saat pengumuman pendaftaran penerimaan 

siswa baru dilakukan lebih dari 5 sekolah secara 

tertulis, yaitu dengan melakukan pengumuman secara 

tertulis. Hal tersebut dapat diartikan promosi sekolah 

telah dilakukan melalui pengumuman tertulis di 

sekolah dan melalui kata-kata atau pembicaraan 

kepada warga masyarakat di lingkungan sekolah.  

Langkah selanjutnya pada pengorganisasian 

penerimaan siswa baru yang meliputi pembentukan 

panitia, dan pengumuman penerimaan siswa baru. 

Pengorganisasian penerimaan siswa baru pada 

pembentukan panitia dilakukan pada hampir semua 

sekolah yaitu sebanyak 9 sekolah. Panitia baru dalam 

penerimaan siswa baru meliputi pegawai yaitu guru-

guru serta komite sekolah. Sebagian besar, yaitu 

sebanyak 7 sekolah panitia hanya mencakup pegawai 

sekolah, sedangkan 3 sekolah mengikutsertakan komite 

sekolah untuk menjadi panitia penerimaan siswa baru. 

Hal ini berarti, panitia dibentuk dengan kerjasama 

antara guru karyawan dan komite sekolah demi 

kelancaran penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 

baru.  

Setelah perencanaan dan pengorganisasian, 

kemudian dilakukan pelaksanaan penerimaan siswa 
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baru yang meliputi pendaftaran, seleksi, pengumuman 

siswa yang diterima, daftar ulang, serta orientasi siswa 

baru.  

Sebanyak 8 sekolah menunjukkan pendaftaran 

dilakukan oleh orang tua, dimana hal tersebut berarti 2 

sekolah mengijinkan pendaftaran dilakukan selain 

orang tua yakni dilakukan wali/ saudara dari siswa 

yang mendaftar. Sementara itu, pendaftaran siswa baru 

dilakukan setelah libur kenaikan sekolah dilakukan 

oleh 5 sekolah. Berarti 5 sekolah yang lainnya 

melakukan pendaftaran siswa baru sebelum libur 

kenaikan sekolah atau bisa dimulai dari sebelum libur 

kenaikan sekolah sampai setelah selesai libur kenaikan 

sekolah.  

Saat pelaksanaan penerimaan siswa baru, seleksi 

penerimaan siswa baru diprioritaskan anak berusia 7 

tahun dan sekolah juga menerima siswa yang umurnya 

kurang dari 7 tahun bila kuota kelas masih mencukupi, 

dan sebanyak 7 sekolah menunjukkan syarat seleksi 

penerimaan siswa baru bisa kurang dari umur 7 tahun. 

Semua sekolah juga tidak melakukan tes bagi calon 

siswa baru, baik itu tes tertulis secara lisan maupun 

tertulis. Dan siswa yang mendaftar tidak harus dari TK 

atau dengan kata lain bisa berasal dari rumah tangga 

yang tidak menempuh jalur pendidikan di TK terlebih 

dahulu. Untuk pengumuman peserta didik baru yang 
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diterima, semua sekolah melakukan pengumuman 

tersebut di sekolah. Sementara itu, 9 sekolah 

mengemukakan siswa yang diterima tidak melakukan 

daftar ulang kembali. Pada orientasi siswa, orientasi 

dilakukan dalam pengajaran dan dalam kegiatan 

pengenalan sekolah sehari-hari, yang artinya tidak ada 

hari khusus untuk pelaksanaan orientasi siswa baru 

yang diterima tersebut. 

Selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan 

kesiswaan difokuskan pada bimbingan konseling, 

ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan serta 

pelacakan alumni. Dari data yang terkumpul diketahui 

bahwa semua sekolah melakukan bimbingan konseling, 

dimana guru kelas merangkap sebagai guru bimbingan 

konseling karena masih dalam lingkup sekolah dasar, 

dan belum memiliki guru bimbingan konseling sendiri. 

Kemudian, semua sekolah juga melakukan kegiatan 

bimbingan konseling dalam kegiatan sehari-hari dan 

bimbingan konseling perorangan. Dimana pencatatan 

dari siswa yang memerlukan perhatian khusus dicatat 

dalam buku konseling yang dimiliki per kelas. 

 

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat 

Penerimaan Siswa Baru 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan obyek 

penelitian kepala sekolah di SD Negeri Gugus Ki Hajar 
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Dewantara, dapat diketahui faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan penerimaan siswa baru di 

lingkungan SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara.  

