
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tak terlepas dari 

kegiatan ataupun pelaksanaan aktivitas yang didalamnya terkandung nilai-

nilai dan norma-norma yang berlaku. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut 

kemudian tanpa tertulis akan menjadi sebuah peraturan dalam 

bermasyarakat dan menjadi sebuah tolak ukur dalam penilaian masyarakat 

terhadap perilaku seseorang. Oleh karenanya setiap orang harus disiplin 

dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada dalam bermasyarakat. 

Oleh sebab itu, menanamkan kedisiplinan sejak dini sangatlah penting. 

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang sejak dini harus di 

kenalkan dengan nilai-nilai yasng mengatur kehidupan manusia, yang 

berguna bagi dirinya sendiri agar berlangsung tertib, efektif dan efisien.
1
 

Dan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menanamkan sikap 

disiplin terhadap anak adalah melalui lembaga pendidikan atau sekolah. 

Disiplin sangatlah diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Kata 

“disiplin” menunjuk pada sejenis keterlibatan aturan dalam mencapai 

standar 
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yang tepat atau mengikuti peraturan yang tepat dalam berperilaku atau 

melakukan aktifitas.
2
 Kedisiplinan merupakan sebuah aspek yang penting 

yang harus diterapkan di lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan. Tujuan 

disiplin adalah mengarahkan peserta didik agar mereka belajar mengenai 

hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa, saat mereka 

bergantung pada disiplin diri.
3
 Tumbuhnya rasa disiplin tidak terjadi secara 

instan akan tetapi dibutuhkan proses panjang agar disiplin dapat menjadi 

kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang peserta didik. Untuk dapat 

mendisiplinkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di 

sekolah, peserta didik diatur dengan tata tertib agar proses belajar 

mengajarnya berjalan dengan baik. Tata tertib tersebut hendaknya 

dijalankan agar dapat menciptakan disiplin terhadap peserta didik. 

Tentunya diperlukan banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

tata tertib yang telah disepakati, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga 

kependidikan, maupun wali peserta didik. Semua elemen harus dapat 

mengarahkan serta membimbing peserta didik untuk mendisiplinkan diri 

dengan melakukan pembiasaan sesuai dengan tata tertib yang ada. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya 

pengelolaan sekolah yang baik agar dapat mengatur seluruh potensi yang 

ada di sekolah sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung 
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tercapainya tujuan pendidikan. Pengaturan yang perlu dilakukan yaitu 

mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta 

evaluasi. Alur pengaturan tersebut haruslah diterapkan pada semua bidang 

garapan manajemen yang ada di sekolah. Dan manajemen yang terdapat di 

sekolah meliputi beberapa bidang garapan, yang salah satunya adalah 

manajemen peserta didik. 

Manajemen peserta didik sangatlah penting keberadaanya dalam 

suatu lembaga pendidikan, karena peserta didik merupakan sebuah subyek 

dan juga objek dalam proses transfer ilmu pengetahuan serta ketrampilan 

yang diperlukan. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur 

berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran 

disekolah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan 

sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen peserta didik 

sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu 

penerimaan peserta didik baru, kegiatan kemajuan belajar serta bimbingan 

dan pembinaan disiplin.
4
 Dalam manajemen peserta didik, kepala sekolah 

mempunyai peran yang sangat penting mulai dari penerimaan peserta didik 

baru, pembinaan peserta didik, atau pengembangan diri sampai dengan 

proses kelulusan pererta didik. Manajemen peserta didik menduduki posisi 

strategis dan sentral dalam layanan pendidikan, baik dalam latar institusi 
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persekolahan maupun yang berada di luar latar institusi persekolahan, 

tertuju kepada peserta didik.
5
 

Manajemen peserta didik harus memperhatikan pembinaan sesuai 

dengan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional, bahwa peserta didik sebagai kader penerus 

perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, harus dipersiaapkan 

sebaik-baiknya, serta dihindarkan dari segala gejala yang merusaknya 

dengan memberikan bekal secukupnya dalam kepemimpinan pancasila, 

pengetahuan dan keterampilan.
6
 

Oleh karena itu, agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan 

dengan sebagaimana mestinya dan demi tercapainya tujuan sekolah, maka 

diperlukan kecapakan lembaga pendidikan dalam membuat dan 

menerapkan mekanisme yang mampu mengoptimalkan serta mengatur 

berbagai sumber daya yang ada didalam pendidikan. Pendisiplinan 

terhadap sumber daya yang ada di dalam sekolah, yang salah satunya 

adalah peserta didik. 

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak 

generasi muda yang memiliki kepribadian yang baik serta memiliki 

kompetensi yang dapat bersaing secara luas. Selain itu, yang menjadi 

peran dari sekolah adalah mencetak lulusan yang siap melakukan proses 

pembangunan didalam masyarakat. Sedangkan pembangunan di Indonesia 

sendiri lebih menekankan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
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ada. Hal tersebut selaras dengan tema yang diusung pada hari 

