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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Manajemen Kesiswaan 

1. Manajemen 

a. Pengertian 

Kata manajemen berasal dari Bahasa latin, yaitu dari asal kata 

manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata itu 

digabungkan menjadi kata kerja manager 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 (Husaini, 2008 : 4). 

Daft dalam bukunya Management (2007 : 6), mengartikan 

bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara 

yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. 

Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi 

dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif 

(Suharno, 2009 : 1-2). 
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Menurut Imron (2011 : 5), manajemen adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang 

didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Maksudnya adalah dua orang atau lebih tersebut bekerja sama karena 

ada aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

pekerjaan tersebut, baik yang menjadi manajer ataupun yang menjadi 

objek manajemen, dapat mendayagunakan sarana prasarana yang 

tersedia. 

b. Fungsi Manajemen 

Manajemen juga memiliki fungsi, setiap ahli memiliki 

pendapatnya masing-masing mengenai hal ini. Adapun pendapat 

mereka adalah sebagai berikut (Sule, 2008 : 9) : 

1) Luther Gullick : Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Coordinating, Reporting, Controlling. 

2) George Terry : Planning, Organizing, Actuating, Controlling. 

3) James A.F. Stone : Planning, Organizing, Leading, Controlling. 

4) Koontz dan O’Donnel : Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Controlling. 

5) Nickels, McHugh, dan McHugh : Planning, Organizing, Directing, 

Controlling. 

6) Richard W. Griffin : Planning, Organizing, Leading, Controlling. 

7) Ernest Dale : Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Innovating, Representing, Controlling. 
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2. Manajemen Pendidikan 

Dalam pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas 

memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya (Pidarta, 

2011 : 8). Dari pengertian ini, manajemen menjadi wadah untuk mencapai 

tujuan atau visi dari sesuatu yang menjadi objek manajemen. 

Menurut Mulyasa (2011 : 20) manajemen pendidikan diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses 

pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan 

jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Pendapat ini 

tidak jauh berbeda dengan pendapat Pidarta, hanya saja pendapat Mulyasa 

menyebutkan tujuan pedidikan bukan hanya jangka pendek saja, tetapi 

juga jangka menengah dan juga jangka panjang.  

Manajemen pendidikan memiliki ruang lingkup (Qomar, 2007), 

yaitu: Manajemen Personalia, Manajemen Kesiswaan, Manajemen 

Kurikulum, Manajemen Keuangan, Manajemen Sarana Prasarana. 

Lain halnya dengan pendapat Ula (2013) tentang ruang lingkup 

manajemen pendidikan, yaitu: Manajemen Kurikulum, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Manajemen Kesiswaan, Manajemen Sarana 

Prasarana, Manajemen Keuangan, Manajemen Sistem Informasi, 

Manajemen Hubungan Masyarakat, Manajemen Pengembangan Lembaga. 
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3. Siswa/Peserta Didik 

Menurut Imron (2011 : 5-6) peserta didik adalah mereka yang 

sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang 

pendidikan tertentu. Peserta didik juga mempunyai sebutan-sebutan lain 

seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. 

Dengan dasar undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa anak didik adalah setiap orang 

yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan (Djamarah, 2010 : 51). Dengan 

demikian, anak didik merupakan usur manusiawi yag penting dalam 

kegiatan interaksi edukatif. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan 

dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 
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4. Manajemen Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan adalah pengelolan kegiatan yang berkaitan 

dengan peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan sebelum masuk) 

hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan (Qomar, 2007 : 141). 

Pendapat lain dari Ula (2013 : 31) mengatakan bahwa manajemen 

kesiswaan merupakan sistem pengelolaan terhadap siswa, yang dimulai 

dari perencanaan, penerimaan siswa baru, pengorganisasian siswa, MOS, 

pembinaan dan pelayanan siswa, organisasi siswa, mutasi, hingga 

perencanaan alumni siswa. 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen 

kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan 

hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek 

yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu 

upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses 

pendidikan di sekolah. 