 Faktor pendukung pelaksanaan penerimaan 

siswa baru secara terperinci yaitu: komite peduli 

masalah PSB, ada biaya dari bos, adanya tk, peran 

serta wali murid, kemauan anak, ada kerjasama guru 

sd dengan guru TK dan wali murid, dukungan komite 

sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah, lokasi SD, 

pelaksanaan sudah sesuai, semua guru dan karyawan 

menjadi panitia PSB, daya tampung siswa masih 

memungkinkan.  

 Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan 

penerimaan siswa baru yaitu: letak geografis sekolah 

yang jauh sehingga informasi PSB kurang maksimal, 4 

sekolahan berada dalam 1 lingkup (sekolah 

berdekatan), apabila usia siswa tidak mencukupi 7 

tahun dan tidak memiliki akte kelahiran, kemauan 

anak tidak sama dengan orang tua, ada sebagian siswa 

tidak dari TK, tradisi pendaftaran siswa baru mengikuti 

kakaknya yang terdahulu, sekolah tidak punya TK 

sendiri, usia anak sekolah sedikit karena berhasilnya 

KB, adanya transmigrasi. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

faktor pendukung Penerimaan Siswa Baru yakni 

adanya kepedulian dan kerjasama komite, guru dan 
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wali murid, tersedianya dana dan daya tampung siswa 

yang masih memungkinkan. Dan faktor 

penghambatnya antara lain karena letak geografis, 

persaingan antar sekolah, tradisi serta keberhasilan 

KB.  

 

4.2.3 Kegiatan Kesiswaan 

Kegiatan pendidikan di sekolah diperlukan siswa 

untuk mengembangkan potensi serta kemampuan  

yang dimiliki dengan cara memenuhi berbagai 

kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya 

secara efektif dan efisien. Menurut Permendiknas No. 

19 Th 2007, kegiatan kesiswaan terdiri atas empat jenis 

yaitu: layanan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, 

pembinaan prestasi unggulan, dan pelacakan alumni. 

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

kegiatan kesiswaan di sekolah, akan diuraikan dalam 

paparan di bawah ini.  

Manajemen kesiswaan aspek kegiatan kesiswaan 

pada pelaksanaan bimbingan konseling, semua sekolah 

melakukan bimbingan konseling, dimana guru kelas 

merangkap sebagai guru bimbingan konseling karena 

masih dalam lingkup sekolah dasar. Selain itu, Sekolah 

Dasar Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara 

berkontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan 
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ekstrakurikuler dan pembinaan prestasi unggulan. 

Dalam kaitannya pada pelacakan alumni semua 

sekolah melakukan kegiatan tersebut yaitu dalam 

pengelolaan data atau kearsipan alumni.  

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan secara 

maksimal tentunya bila didukung oleh pengajar yang 

sesuai dengan bidangnya. Di lingkungan SD-SD Negeri 

Gugus Ki Hajar Dewantara sekolah yang memiliki 

pengajar yang sesuai yaitu sebanyak 6 SD, sementara 

guru pengajar ekstrakurikuler yang lain menyesuaikan 

dengan program yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan 

kegiatan ekstrakurikuler berbasis TIK juga masih 

jarang dilakukan di SD-SD tersebut. Sebanyak 7 

Sekolah dasar juga telah memiliki sarana prasarana 

yang sesuai untuk pelaksanaan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Pelaksanaan kegiatan kesiswaan lainnya yaitu 

pada pembinaan prestasi unggulan yang dilakukan 

sekolah. Semua sekolah dasar  di lingkungan Gugus Ki 

Hajar Dewantara juga telah melakukan pembinaan 

prestasi unggulan. Pelaksanaan pembinaan prestasi 

unggulan telah dipersiapkan dengan baik, hal tersebut 

ditunjukkan 3 sekolah dasar saja yang melakukan 

pembinaan secara mendadak atau jika ada lomba saja. 

Namun, pembinaan prestasi unggulan juga 

dimaksudkan untuk menghadapi lomba, dengan begitu 
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selain kemampuan anak terasah dan jika ada lomba 

sekolah sudah siap untuk mengirimkan siswanya 

dalam lomba tersebut. Kepemilikan data tentang 

alumni dan penyimpanan data tentang alumni juga 

tertata dengan baik hal tersebut dikarenakan ada buku 

induk sekolah.  

Dari penjelasan yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa program kegiatan kesiswaan yang telah 

dilakukan SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara 

melliputi pelaksanaan bimbingan konseling, 

ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan dan 

pelacakan alumni. 

