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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki manusia.
1
 Pendidikan merupakan salah satu 

instrumen utama dalam meningkatkan segenap potensi anak-anak bangsa yang 

berkualitas. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 pada pasal 3 bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
2
 

 

Tujuan pendidikan nasional di atas tidak hanya menjadikan manusia 

cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermoral. Ketentuan tersebut juga 

mengisyaratkan bahwa salah satu ciri manusia yang bermartabat yang ingin 

dicapai melalui proses pendidikan adalah manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa, salah satu sikap yang dibutuhkan adalah sikap disiplin yang tinggi. 

                                                           
1 Nurfuadi, 2012, Profesionalisme Guru, Purwokerto: STAIN Press, hlm. 18. 
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: 

Departemen Agama R1, hlm. 8 
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Sikap disiplin yang dimiliki manusia mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap keberhasilan suatu usaha. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Nahlawi yang menyatakan bahwa 

pendidikan Islam merupakan penataan individual dan sosial yang dapat 

menyebabkan taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam 

kehidupan individu dan masyarakat. Islam mendidik manusia menjadikan 

syari’ah Allah SWT sebagai hakim terhadap semua perbuatannya, kemudian 

tidak keberatan terhadap hukum yang telah diterapkan oleh Allah dan Rasul 

Nya, bahkan tunduk dan patuh kepada perintah Nya.
3
 

Anak adalah amanah Allah dan harus dijaga dan dididik untuk 

mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Semua 

bayi yang dilahirkan ke dunia ini, bagaikan sebuah mutiara yang belum diukur 

dan belum berbentuk tapi amat bernilai tinggi. Maka ketergantungan anak 

kepada pendidiknya termasuk kepada kedua orang tuanya kelihatannya sekali.4  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dan agen pengembangan 

masyarakat untuk mencetak generasi cerdas, berilmu, berwawasan luas dan 

berakhlaqul karimah, sehingga pengembangan sumber daya manusia adalah 

suatu keharusan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka sumber daya 

manusia sebagai prasyarat yang harus dipenuhi, dengan sumber daya yang 

berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas pula. Hal ini merupakan 

                                                           
3 Abdurrahman An-Nahlawi, 1995, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan 

Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Pers, hlm. 38 
4 Nur Uhbiyati, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam, Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, hlm. 93-94. 
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tantangan besar pendidikan Islam, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan 

dan produktivitas sumber daya manusia.
5
 

Peserta didik di sekolah menerima layanan yang berbeda dan sama 

keduanya diarahkan agar peserta didik berkembang seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. Sebagai akibat dari adanya perbedaan bawaan peserta 

didik, maka akan ada peserta didik yang lambat dan ada yang cepat dalam 

perkembangannya. Kompetisi yang sehat akan memungkinkan jika ada usaha 

dan kegiatan manajemen melalui manajemen peserta didik di sekolah. 

Demikian juga peserta didik yang bermasalah sebagai akibat dari adanya 

kompetisi akan dapat ditangani dengan baik, manakala ada manajemen peserta 

didik di sekolah.
6
 Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga pendidikan 

mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan manajemen peserta 

didik yang baik dalam memberikan layanan kepada peserta didik sehingga 

kemampuan peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin termasuk di 

antaranya tumbuhnya sikap disiplin.  

Upaya lembaga menjadikan prestasi peserta didik baik, kedisiplinan 

menjadi faktor utama di dalamnya karena melatih siswa untuk bisa 

mengendalikan diri, menghargai, mentaati segala peraturan dan tata tertib yang 

ada di sekolah. Namun sebaliknya, pelanggaran atau penyimpangan dari tata 

tertib itu akan merugikan dirinya dan akan menimbulkan sebuah permasalahan 

maka dalam pelaksanannya sebagai pendidikan dapat menindak siswa dengan 

diberikan sanksi atau hukuman serta peringatan. Dengan kata lain setiap anak 

                                                           
5 Prim Masrokan Mutohar, 2013, Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu 

dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,  hlm. 25. 
6 Ali Imron, 2016, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 

hlm. 3. 
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didik harus dibantu hidup secara berdisiplin, dalam arti mau dan mampu 

mematuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya juga mau dan 

mampu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah SWT dalam 

beribadah dan ketentuan lainnya yang berisi nilai-nilai fundamental serta 

mutlak sifatnya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan bernegara 

sesuai dengan syari’at Islam.
7
 

Dengan demikian, disiplin mengarahkan tingkah laku seseorang ke arah 

yang positif.  Disiplin dapat menumbuhkan rasa patuh terhadap peraturan-

peraturan yang  berlaku di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Dengan 

disiplin akan membantu jalannya pendidikan, menyelesaikan masalah yang ada 

dengan baik dan jika tidak disiplin maka akan menghambat proses pendidikan.  

