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Secara sosiologis, peserta didik memiliki kesamaan-kesamaan. Adanya 

kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak inilah yang melahirkan konsekuensi 

kesamaan hak-hak yang mereka punya. Kesamaan hak-hak yang dimiliki oleh anak 

itulah, yang kemudian melahirkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem 

persekolahan (schooling). Dalam sistem demikian, layanan yang diberikan 

diaksentuasikan kepada kesamaan-kesamaan yang dipunyai oleh anak. Pendidikan 

melalui sistem schooling dalam kenyataannya memang lebih bersifat massal 

ketimbang bersifat individual. Manajemen peserta didik mencakup seluruh proses 

dalam pengelolaan peserta didik dalam sebuah sistem pendidikan. Seleksi 

penerimaan peserta didik harus dipahami sebagai sebuah proses mendapatkan 

peserta didik yang unggul, sehingga dalam proses kegiatan ini lembaga sekolah 

harus merencanakan secara matang agar, tujuan dilaksanakannya seleksi tercapai 

dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Madrasah sebagai model lembaga yang bermutu, Madrasah biasanya identik 

dengan perpaduan antara ilmu pengetahuan islam dan ilmu pengetahuan umum. Hal 

ini menjadi nilai plus bagi lembaga pendidikan islam itu sendiri. Adanya lembaga 

pendidikan islam ini menjadi daya tarik bagi orang tua siswa untuk menyekolahkan 

anaknya ke madrasah. 

Pendaftaran peserta didik yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Bandung sudah menggunakan sistem Online, oleh karena itu orangtua tidak  lagi 

ngantri disekolah untuk mendaftarkan anaknya ke Madrasah. Namun ada yang 

berbeda di lembaga pendidikan islam Madrasah Aliyah  Negeri 1 Kota Bandung 

dalam merekrut atau penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut 

menggunakan metode penerimaan peserta didik dengan cara daftar online setelah 

itu orang tua langsung ke sekolah membawa anaknya  agar bertujuan untuk adanya 

kesepakatan bersama antara sekolah dengan orang tua jadi selama peserta didik ada 

dilingkungan sekolah itu adalah tanggung  jawab sekolah namun bila sudah diluar 

sekolah bukan lagi tanggung jawab sekolah melainkan tanggung jawab orang tua. 

Hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu bapak Dr. H. Jajang karim M.Ag 

selaku wakasek bidang kesiswaan dan sekaligus sebagai ketua panitia pendaftaran 

peserta didik baru (Wawancara 15 Desember 2018). Sebelum diadakannya 
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penerimaan peserta didik baru pihak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah 

membentuk panitia PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang mana panitia 

tersebut terdiri dari beberapa guru dan staf yang ditugaskan untuk melayani peserta 

didik yang akan mendaftar ke sekolah tersebut, pembentukan panitia PPDB 

biasanya dibentuk setelah UANBK setelah UANBK guru-guru dan staf sedang 

sibuk-sibuknya dengan pekerjaan yang baru yaitu penerimaan peserta didik baru, 

biasanya pendaftaran online dibuka setelah dilaksanakannya kelas XII ujian 

Terdapat tiga  jenis Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kota Bandung, yang pertama jalur prestasi Madrasah Aliyah Negeri 1 

kota Bandung akan menyeleksi dan menerima siswa siswi yang berperestasi di 

sekolah asalnya baik prestasi dibidang akademik, olimpiade, atau olahraga  jadi 

jalur prestasi ini siswa tidak di tes baik tes psikotes, tes umum, tapi tes BTQ wajib 

karena semua calon siswa atau siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung 

wajib bias baca tulis Al-Qur’an. Yang kedua ada seleksi jalur afirmasi jalur afirmasi 

ini ialah seleksi yang diutamakan adalah warga masyarakat sekitar yang kurang 

mampu dan ini syaratnya harus mempunyai kartu pintar (KIP), dan jika ada warga 

yang tidak mampu namun tidak mempunyai KIP maka jalur afirmasi tidak bias 

digunakan. Yang ketiga  ada yang dinamakan dengan jalur Tes inilah yang banyak 

diikuti oleh calon siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung Tes ini 

biasanya materi yang di ujikan adalah tentang MIPA/IPS, Bahasa inggris, psikotes 

dan disini Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung selalu bekerja sama dengan 

UPI Bandung dalam pelaksanaan jalur Tes tersebut (Wawancara 15 Desember 

2018). 