 

4.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

Kesiswaan  

Manajemen kesiswaan tidak hanya sebagai 

pencatatan data kesiswaan akan tetapi meliputi aspek 

yang lebih luas yaitu dapat membantu upaya 

pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di 

sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah diperlukan 

siswa untuk mengembangkan potensi serta 

kemampuan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan 

program kegiatan, tidak terlepas dari aspek-aspek 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

keberhasilan kegiatan tersebut. Begitu pula dalam 

pelaksanaan kegiatan kesiswaan yang dilakukan di SD 
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Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara yang mencakup 

kegiatan bimbingan konseling, kegiatan 

ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan dan 

pelacakan alumni. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan, berikut akan diuraikan faktor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Pada kegiatan bimbingan konseling yang 

dilakukan di SD, semua SD Negeri sudah melakukan 

hal tersebut, karena di lingkup sekolah dasar 

pembelajaran dipegang oleh guru kelas. Faktor lain 

yang ikut mendukung berjalannya bimbingan konseling 

di SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara yaitu: guru-

guru sudah berpendidikan S1, tiap guru sudah 

melakukan BK sendiri, minat anak, ada kemauan kuat 

guru-guru kelas untuk membimbing siswa walaupun 

tidak lulusan BK, rasa peduli terhadap anak, dan  

jumlah guru cukup. Selain faktor pendukung, terdapat 

pula faktor penghambat dalam kegiatan Bimbingan 

konseling yaitu: tidak ada guru bimbingan konseling 

secara khusus, sarana kurang memadai, harus 

mengetahui latar belakang anak, kurangnya perhatian 

orang tua, orang tua kadang ada yang tidak bisa 

menerima kekurangan anak, tidak tersedianya waktu 

khusus untuk BK.  

Pada kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan 

secara maksimal karena faktor: Ada guru olahraga, 
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agama, dan pramuka, tersedia tempat, adanya minat 

siswa, lokasi yang mendukung, ada kerjasama baik 

antara guru SD dengan guru SMP (SD SMP Satap), 

kesiapan guru, sarana yang sesuai, dukungan 

orangtua.  Namun, pada pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler juga tidak terlepas dari faktor 

penghambat, antara lain: belum ada guru IT, belum 

ada buku panduan ekstrakurikuler, di beberapa 

sekolah guru ekstrakurikuler yang ada belum sesuai, 

sarana prasarana kurang, sulit mencari waktu karena 

kegiatan anak sore hari madin, lokasi sekolah yang 

jauh sehingga anak tidak berangkat ekstrakurikuler, 

keterbatasan dana.  

Keberhasilan pembinaan prestasi unggulan di SD 

Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara didukung oleh 

beberapa faktor, yakni: guru – guru sudah 

berpendidikan S1, banyak siswa yang berminat tenis 

meja, minat guru dan siswa, kesiapan guru dalam 

membimbing lomba. Namun, letak geografis, jumlah 

guru PNS hanya 3 orang, peralatan tidak memenuhi/ 

tidak cukup, kesadaran & dukungan orang tua kurang, 

keterbatasan berpikir siswa, kurangnya waktu, faktor 

pembawaan anak, kesibukan guru juga menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan 

kesiswaan.  
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Selanjutnya pada pelacakan alumni juga dapat 

berhasil dengan baik, karena pengelolaannya didukung 

oleh adanya buku induk sekolah, membuat album 

lulusan setiap tahun, pengarsipan alumni baik, 

kerjasama komite dan masyarakat, ada mediator yang 

menghubungkan sekolah dan alumni. Meskipun ada 

beberapa faktor pendukung, tetapi masih juga ditemui 

faktor penghambat yaitu: sulit mencari alamat/ lokasi 

tempat tinggal jauh, setelah lulus meninggalkan desa, 

belum adanya forum alumni SD, belum adanya 

kepedulian alumni ke SD, adanya mutasi, serta 

sulitnya komunikasi. 

Dari faktor-faktor dalam program kesiswaan yang 

ditemukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa  faktor 

pendukung program kegiatan tersebut adalah adanya 

kesiapan, kemauan, serta kerjasama yang baik antar 

pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru dan orang 

tua. Namun, adapun faktor penghambatnya yaitu 

waktu pelaksanaan kegiatan, letak geografis serta 

belum adanya buku panduan dalam pelaksanaan 

program kegiatan tersebut.  

  

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data, bahwa langkah-

langkah penerapan manajemen kesiswaan pada 

penerimaan siswa baru meliputi perencanaan yaitu 
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sensus anak usia pra sekolah dan daya tampung siswa. 