5. Tujuan Manajemen Kesiswaan 

Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan 

peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar 

mengajar di sekolah (Imron, 2011 : 11). Lebih lanjut, proses pembelajaran 

di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur 

sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan 
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tujuan pendidikan secara keseluruhan (Tim Dosen UPI, 2011 : 206). 

Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen kesiswaan 

adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar 

kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur 

serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.  

6. Fungsi  Manajemen Kesiswaan 

Fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta 

didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan 

dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan 

segi-segi potensi peserta didik lainnya (Tim Dosen UPI, 2011 : 206). 

Fungsi ini dikemukakan karena seorang siswa memiliki potensi minat, 

bakat, dan keterampilan masing-masing sehingga perlu adanya wadah 

untuk menyalurkannya. 

7. Prinsip Manajemen Kesiswaan 

Menurut Tim Dosen UPI dalam bukunya Manajemen Pendidikan 

(2011 : 206), adapun prinsip agar tujuan manajemen kesiwaan dapat 

tercapai yaitu: 

a. Dalam mengembangkan program manajemen kesiswaan, 

penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat 

program dilaksanakan. Para penyelenggara tidak diperkenankan 

menyalahi peraturan yang ada kecuali apabila terdapat peraturan yang 

tidak sesuai dan mengharuskan untuk diganti menjadi lebih baik lagi. 
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b. Manajemen kesiswaan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan 

manajemen sekolah. Dikatakan demikian karena manajemen ini 

memiliki kontribusi untuk tercapainya tujuan sekolah dan tujuan 

pendidikan. 

c. Segala bentuk kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mengemban 

misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Pendidikan 

yang dimaksud bukan hanya pendidikan dari segi kognitif, tetapi juga 

segi afektif dan segi psikomotorik peserta didik. 

d. Kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan haruslah diupayakan untuk 

mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang 

dan punya banyak perbedaan. 

e. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah dipandang sebagai upaya 

pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Manajemen 

kesiswaan yang baik adalah manajemen yang tertata sehingga 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 

f. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mendorong dan memacu 

kemandirian peserta didik. Dengan adanya kegiatan manajemen 

kesiswaan ini diharapkan dapat menciptakan siswa yang mandiri. 

g. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah fungsional bagi 

kehidupan peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. 

Kegiatan tersebut berfungsi bukan hanya untuk jangka pendek tetapi 

juga jangka panjang. 
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8. Ruang Lingkup Manajemen Kesiswaan 

Ruang lingkup Manajemen kesiswaan adalah mencakup semua 

dari awal peserta didik masuk hingga lulus. Di antara ruang lingkup 

tersebut adalah : 

a. Analisis kebutuhan peserta didik  

Langkah pertama dalam kegiatan manajemen kesiswaan adalah 

melakukan analisis kebutuhan bagi peserta didik dan  menetapkan hal-

hal yang dibutuhkan siswa di sekolah. 

Kegaiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah : 

1) Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima.  

Penentuan jumlah peserta didik yang akan diterima perlu 

dilakukan pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, agar 

layanan yang diberikan kepada peserta didik bisa dilakukan secara 

optimal. 

Besarnya jumlah peserta didik yang akan diterima harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu,  daya tampung kelas atau 

jumlah kelas yang tersedia dan rasio murid dengan guru (Tim 

Dosen UPI, 2011 : 207). 

2) Menyusun program kegiatan peserta didik 

Penyusunan program adalah suatu  aktivitas yang 

bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi 

sesuai dengan langkah kebijakan (Imron, 2011 : 26). 
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Ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan program 

kegiatan bagi peserta didik (Tim Dosen UPI, 2011 : 207) adalah 

harus didasarkan kepada visi dan misi sekolah, minat dan bakat 

peserta didik, sarana dan  prasarana, anggaran dan tenaga 

kependidikan yang tersedia.  

Dalam penyusunan program kegiatan siswa, sekolah sudah 

merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai 

faktor. Supaya setiap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan 

berdampak positif bagi peserta didik. Serta mencapai target atau 

tujuan yang diinginkan oleh sekolah. 

b. Rekruitmen peserta didik 

Dalam buku Manajemen Pendidikan di Sekolah karya 

Suryosubroto (2010 : 74) rekruitmen peserta didik merupakan salah 

satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan 

mengadakan seleksi calon murid. 