Kegiatan penerimaan calon peserta didik tidak hanya semata-mata menerima 

dan menolak peserta didik, tetapi jauh kedepan untuk mengetahui tingkat 

kecerdasan peserta didik. Dengan tingkat kecerdasan tersebut dapat membantu dala 

menentukan proses pembinaan dan bahkan dapat menentukan target dan arah 

pendidikan dimasa depan. 

Dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru yang harus direncanakan 

terebih dahulu adalah pembenukan Panitia yang koordinir oleh wakamad kesiswaan 

dan anggotanya adalah para guru dan staf Tata usaha. Setelah itu dirapatkan 
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besrsama kepala sekolah serta komite sekolah dan jika kepala sekolah sudah 

menyetujui panitia Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pendaftaran peserta didik 

baru bisa  dibuka, tahap pertama melakukan pendaftaran online, tahap kedua 

verifikasi data ke sekolah serta mengambil persyaratan yang perlu dipenuhi, tahap 

ketiga menyerahkan persyaratan ke sekolah, tahap ke empat mennggu 

pengumuman (Wawancara 15 Desember 2018). 

Dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Bandung di adakannya tes ke islaman seperti tes BTQ dan tes keilmuan umum 

seperti tes tentang bahasa inggris  ipa, ips  dan matematika. Penerimaan peserta 

didik baru di madrasah Kota Bandung memprioritaskan lingkungan penduduk 

sekitar untuk bersekolah di madrasah tersebut, walaupun ada juga yang dari luar 

lingkungan Kota Bandung saja  bahkan dari luar Bandung pun bisa bersekolah di 

madrasah aliyah Negeri 1 Kota Bandung (Wawancara 15 Desember 2018). 

Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung ada Lembaga penjamin mutu 

(LPM) anggotanya terdiri dari beberapa Guru Senior dan para Wakasek. Lembaga 

ini yang menjadikan Madrasah tersebut bisa dikatakan bermutu, Sekolah atau 

Madrasah yang bermutu bisa dilihat dari berbagai aspek diantaranya dilihat dari 

Segi Rekruitmen peserta didiknya tertib baik itu tertib administrasi ataupun tertib 

dalam persyaratan  dan sesuai aturan yang ada baik itu peraturan yang dikeluarkan 

dari pemerintah daerah atau langsung dari pemerintah pusat (Wawancara 15 

Desember 2018). 

Permasalahan yang sering terjadi pada Penerimaan peserta didik baru di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung yaitu selalu berubah-ubahnya aturan, baik 

aturan dari pemerintah ataupun peraturan dari Kementrian Agama, karena hal itu 

pihak sekolah selalu bingung Karena selalu berubah-ubahnya aturan. Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Bandung tidak terkena sistem atau aturan zonasi. Jadi 

siapapun dan dari manapun yang mau mendaftar bisa langsung daftar online di web 

madrasah yang sudah disediakan dan di Madrasah ini juga sudah tersedia boarding 

jika ada siswa yang berasal dari luar kota, luar provinsi dan luar pulau bisa tinggal 

di asrama yang telah disediakan oleh pihak Madrasah (Wawancara 15 Desember 

2015) 
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Berdasarkan fenomena diatas dapat di identifikasi masasalah sebegai berikut: 

Bagaimana profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, bagaimana proses 

perencanaan  Rekrutmen/penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Kota Bandung, bagaimana pengorganisasian manajemen rekruitmen peserta didik 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, Bagaiman pelaksanaan Manajemen 

Rekruitmen Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, bagaimana 

evaluasi Manajemen Rekruitmen Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 kota 

Bandung, faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam 

manajemen rekruitmen peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, 

dan apa dampak dari pelaksanaan seleksi rekruitmen atau penerimaan peserta didik 

baru untuk peningkatan mutu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung. 

Ruang lingkup manajemen penerimaan peserta didik mencakup pada, analisis 

kebutuhan, rekrutmen/penerimaan, seleksi, proses pencatatan dan pelaporan, 

orientasi, dan Penempatan  Peserta Didik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan di atas maka dapat diperoleh Rumusan Masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung? 

2. Bagaimana Perencanaan Rekrutmen Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Kota Bandung? 

3. Bagaimana pengorganisasian Manajemen Rekrutmen Peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung? 

4. Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Rekruitmen Peserta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Bandung? 