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, 

efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah pentingnya manajemen yang harus 

dikuasai oleh pengelola pendidikan sehingga dapat mengatur dan 

melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien, baik 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya yang 

ada, pengawasan dan pertanggung jawaban.
8
 

Adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sama dan berbeda 

itulah yang melahirkan pemikiran pentingnya pengatura. Manajemen peserta 

didik merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengatur bagaimana agar 

                                                           
7 Hadari Nawawi, 1993, Pendidikan Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, hlm. 230 
8 Prim Masrokan Mutohar, 2013, Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu 

dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, hlm. 24. 
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peserta didik yang menerima layanan agar peserta didik berkembang seoptimal 

mungkin sesuai dengan kemampuannya.  

Di sinilah kemudian peserta didik menjadi bagian penting yang tak 

mungkin untuk dipisahkan dengan dunia pendidikan. Mulyono, dalam 

manajemen administrasi dan organisasi pendidikan juga menegaskan bahwa 

manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan 

dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan kontinu terhadap seluruh 

peserta didik di dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat 

mengikuti proses kegiatan di sekolah dengan efektif dan efisien.
9
  

Pembinaan dilakukan agar peserta didik mendapatkan pengalaman 

belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan 

tujuan Permendiknas no 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan yang 

menyatakan bahwa: 

Tujuan pembinaan kesiswaan : a. Mengembangkan potensi siswa secara 

optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas; b. 

Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan; c. 

Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan 

sesuai bakat dan minat; d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga 

masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak 

asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil 

society).
10

 

 

Ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan tata tertib kehidupan, tidak 

akan dirasa memberatkan bila dilaksanakan dengan kesadaran akan penting 

dan manfaatnya. Demikianlah seharusnya bagi proses pendidikan melalui 

                                                           
9 Mulyono, 2008, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, Cet. I, hlm. 17 
10 Permendiknas no 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Jakarta:Departemen 

Pendidikan Nasional, hlm 2 
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disiplin, bahwa setiap anak didik harus dikenalkan dengan tata tertib termasuk 

perintah, diusahakan untuk memahami manfaat atau kegunaannya, 

dilaksanakan dengan atau tanpa paksaan, termasuk juga usaha melakukan 

pengawasan terhadap pelaksaannya, diperbaiki jika dilanggar, tidak dipatuhi 

termasuk juga diberikan sanksi atau hukuman jika diperlukan.11 

Dalam mewujudkan sikap disiplin peserta didik di sekolah maka di 

situlah peran manajemen peserta didik dalam mendidik siswa dalam bersikap 

disiplin dalam sekolah. Manajemen bertujuan untuk melaksanakan gugusan 

kegiatan administrasi, agar berjalan sesuai dengan pola dan rencana yang 

dibuat bersama.
12

 Manajemen peserta didik merupakan bidang kerja sama 

dalam segala masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari 

masuk sampai keluarnya siswa dari sekolah dalam hal tersebut manajemen 

peserta didik berperan sangat penting dalam meningkatkan disiplin siswa. 

Manajemen peserta didik bukan hanya berperan dalam pencatatan data siswa 

melainkan berperan dalam segala upaya pertumbuhan dan perkembangan siswa 

dalam proses pendidikan di sekolah. 

Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan  

dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran disekolah dapat berjalan  

lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
13

  

Mendisiplinkan peserta didik bertujuan untuk membantu mereka 

menemukan diri, mengatasi mencegah timbulnya masalah disiplin dan 

                                                           
11 Yusuf Muhammad Al-Hasan, 2004, Pendidikan Anak Dalam Islam, Jakarta: Darul Haq, 

hlm. 52 
12

 Burhanuddin, 1994, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, 

Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15 
13 E. Mulyasa, 2012, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 

46. 
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berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan belajar. Tugas 

pendidik dalam pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, 

tetapi juga membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Pendidik sebagai 

pembimbing harus berupaya membimbing dan mengarahkan prilaku peserta 

didik ke arah yang positif. Sebagai contoh atau tindakan pendidik harus 

memperlihatkan perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik.
14

 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang 

Dukuhseti Pati telah memiliki kedisiplinan yang baik sesuai dengan indikator 

yang ditetapkan oleh madrasah. Ini dibuktikan adanya peserta didik yang 

masuk sekolah dengan tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan dalam tata 

tertib di madrasah, peserta didik mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai 

jadwal yang ditentukan yaitu setelah selesai jam pelajaran. Selain itu, peserta 

didik juga telah menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan 

dengan tetap menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan 

peraturan sekolah. Apabila berhalangan hadir ke sekolah (tidak masuk 

sekolah), peserta didik juga mengirimkan surat pemberitahuan ke madrasah. 