Pada pengorganisasian yaitu pembentukan panitia 

penerimaan siswa baru dan pengumuman pendaftaran 

siswa baru. Pelaksanaan dimulai pada pendaftaran 

siswa baru, seleksi, pengumuman, daftar ulang siswa 

yang diterima dan orientasi siswa baru. Pelaksanaan 

manajemen kesiswaan pada aspek kegiatan kesiswaan 

meliputi pelaksanaan bimbingan konseling, 

ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan dan 

pelacakan alumni. Temuan ini juga mendukung 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh Affinoxy 

(2009), Hamdani (2009) dan Khoiroh (2011). 

Adapun faktor pendukung penerimaan siswa 

baru yaitu adanya kepedulian dan kerjasama komite, 

guru dan wali murid, tersedianya dana dan daya 

tampung siswa yang masih memungkinkan. Faktor 

penghambatnya antara lain karena letak geografis, 

persaingan antar sekolah, tradisi serta keberhasilan 

KB. 

Kegiatan kesiswaan yang telah dilakukan SD 

Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara mencakup 

bimbingan konseling, ekstrakurikuler, pembinaan 

prestasi unggulan dan pelacakan alumni. Adapun 

faktor penghambat kegiatan kesiswaan yaitu waktu 

pelaksanaan kegiatan, letak geografis serta belum 
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adanya buku panduan dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Pembahasan dalam kaitan dengan temuan-

temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

diuraikan dalam paparan berikut:  

Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan 

penting bagi suatu sekolah, karena kegiatan ini 

merupakan titik awal yang menentukan kelancaran 

tugas sesuatu sekolah (Arikunto,2012). Sebelum 

pelaksanaan penerimaan siswa baru, diadakan 

perencanaan oleh sekolah terlebih dahulu. 

Perencanaan merupakan proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut apa yang akan dilakukan 

di masa mendatang, kapan, bagaimana dan siapa yang 

melakukannya (Prihatin, 2011). Pada penerimaan siswa 

baru, langkah-langkah yang dilaksanakan yaitu 

dimulai dari perencanaan yang meliputi sensus anak 

usia pra sekolah dan daya tampung siswa.  

Sensus anak usia pra sekolah dilakukan di 

lingkungan dilakukan sekolah. Hal tersebut juga 

didukung dengan adanya 4 sekolah yang memiliki TK 

sendiri di lingkungan sekolahnya. Selain itu, sekolah 

melakukan daya tampung siswa per kelas untuk single 

shift yang artinya satu bangku satu siswa. Penentuan 

daya tampung juga melihat jumlah siswa yang tinggal 

kelas pada tahun sebelumnya.  
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Langkah selanjutnya pada pengorganisasian 

penerimaan siswa baru yang meliputi pembentukan 

panitia, dan pengumuman penerimaan siswa baru. 

Panitia baru dalam penerimaan siswa baru meliputi 

pegawai yaitu para guru serta komite sekolah. Hal ini 

berarti, panitia dibentuk dengan kerjasama antara guru 

karyawan dan komite sekolah demi kelancaran 

penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru, sesuai 

dengan surat keputusan pengangkatan panitia pada 

masing-masing lembaga pendidikan. Pada 

pengumuman pendaftaran penerimaan siswa baru, 

dibahas mengenai kapan dan bagaimana pengumuman 

tersebut dilakukan. Promosi sekolah telah dilakukan 

melalui pengumuman tertulis di sekolah dan melalui 

antar pembicaraan kepada warga masyarakat di 

lingkungan sekolah.  

Setelah perencanaan dan pengorganisasian, 

kemudian dilakukan pelaksanaan penerimaan siswa 

baru yang meliputi pendaftaran, seleksi, pengumuman 

siswa yang diterima, daftar ulang, serta orientasi siswa 

baru. Pendaftaran siswa baru di dilakukan di sekolah 

dengan didampingi oleh orang tua. Pendaftaran juga 

dapat dilakukan sebelum libur kenaikan sekolah atau 

dimulai dari sebelum libur kenaikan sekolah sampai 

setelah selesai libur kenaikan sekolah sesuai masing-

masing sekolah.  
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Untuk seleksi penerimaan siswa baru, sebagian 

besar sekolah menunjukkan syarat seleksi penerimaan 

siswa baru diprioritaskan berusia 7 tahun dan bagi 

siswa yang kurang dari umur 7 tahun dapat diterima 

bila rasio kelas belum terpenuhi. Selain itu, sebagian 

besar sekolah tidak melakukan tes bagi calon siswa 

baru, baik itu tes tertulis secara lisan maupun tertulis. 