Sedangkan langkah-langkah rekruitmen peserta didik adalah 

sebagai berikut : 

1) Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru.  

Dalam kegiatan ini kepala sekolah membentuk panitia atau 

menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung jawab dalam 

tugas tersebut (Mulyasa, 2011 : 46). 
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2) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru. 

Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru ini 

berisi hal-hal sebagai berikut (Suryosubroto, 2010 : 75) : 

a) Gambaran singkat lembaga pendidikan atau sekolah 

b) Persyaratan pendaftaran siswa baru 

c) Formulir pendaftaran  

d) Cara pendaftaran 

e) Waktu dan tempat pendaftaran 

Seluruh kegiatan pendaftaran calon peserta didik baru harus 

direncanakan dengan baik dan dibuat jadwalnya. Supaya tidak 

mengganggu program kegiatan untuk kelas-kelas yang lama. 

c. Seleksi peserta didik 

Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta 

didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik 

menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Adapun cara-cara seleksi menurut Imron (2011 : 43) yang 

dapat digunakan adalah: 

1) Melalui hasil tes atau ujian masuk 

2) Melalui penelusuran bakat, minat dan kemampuan siswa 

3) Berdasarkan nilai STTB/SKHU atau nilai UAN 
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d. Orientasi 

Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru 

dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau 

sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. 

Tujuan orientasi peserta didik baru adalah sebagai berikut 

(Imron, 2011 : 74) : 

1) Agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka 

sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. 

2) Agar pesera didik mengenal lingkungan sekolah. 

3) Agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru baik 

secara fisik, mental dan emosional. 

e. Penempatan peserta didik (pembagian kelas)  

Sebelum peserta didik baru mengikuti proses pembelajaran, 

terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam 

kelompok belajarnya. 

Dalam buku Manajemen Pendidikan (Tim Dosen UPI, 2011 : 

210)  pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-

sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas. 

f. Pembinaan dan pengembangan peserta didik 

Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan untuk 

membina dan membantu mengembangkan potensi yang dimilki peserta 

didik dalam beraneka ragam pembelajaran. Sehingga peserta didik 
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mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal 

kehidupannya di masa yang akan datang (Tim Dosen UPI, 2011 : 211). 

Untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar ini, 

peserta didik harus melaksanakan bermacam-macam kegiatan. 

Lembaga pendidikan atau sekolah dalam pembinaan dan  

pengembangan peserta  didik biasanya melakukan kegiatan yang 

disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Keberhasilan pembinaan dan pengembangan peserta didik 

diukur melalui proses penilaian yang dilakukan oleh guru yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian yang berlaku di sekolah 

tersebut. Ukuran yang sering digunakan adalah naik kelas dan tidak 

naik kelas  serta lulus dan tidak  lulus  bagi peserta didik ditingkat 

akhir sebuah lembaga pendidikan  atau sekolah. Penilaian yang 

dilakukan oleh guru tentu saja. 

g. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dan pelaporan peserta didik di sebuah lembaga 

pendidikan atau sekolah  sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan 

pelaporan ini dimulai sejak peserta didik diterima sampai peserta 

didik meninggalkan sekolah  atau dinyatakan  lulus oleh pihak sekolah 

tersebut. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar 

pihak sekolah dapat memberikan pembinaan dan bimbingan yang 

optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai 
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wujud tanggung jawab sekolah agar pihak-pihak yang terkait dapat 

mengetahui perkembangan peserta didik di sekolah tersebut. 

Pelaksanaan manajemen kesiswaan dapat berjalan dengan baik 

apabila dilakukan dengan teratur dan sistematis dengan cara pencatatan 

dan pelaporan. Adapun alat bantu yang diperlukan menurut Tim Dosen 

UPI (2011 : 213-214) yaitu buku induk, buku klapper, daftar absen, 

buku  cacatan pribadi, daftar nilai dan buku raport. 

h. Kelulusan dan Alumni 

Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang 

telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh 

peserta didik (Tim Dosen UPI, 2011 : 214). Kelulusan merupakan 

kegiatan terakhir dari manajemen kesiswaan disebuah lembaga 

pendidikan atau sekolah. 

Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program 

pendidikan disuatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus dalam ujian 

akhir, maka peserta didik tersebut akan diberikan surat keterangan 

lulus atau sertifikat. Umumnya surat keterangan  tersebut sering 

disebut ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). 

Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan 

antara peserta didik dengan sekolah telah selesai. Namun demikian, 

diharapkan hubungan antara alumni dengan sekolah tetap terjalin. Dari 

hubungan sekolah dan alumni ini, sekolah bisa memanfaatkan hasil-

hasilnya yaitu, sekolah bisa menjaring berbagai informasi. Misalnya 
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informasi tentang materi pelajaran mana yang sangat membantu untuk 

studi selanjutnya. Mungkin juga informasi tentang lapangan kerja yang 

bisa dijangkau bagi alumni lainnya.  

9. Layanan  Khusus yang Menunjang Manajemen Kesiswaan 

Beberapa layanan yang menunjang manajemen kesiswaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Layanan Bimbingan dan Konseling 

Pengertian bimbingan menurut PP. Nomor 29 Tahun 1990 Bab 

X pasal 27, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka 

upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan 

masa depan. Adapun fungsi bimbingan dan konseling  di sekolah 

adalah fungsi penyaluran, fungsi pengadaptasian dan fungsi 

penyesuaian. 

b. Layanan Perpustakaan 

Perpustakaan sekolah merupakan perangkat kelengkapan 

pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 

Perpustakaan juga dipandang sebagai kunci bagi ilmu pengetahuan dan 

inti setiap proses pembelajaran di sekolah. 

Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang sangat 

penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien 

(Suryosubroto, 2010 : 127). 
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c. Layanan Kantin 

Peranan kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak 

berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah (Tim Dosen 

UPI, 2011 : 220). 

Dengan demikian, kantin sekolah diperlukan adanya di tiap 

sekolah, supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin 

kebersihannya dan cukup mengandung gizi sehingga para guru juga 

diharapkan mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan 

pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi.  

d. Layanan Kesehatan 

Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah 

yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS ini adalah usaha 

kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh sekolah. Sasaran utama 

UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan 

lingkungan hidupnya.  

Adapun program UKS adalah sebagai berikut: 

1) Mencapai lingkungan hidup yang sehat 

2) Pendidikan kesehatan 

3) Pemeliharaan kesehatan di sekolah (Tim Dosen UPI, 2011 : 221) 

e. Layanan Transportasi Sekolah 

Sarana angkutan (transportasi) bagi para peserta didik 

merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar 

mengajar (Tim Dosen UPI, 2011 : 222). 
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Dengan adanya transportasi sekolah para peserta didik akan 

merasa aman dan dapat masuk/pulang sekolah dengan waktu yang 

tepat. Transportasi diperlukan terutama bagi para peserta didik di 

tingkat pra-sekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan 

transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan 

atau pihak swasta. 

f. Layanan Asrama 

Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari 

keluarga diperlukan adanya asrama. 

Manfaat asrama (Tim Dosen UPI, 2011 : 222) adalah sebagai 

berikut: 

1) Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya 

terutama jika tugas berbentuk kelompok. 

2) Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas 

asrama dan para pendidik.  

3) Jika diantara peserta didik mempunyai kesulitan, dapat saling 

membantu. 

4) Meringankan kecemasan orang tua terhadap putra putrinya. 

5) Merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku 

remaja yang kurang baik. 
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B. Mutu Output Sekolah 

1. Pengertian Mutu Output Sekolah 

Menurut Crosby dalam Hadis (2010 : 85) mutu adalah 

conformance to requirment, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau 

distandarkan. Dalam pendidikan pengertian ini mempunyai maksud 

seorang lulusan memiliki mutu apabila sesuai dengan standar mutu 

tersebut meliputi input, proses belajar mengajar dan hasil belajar 

mengajar. 