5. Bagaimana Pengawasan Manajemen Rekruitmen Pesrta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Bandung? 

6. Faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam manajemen 

rekrutmen peserta didik di Madrasah aliyah Negeri 1 Kota Bandung? 

7. Bagaimana Hasil dari Manajemen Rekrutmen Peserta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Bandung 
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8. Apa Dampak dari pelaksanaan seleksi rekruitmen atau penerimaan peserta didik 

baru untuk peningkatan mutu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung? 

C. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka diperoleh Tujuan Penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Latar Alamiah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung! 

2. Untuk mengetahui Perencanaan manajemen rekrutmen peserta didik! 

3. Untuk memahami Pengorganisasian manajemen rekrutmen peserta didik! 

4. Untuk mengetahui Pelaksanaan manajemen rekrutmen peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung! 

5. Untuk mengetahui Pengawasan manajemen rekrutmen peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung! 

6. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam manajemen 

Rekrutmen peserta didik di Madrasah aliyah Negeri 1 Kota Bandung! 

7. Untuk mengetahui Hasil dari Manajemen rekrutmen peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Bandung! 

8. Untuk mengetahui Dampak dari pelaksanaan seleksi rekruitmen atau 

penerimaan peserta didik baru  untuk peningkatan mutu di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kota Bandung 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu manajemen 

pendidikan islam khususnya manajemen rekrutmen peserta didik. 

2. Manfaat praktis 

Penulisan ini dapat menambah pemahaman tentang manajemen Rekrutmen 

peserta didik sehingga ke depan diharapkan dapat menambah kreativitas dalam 

pengelolaan manajemen penerimaan peserta didik di madrasah secara efektif dan 

efisien. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sondang p. Siagian (2007:2) manajemen adalah seni memperoleh hasil 

melaui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan menurut Lia 

yuliana dan Suharsimi Arikunto (2008:3) Manajemen merupakan rangkaian segala 

kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya Secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara etimologis kata 

manajemen merupakan terjemahan dari management (Bahasa Inggris) Terry (1953) 

mendefinisikan manajemen sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui usaha orang lain. 

Peserta didik menurut ketentuan umum pasal 1 undang-undang Nomor 2 tahun 

1989 tentang sistem pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.  

Untuk memahami hakikat peserta didik, kita mulai dari ketentuan  Undang-

Undang RI NO 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional, yang 

menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang brusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jrnjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Jalaludin (2003:142) peserta didik 

merupakan sasaran (objek) dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. 

Kegiatan Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen 

peserta didik yang sangat penting. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik 

baru, pertama¸dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua 

dengan menggunakan sistem seleksi. 

Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang 

Sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka calon peserta didik mendaftar 

sebagai peserta didik di suatu sekolah, diterima semua begitu saja. Sehingga mereka 

yang mendaftar menjadi peserta didik, tidak ada yang ditolak. Sistem promosi 

demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang baru buka pendaftaran, 
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atau sekolah yang pendaftarnya kurang dari jatah atau daya tampung yang 

ditentukan. 

Kedua, adalah sistem seleksi. Sisitem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga 

macam. Pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai ujian Nasional yang kedua 

berdasarkan penelusuran minat, yang ketiga berdasarkan hasil tes masuk. 

Rekrutmen peserta didik pada hakeketnya proses pencarian, menentukan 

peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik dilembaga yang 

bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah:   

1. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua 

unsur guru, tenaga TU, dan komite sekolah.  

2. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang 

dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman 

tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru 

(syarat umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat 

pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman 

hasil seleksi. 

Manajemen dalam Bahasa Indonesia diartikan dalam berbagai istilah seperti 

pengelolaan, kepemimpinan, kepengurusan, penyelenggaraan, pembinaan, 

pembingbingan dan ketatalaksanaan. Menurut Kennet H. Blanchard dan Faul 

Hensey, manajemen adalah satu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan 

melalui individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (Koswara, 

2002:2). 

Menurut Syaiful Sagala (dalam Murip Yahya 2013:2). Manajemen sering 

diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan ilmu karena manajemen 

dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha 

memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat, 

karena manajemen merupakan sasaran melalui cara dengan mengatur orang lain 

dalam mengerjakan tugas. Sedangkan dikatakan profesi karena manajemen 

dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu profesi 

Jadi manajaemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat 

berjalan dengan baik. Dan manajemen memerlukan perencanaan, pemikiran, 
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pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan semua potensi yang baik 

personal mautpun material secara efektif dan efesien. 