Dan siswa yang mendaftar tidak harus dari TK atau 

dengan kata lain bisa berasal dari rumah tangga yang 

tidak menempuh jalur pendidikan di TK terlebih 

dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis 

Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2012 pasal 9 dan 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Angka 4.a. 

1. Dimana kebijakan penerimaan siswa baru SD 

Kriteria calon peserta didik SD/MI berusia sekurang-

kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia 

peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun 

dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak 

yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah 

maupun psikolog. Maka, setiap sekolah dasar (SD) 

wajib menerima peserta didik tanpa melalui tes masuk 

dan tetap memprioritaskan pada anak-anak yang 

berusia 7 s.d. 12 tahun dari lingkungan sekitarnya 

tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan 

pendidikan yang bersangkutan.  
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Untuk pengumuman peserta didik baru yang 

diterima, semua sekolah melakukan pengumuman 

tersebut disekolah. Pada orientasi siswa, orientasi 

dilakukan dalam pengajaran dan dalam kegiatan 

pengenalan sekolah sehari-hari, yang artinya tidak ada 

hari khusus untuk pelaksanaan orientasi siswa baru 

yang diterima tersebut. Hal ini membawa implikasi 

tingkat sosialisasi anak di sekolah yang berbeda-beda 

karena siswa baru yang diterima tidak semua berasal 

dari TK. Aspek-aspek dalam kegiatan penerimaan siswa 

baru sesuai dengan pendapat Prihatin (2011). 

Selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan 

kesiswaan difokuskan pada bimbingan konseling, 

ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan serta 

pelacakan alumni. Dari data yang terkumpul diketahui 

bahwa semua sekolah melakukan bimbingan konseling, 

dimana guru kelas merangkap sebagai guru bimbingan 

konseling karena masih dalam lingkup sekolah dasar. 

Barus (2011) mengemukakan karena pelayanan 

BK, perkembangan lebih bersifat proaktif, preventif, 

dan developmental, maka idealnya setiap kelas 

mendapat kesempatan khusus untuk jam-jam 

pelayanan semacam itu, sehingga secara sistematis 

seluruh peserta didik terlayani untuk mendapat 

bantuan dalam memperlancar aktualisasi dan 

pencapaian tugas perkembangannya. Namun, kendala 
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yang dihadapi sekolah yaitu belum memiliki guru 

bimbingan konseling secara khusus dan belum ada 

waktu tersendiri  untuk pelajaran bimbingan dan 

konseling, tetapi pencatatan dari siswa yang 

memerlukan perhatian khusus dicatat dalam buku 

konseling yang dimiliki per kelas. 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan secara 

maksimal tentunya bila didukung oleh pengajar yang 

sesuai dengan bidangnya. Garminah (1997) 

menyebutkan bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler, 

siswa diharapkan dapat mengembangkan bakat dan 

minatnya agar dapat menumbuhkan sikap yang positif. 

Di lingkungan SD-SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara 

ada sekolah yang memiliki pengajar yang sesuai, 

namun ada pula guru pengajar ekstrakurikuler yang 

lain menyesuaikan dengan program yang dilaksanakan 

oleh sekolah. Dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis 

TIK juga masih jarang dilakukan di SD-SD tersebut 

karena belum adanya guru TIK.  

Pelaksanaan kegiatan kesiswaan lainnya yaitu 

pada pembinaan prestasi unggulan yang dilakukan 

sekolah. Semua sekolah dasar  di lingkungan Gugus Ki 

Hajar Dewantara juga telah melakukan pembinaan 

prestasi unggulan. Pelaksanaan pembinaan prestasi 

unggulan telah dipersiapkan dengan baik. Pembinaan 

prestasi unggulan juga dimaksudkan untuk 
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menghadapi lomba, dengan begitu selain kemampuan 

anak terasah dan jika ada lomba sekolah sudah siap 

untuk mengirimkan siswanya dalam lomba tersebut. 

Kepemilikan data tentang alumni dan penyimpanan 

data tentang alumni juga tertata dengan baik hal 

tersebut dikarenakan ada buku induk sekolah. Hal ini 

membawa implikasi pertama, siswa yang memiliki 

bakat dan minat sesuai dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada dapat terasah 

kemampuannya, sedangkan bila program yang 

diadakan sekolah bila tidak sesuai, maka bakat yang 

dimiliki siswa kurang terasah secara maksimal, kedua, 

siswa belum mendapatkan pembelajaran TIK karena 

sebagian besar sekolah sekolah belum memiliki sarana 

yang memadai dan guru yang mengelola pembelajaran 

tersebut. Aspek-aspek kegiatan yang telah dilakukan  

sesuai dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2007. 

 

 

 

 