Menurut Deming dalam Hadis (2010 : 85) mutu ialah kesesuaian 

dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dari pengertian tersebut, sebuah 

pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menguasai pangsa pasar 

karena lulusannya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga 

menimbulkan kepuasan bagi pemakai jasa pendidikan. 

Menurut Feigenbaum dalam Hadis (2010 : 85) mutu adalah 

kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu lulusan 

dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya 

kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas lulusan 

yang dihasilkan oleh lembaga pedidikan. 

Peneliti menyimpulkan bahwa mutu adalah suatu kondisi 

konsumen yang merasa puas karena yang mereka inginkan telah tercapai 

sepenuhnya. Adapun dalam dunia pendidikan, mutu output sekolah adalah 

kondisi dimana konsumen merasa puas karena anak mereka ataupun 

peserta didik itu sendiri memenuhi target yang mereka inginkan setelah 
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lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Selain konsumen, produsen dalam 

hal ini sekolah juga merasa bangga karena ketercapaiannya dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Standar Mutu Output Sekolah/Standar Kompetensi Lulusan 

Hadis (2010 : 89-90) membagi perspektif yang dapat digunakan 

untuk melihat standar mutu menjadi 5, yaitu: 

a. Transcendental approach adalah dengan melihat kemampuan di luar 

akademik yang dimiliki oleh seorang lulusan sekolah. 

b. Product based approach adalah dengan melihat kemampuan di bidang 

akademik seorang lulusan. 

c. User based approach adalah dengan melihat kepuasan seorang lulusan 

terhadap pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh sekolah. 

d. Manufacturing based approach adalah dengan melihat proses 

pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh sekolah dalam 

mewadahi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. 

e. Value based approach adalah dengan melihat nilai seorang lulusan di 

mata masyarakat. 

Standar kompetensi lulusan (SKL) sebagaimana dimaksud oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (4) adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Menurut Suryadi (2006 : 12), secara umum, SKL memiliki 

tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan, (2) rujukan untuk penyusunan 
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standar-standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas 

pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah. 

Ruang lingkup standar kompetensi lulusan sebagaimana tertuang 

dalam Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas Standar 

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi 

Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata 

Pelajaran (SK-MP). 

a. SKL-SP adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan 

yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B) dan satuan pendidikan menengah 

(SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK). Standar Kompetensi 

Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan 

tujuan setiap satuan pendidikan, yaitu: 

1) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B, bertujuan : meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 

2) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket 

C bertujuan : meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
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akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

3) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK 

bertujuan : meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

b. SK-KMP adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok 

mata pelajaran yang mencakup : Agama dan Akhlak Mulia, 

Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

Estetika, dan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan 

pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah.  Secara 

khusus, di SMK aspek yang menjadi fokus perhatian dalam standar 

kompetensi lulusan adalah (1) kualifikasi lulusan, (2) kepuasan 

lulusan, dan (3) keterserapan lulusan di dunia kerja. 

c. SK-MP adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap mata 

pelajaran. 

3. Relevansi Pendidikan Agama Islam dengan Mutu Output Sekolah 

Pendidikan Agama Islam di sekolah dapat dipahami sebagai suatu 

program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses 

pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas yang dikemas dalam 

bentuk pembelajaran. Dalam kurikulum nasional, mata pelajaran PAI 

merupakan mata pelajaran wajib di sekolah umum. Kurikulum PAI 
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dirancang secara khusus sesuai dengan situasi, kondisi dan penjenjangan 

pendidikan peserta didik. 

Misi utama PAI adalah membina kepribadian peserta didik secara 

utuh dengan harapan kelak mereka akan menjadi ilmuwan yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah Swt, mampu mengabdikan ilmunya untuk 

kesejahteraan umat manusia (Syahidin, 2011 : 1). Dengan demikian, 

Pendidikan Agama Islam juga termasuk salah satu faktor tercapainya mutu 

output sekolah dari segi intelektual, emosional, dan spiritual agama Islam. 