Dalam pelaksaan manajemen memiliki fungsi-fungsi tertentu, adapun fungsi 

manajemen menurut G.R.Terry memiliki empat fungsi yaitu: a) fungsi perencanann 

(planning), b) fungsi organisasi (organizing) c) fungsi aktualisasi (actuating) d) dan 

fungsi kontrol (controling). 

Senada sengan pendapat diatas Oemar Malik (2007:81) memberikan pendapat 

mengenai fungsi manajemen yaitu: a) fungsi perencanaan, b) fungsi organisasi, c) 

fungsi koordinasi, d) motivasi dan e) kontrol. 

Prespektif undang-undang sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003 Pasal 

1 ayat 4,”peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu”. 

Dalam setiap lembaga pendidikan baik itu formal maupun nonformal swasta 

ataupun negeri juga pada setiap jenjang pendidikan, peserta didik merupkan unsur 

yang benar-benar harus diperhatikan. Dari mulai materi yang diberikan kepada 

peserta didik dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan karena itu menjadi tolak 

ukur baik dan tidaknya sekolah atau suatu lembaga pendidikan dilihat dari peserta 

didik (alumni-alumni) sebagai output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan 

tersebut. 

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang petama di 

lakukan di sekolah, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs,/SMA/MA/SMK, dan 

Perguruan tinggi. Pengelolaan penerimaan atau rekruitmen peserta didik ini 

dilakukan sedemikian rupa, sehingga kegiatan pembelajaran sudah dapat dimulai 

pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. 

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan pendidikan perlu dilakukan 

kegiatan penerimaan peserta didik baru yang berguna untuk memilih dan 

menyaring siapa saja calon peserta didik yang terpilih sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. Dengan adanya pemilihan dan penyaringan peserta didik 

diharapkan mendapatkan peserta didik yang berkualitas. 
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Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen 

peserta didik yang sangat penting. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian 

khusus dalam penerimaan peserta didik baru yaitu: kebijakan penerimaan peserta 

didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, dan Problem-Problem 

penerimaan peserta didik baru. 

Dalam pengelolaan Penerimaan peseta didik baru di setiap lembaga pendidikan 

baik dari mulai SD sampai Perguruan tinggi pasti ada factor penunjang dan faktor 

penghambat dalam pelaksaannya. Mutu atau kualitas ukuran baik buruk suatu 

benda, kadar, taraf atau derajat berupa; kepandaian , kecerdasan, kecakapan, dan 

sebagainya, salis dalam Deni Koswara dan cepi triatna (2011:295) mendefinisikan 

mutu dalam dua presfektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. 

Mutu dalam pendidikan mempunyai karakteristik yang khas, karena pendidikan 

bukanlah industri. Dalam pendidikan, produk pendidikan itu bukanlah goods 

(barang) tetapi service (layanan) dan user (pelanggan) pendidikan ada yang 

bersifat internal dan eksternal. Tenaga pendidik dan peserta didik adalah pemakai 

jasa pendidikan yang bersifat internal. Sedangkan orangtua, masyarakat dan dunia 

kerja adalah pemakai eksternal jasa pendidikan. 

Sekolah yang baik yang berstatus negeri atau swasta, dapat dikatakan sekolah 

yang terbaik jika sekolah tersebut mengerti dan memahami mutu. Pendidikan 

merupaka upaya dalam mencari sumber mutu dan menyampaikan pada para 

sumbert mutu. Terdapat banyak aspek dalam penddikan yang dapat menjadi sumber 

mutu, adapun hal tersebut diantaranya: fasilitas dan gedung ; tenaga pengajar; nilai 

moral yang tinggi; hasil ujian yang tinggi; partisipasi orang tua peserta didik; 

partisipasi dunia bisnis dan masyarakat setempat; sumber daya yang melimpah; 

penerapan teknologi terkini; layanan dan fasilitas bagi peserta didik,; kurikulum 

yang reevan; atau perpaduan dari semua aspet-aspek tersebut. 

Perkembangan Teknologi pada saat ini telah memunculkan berbagai inovasi 

dalam proses rekrutmen calon peserta didik. Diantaranya diberlakukannya 

penerimaan siswa baru secara online. Penerimaan peserta didik baru secara online 

merupakan salah satu upaya untu mencapai tujuan-tujuan berikut: 
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Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang bermutu maka rekrutmen 

peserta didik harus memiliki: 

1. Menciptakan sistem penerimaan peserta didik baru yang terintegritas akurat dan 

transfaran. 

2. Melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan lebih prkatis dan efisien. 

3. Menyediakan basis data sekolah yang akurat. 

4. Memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan 

akurat. 

 Pengendalian dalam sebuah organisasi terdapat suatu pekerjaan dalam 

mencapai tujuan merupakan perbaikan-perbaikan demi tercpainya tujuan 

organisasi. Masalah yang dihadapi dalam pengendalian organisasi adalah 

mengubah pola pikIr yang bersifat otokratif dan korektif menjadi kntruktif dan 

kreatif, suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana para pekerja merasa 

aman dan merasa diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri 

(Badrudin, 2013:216). Secara skematis kerangka pemikiran tersebut digambarkan 

bagan pada halaman berikut: 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN REKRUTMEN PESERTA DIDIK 

DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN 

(Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung) 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Kerangka Pemikiran 

INPUT pesrta didik 

Faktor 

penunjang 

 Manajemen penerimaan peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung  

1. Perencanaan Rekrutmen Peserta Dididk 

2. Pengorganisasian Rekrutmen Peserta 

Dididk 

3. Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Didik 

4. Evalasi  Rekrutmen Peserta Didik 

5. Rekrutmen sebagai strategi untuk 

meningkatkan mutu lembaga pendidikan 

Faktor 

penghambat 

(out put) peserta didik di  MAN 1 

Kota Bandung 

Out come (yang dihasilkan) 

Sumber daya manusia (SDM) Yang memiliki 

kualitas keunggulan ilmu pengetahuan dan 

keislaman   

 

Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung 

Impact (Dampak/pengaruh) 

Melahirkan karya-karya, majunya aktivitas dan kreativitas 

masyarakat serta keselarasan, kesejahteraan, dan kesalehan 

sosial 
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F. Hasil Penelitian yang Relevan 

Untuk lebih memperdalam kajian mengenai Manajemen Rekruitme Peserta 

Didik ini telah dikaji beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian ini salah 

satunya adalah: 

1. Skripsi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ade Irma Widia NIM 

1142010006. 2017 Judul: “Manajemen rekruitmen peserta didik (penelitian di 

madrasah tsnawiyah AL- Manshuriyah Pagelaran kabupaten Cianjur). Isinya 

mengenai teori kegiatan manajemen rekrutmen peserta didik. Skripsi ini 

memiliki keterkaitan dengan rencana yang akan dilakukan peneliti pada 

kegiatan rekruitmen peserta didik. 

2. Skripsi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Nizar Khoer Rosyadi. 

NIM 1211201056.2015 Judul: Manajemen Rekruitmen Peserta Didik 

(Penelitian di madrasah tsnawiyah al-ashariyah pakenjeng kabupaten garut. 

Isinya mengenai teori kegiatan manajemen rekrutmen peserta didik. Skripsi ini 

memiliki keterkaitan dengan rencana yang akan dilakukan penekiti pada 

kegiatan rekrutmen peserta didik.  

3. Jurnal Ana Kamelih Dian dalam penelitiamya yang berjudul: “Manajemen 

layanan Peserta Didik Inklusif di Kota Palangkaraya.” Volume 13 Nomor 2 

Desember 2017. 

4. Jurnal Ahmad Damadji dalam penelitiannya yang berjudul: pengembangan 

Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Total Untuk Meningkatkan Moral 

Bangsa” Volume. VIII No.1 Hal 3. Tahun 2015.  

5. Jurnal Nurul Rahmi dalam penelitiannya yang berjudul: Presepsi Guru Tentang 

“Manajaemen Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Gudus II Kecamatan Lubuk 

Kota Solok.” Volume 2 Nomor 1 tahun 2014. 

6. Jurnal Syamsudin “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Volume. 1 No.1 Hal 63 Jumi 2017. 

7. Jurnal Isema, Desi Risdianti, “Manajemen Rekrutmen Peserta Didik”. Volume 

2 No 2 tahun 2017 
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Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah 

pada penelitian ini lebih difokuskan pada manajemen rekrutmen peserta didik 

dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Sehingga fokus dari penelitan 

lebih kepada sistem yang diberlakukan pada calon peserta didik agar target 

perekrutan peserta didik dapat tercapai. Perbadaan juga terdapat pada konsep 

peningkatan mutu lembaga pendidikan yang dirancang dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang, serta lokasi penelitian adalah Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN Model). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