Begitu juga ketika diberikan tugas dari guru, peserta didik mengerjakannya 

dengan tepat waktu.
15

 

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan kepala madrasah di 

Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati yang 

menyatakan bahwa kepala madrasah telah melaksanakan manajemen peserta 

                                                           
14E. Mulyasa, 2005, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.165 
15 Hasil Wawancara dengan Wali Kelas di MTs. Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati 

Tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB. 
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didik di madrasah mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi. Kepala madrasah telah melaksanakan kegiatan 

pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik masuk sekolah 

sampai dengan mereka lulus. Dalam manajemen ini, kepala madrasah 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hal-hal yang harus dikerjakan 

berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta 

didik, misalnya: kebijakan penerimaan peserta didik baru, masa pengenalan 

orientasi peserta didik, menyusun tata tertib, maupun pengelompokan siswa.16 

Berdasarkan kajian teoretis, hasil penelitian terdahulu dan studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti tersebut melatarbelakangi peneliti untuk 

melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan peningkatkan 

kedisiplinan peserta didik melalui manajemen peserta didik. Oleh karena itu, 

judul penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah “Manajemen Peserta 

Didik Berbasis Religi dalam Meningkatkan Kedisiplinan di Madrasah 

Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Sikap disiplin sangat diperlukan bagi peserta didik di sekolah, sehingga 

diperlukan adanya upaya dalam mengelola sikap disiplin tersebut.  

2. Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti 

Pati masuk sekolah tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan dalam 

                                                           
16 Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah di MTs. Madarijul Huda Kembang 

Dukuhseti Pati Tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB. 
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tata tertib di madrasah, peserta didik mengakhiri kegiatan belajar dan 

pulang sesuai jadwal yang ditentukan yaitu setelah selesai jam pelajaran. 

3. Kepala Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati 

telah melaksanakan kegiatan pengaturan terhadap peserta didik mulai dari 

peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin memperdalam kajian 

penelitian yang bersumber dari rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi 

peserta didik berbasis religi dalam meningkatkan kedisiplinan di Madrasah 

Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di Madrasah Tsanawiyah 

Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 2020/2021? 

3. Sejauhmana hasil peningkatan kedisiplinan peserta didik melalui 

manajemen peserta didik berbasis religi di Madrasah Tsanawiyah 

Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 2020/2021? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan evaluasi peserta didik berbasis religi dalam meningkatkan kedisiplinan 

di Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun 
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Pelajaran 2020/2021. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam meningkatkan kedisiplinan di Madrasah Tsanawiyah 

Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

3. Mengetahui dan menganalisis hasil peningkatan kedisiplinan peserta didik 

melalui manajemen peserta didik berbasis religi pada Madrasah 

Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis 

dan secara praktis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara ilmiah mengenai 

manajemen peserta didik dalam hal kedisiplinan yang dapat diterapkan di 

sebuah lembaga pendidikan sehingga meningkatkan mutu lembaga dalam 

hal kedisiplinan peserta didik. 

2. Praktis 

a. Bagi lembaga 

Dapat memberikan konstribusi serta masukan bagi lembaga yang diteliti 

agar dapat meningkatkan kualitas mutu peserta didiknya agar menjadi 

siswa yang unggul dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.   

b. Bagi peserta didik 

Dapat memberikan arahan dan tuntunan agar menjadi insan yang lebih 

baik lagi bukan hanya di mata manusia tapi juga di hadapan Allah SWT. 

c. Bagi peneliti 
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Dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengalaman tentang  

manajemen peserta didik tentang kedisiplinan di lembaga pendidikan.   

F. Sistematika Penulisan Tesis 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi tesis ini, maka peneliti 

memaparkan sistematika penyusunan tesis sebagai berikut: 

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman 

pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, persembahan, moto, daftar 

isi, dan daftar tabel. 

2. Bagian Isi, meliputi: 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan tesis. 

Bab II : Landasan Teori.  Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan. Sub 

bab pertama, membahas kajian teori tentang kedisiplinan peserta didik, 

meliputi: pengertian kedisiplinan, fungsi kedisiplinan, bentuk kedisiplinan 

peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, indikator kedisiplinan 

peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan peserta didik 

dan strategi pembinaan kedisiplinan peserta didik. Sub bab kedua 

membahas kajian teori tentang konsep manajemen peserta didik yang 

meliputi: pengertian manajemen peserta didik, tujuan manajemen peserta 

didik, fungsi manajemen peserta didik, prinsip-prinsip manajemen peserta 

didik, dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Sub bab ketiga 

membahas penelitian terdahulu. Sub bab keempat membahas kerangka 

pikir. 
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Bab III : Metodologi Penelitian. Bab ini berisi jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber 

penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi empat 

sub bahasan, meliputi:  Sub bab pertama membahas gambaran objek 

penelitian. Sub bab kedua membahas paparan data penelitian, yang 

meliputi: Pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi peserta didik berbasis religi dalam meningkatkan kedisiplinan di 

Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021. Ketiga, hasil peningkatan kedisiplinan peserta 

didik melalui manajemen peserta didik berbasis religi di Madrasah 

Tsanawiyah. Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021. Sub bab ketiga, pembahasan hasil penelitian. Sub bab keempat 

berisi tentang keterbatasan penelitian. 

Bab V : Penutup.  Bab ini berisi: kesimpulan, saran, dan kata 

penutup. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran-lampiran dan 

riwayat pendidikan. 