Adapun tujuan instruksional adanya pendidikan agama Islam di  

sekolah (Arifin, 2011 : 27), yaitu: 

a. Tujuan instruksional khusus (TIK), diarahkan pada setiap bidang studi 

yang harus dikuasai dan diamalkan oleh anak didik. 

b. Tujuan instruksional umum (TIU), diarahkan pada penguasaan atau 

pengalaman suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya 

sebagai suatu kebulatan. 

c. Tujuan kurikuler, yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis 

besar program pengajaran di tiap institusi pendidikan. 

d. Tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai menurut 

program pendidikan di tiap sekolah atau lembaga pendidikan tertentu 

secara bulat seperti tujuan institusional SLTP/SLTA. 

e. Tujuan umum atau tujuan nasional, adalah cita-cita hidup yang 

ditetapkan untuk dicapai melalui proses kependidikan dengan berbagai 

cara atau sistem, baik sistem formal (sekolah), sistem nonformal 
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(nonklasikal dan nonkurikuler), maupun sistem informal (yang tidak 

terkait oleh formalitas program, waktu, ruang, dan materi). 

Selain itu, pendidikan agama Islam di sekolah juga memiliki tujuan 

operasional dalam peningkatan mutu output sekolah sebagaimana 

disebutkan Syahidin (2009 : 17), yaitu: 

a. Membentuk pola pikir dan tingkah laku peserta didik agar mampu 

mengaktualisasikan nilai-nilai agama ke dalam semua aspek kehidupan 

sesuai dengan tingat intelektual dan disiplin ilmu yang mereka tekuni. 

Pola pikir dan tingkah laku mereka diharapkan dapat mencerminkan 

sebagai calon-calon intelektual Indonesia yang beriman, berilmu, 

beramal dan berakhlak mulia. 

b. Mengantarkan peserta didik kepada pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman ajaran Islam secara komprehensif sehingga timbul 

kesadaran bahwa agama merupakan sumber motivasi dalam 

berprestasi dan sumber inspirasi dalam pengembangan spesialisasi 

ilmu yang mereka tekuni. 

Dari penjelasan di atas, maka Pendidikan Agama Islam dapat 

dikatakan relevan atau menjadi salah satu faktor untuk peningkatan mutu 

output sekolah. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi karya Dafit Hermawan yang berjudul “Manajemen Kesiswaan 

Untuk Meningkatkan Kualitas Input dan Output di SMP Negeri 3 Salaman 
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Magelang serta Relevansinya dengan Studi Kependidikan Islam” Jurusan 

kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2013 

Penelitian Dafit menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan analisis data metode analisis deskriptif. Adapun hasil penelitiannya 

secara umum adalah manajemen kesiswaan di SMP Negeri 3 Salaman 

relevan dengan studi kependidikan Islam. Fokus penelitiannya adalah 

manajemen kesiswaan mulai dari pendaftaran siswa baru (input), kegiatan 

siswa (proses), hingga output yang dihasilkan serta berbagai upaya yang 

dilakukan kesiswaan dalam rangka meningkatkan kualitas input dan output 

di SMP Negeri 3 Salaman. Hal ini hampir sama dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, hanya tempatnya yang berbeda. Dafit pada 

sekolah negeri dan peneliti di sekolah swasta. Sedangkan Dafit fokus 

kepada input dan output peserta didik, peneliti lebih fokus terhadap mutu 

output sekolah. 

2. Skripsi yang berjudul “Manajemen Kesiswaan dalam Upaya 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIN Tempel Ngaglik Sleman 

Yogyakarta” tahun 2009 karya Inni Durrotun Nafi’ah dari Program Studi 

Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen 

kesiswaan di MIN Tempel sudah baik. Hasil tersebut bisa dilihat pada 

penerimaan siswa baru (PSB) yaitu pada pembentukan panitia PSB dan 
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seleksi calon siswa baru, kegiatan pembinaan siswa, program bimbingan 

dan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. 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 siswa yang menyangkut 

kedisiplinan waktu dan beribadah serta meningkatkan kreativitas siswa 

seperti melakukan studi lapangan dan mengikuti perlombaan antar sekolah 

atau madrasah. Fokus penelitian dan tempat penelitian menjadi perbedaan 

antara penelitian milik Inni dengan milik peneliti. 

 

[[[ 
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