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 tahun, yaitu dengan 

mengangkat tema “SDM Unggul Indonesia Maju”. Dengan semangat 

tersebut, maka salah satu cara untuk meningkatkan SDM adalah melalui 

pendidikan, yang dimana salah satunya didapatkan di sekolah. Melalui 

pendidikan diharapkan peserta didik nantinya menjadi masyarakat yang 

mempunyai kemampuan akademik yang baik, sikap profesional dan 

kepemimpinan, dan juga memiliki kemampuan kompetensi yang mumpuni 

sehingga dapat melaksanakan pembangunan di Indonesia. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didalamnya 

terdiri atas berbagai macam komponen seperti kepala sekolah, guru, staf 

tata usaha, peserta didik, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa semua komponen tersebut secara bersama-

sama berperan untuk dapat mendidik, mengatur, membina, serta 

menyelenggarakan setiap program-program yang ditentukan dan diatur 

oleh Dinas Pendidikan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk untuk menyiapkan peserta 

didik agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Hal 

tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengungkapkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana untuk menciptakan 

suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan 



 

 

potensi diri yang dimemilikinya.
7
 Mengingat akan hal tersebut perlu 

diadakannya pengelolaan yang baik terhadap peserta didik, agar 

terciptanya proses dan suasana pembelajaran yang mendukung peserta 

didik sehiingga dapat mengeksplor serta mengembangkan potensi yang 

ada pada diri mereka. 

Di Indonesia sendiri, terdapat standarisasi pendidikan yang 

mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan yang dikembangkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah disahkan oleh Presiden RI 

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Standar Nasional 

Pendidikan mempunyai kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap instansi 

penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi: 

(1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) 

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan 

Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan; 

dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Pendidikan nasional yang 

dilaksanakan terhadap peserta didik melalui satuan pendidikan akan 

menghasilkan lulusan yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan 

dapat memberdayakan potensidirinya.
8
 Bedasarkan pada standarisasi 

tersebut maka perlu adanya perencanaan yang matang dalam mengelola 

lembaga pendidikan atau sekolah sehingga standarisasi tersebut dapat 

terepenuhi. 
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Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat 

berlangsungnya kegiataan PMPI (Praktikum Manajemen Pendidikan 

Islam) pada tanggal 02 Septeber 2019. Berjalannya kedisiplinan di 

lingkungan SMA Negeri 1 Pacet tak lepas dari peran aktif para tenaga 

pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah tersebut dalam 

mengarahkan dan melakukakan pengawasan terhadap para peserta didik 

yang dilakukan dari mulai masuknya peserta didik hingga berakhirnya 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Serta adanya koordinasi yang terjalin 

baik antara pihak sekolah dengan wali peserta didik. Wali peserta didik 

dituntut untuk bisa turut serta dalam mengarahkan serta membimbing 

anaknya agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan 

sekolah demi terwujudnya tujuan yang diharapakan. 

Namun dalam beberapa kali kesempatan, penulis melihat peserta 

didik yang dipanggil ke ruangan guru BK (Bimbingan Konseling) 

dikarenakan tidak disiplin/melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah. 

Peserta didik diberikan arahan serta masukan oleh guru BK agar tidak 

mengulangi pelanggaran dikemudian hari dan diberi sanksi berupa 

pengurangan poin. Jika peserta didik melakukan pelanggaran yang 

berulangkali, maka pihak sekolah akan terus memberikan pengurangan 

poin serta memanggil orang tua/wali peserta didik untuk duduk bersama 

dan bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ketidak disiplinan 

perserta didik yang terkait, agar tidak terjadi dis-orientasi terhadap 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. 



 

 

Meskipun demikian, tetap saja masih ada peserta didik yang 

melakukan pelanggaran kedisiplinan. Adapun pelanggaran yang masih 

acap kali dilakukan oleh para peserta didik adalah seperti keluar kelas saat 

jam pelajaran berlangsung, masuk sekolah terlambat, dan tidak 

mengenakan seragam ataupun atribut sekolah dengan lengkap sesuai 

dengan aturan yang ada di sekolah. Namun pihak sekolah baik itu guru, 

kepala sekolah maupun tenaga kependidikan dengan tegas menindak 

setiap pelanggaran/ketidak disiplinan yang dilakukan oleh para peserta 

didik. 

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Peserta 

Didik Dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di SMA 

Negeri 1 Pacet”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Implementasi manajemen peserta didik di SMA Negeri 1 Pacet. 

2. Kedisiplinan peserta didik di SMA Negeri 1 Pacet 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen peserta didik 

di SMA Negeri 1 Pacet. 

2. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kedisiplinan peserta didik 

di SMA Negeri 1 Pacet. 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi keilmuan dibidang 

manajemen, khususnya manajemen peserta didik. 

2. Manfaat secara praktis 

Adapun yang mendapatkan manfaat secara praktis adalah sebagai 

berikut: 

a. SMAN 1 Pacet 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan juga bahan 

pertimbangan dalam mengimplementasikan manajemen peserta 

didik guna meningkatkan kedisiplinan siswa bagi segenap civitas 

akademik di SMA Negeri 1 Pacet, seperti: 

1) Kepala sekolah 

 Bagi kepala sekolah dapat dijadikan bahan evaluasi dan 

strategi yang tepat dalam hal pengimplementasian manajemen 

peserta didik agar peserta didik selalu meningkatkan kedisiplinan 

di sekolah. 

2) Guru 

 Penelitian diharapkan bisa memberikan wawasan yang 

lebih banyak terhadap para guru agar selalu menerapkan 

kedisiplinan dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 



 

 

 

b. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bahan masukan dalam menyikapi realita terkait implementasi 

peserta didik dalam upaya meningkatkan peserta didik. 

c. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian dengan 

cakupan pembahasan yang serupa. 

 


