
 

 

ABSTRAK 

Devi Dyanti, “Problematika Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik 

Baru (Studi Kasus SMA Negeri 1 Bojongsoang, Desa Tegalluar, Kecamatan 

Bojongsoang, Kabupaten Bandung)”. 

 Penerapan kebijakan sistem zonasi pada setiap satuan pendidikan memiliki tujuan 

yang baik yakni menyelesaikan permasalahan pemerataan serta diskriminasi sekolah. 

Namun, apa yang diharapkan seringkali tidak sesuai dengan realitas yang terjadi 

dilapangan. Penerapan kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Bojongsoang Bandung malah 

menimbulkan beberapa permasalahan bagi pihak sekolah. Oleh karena hal tersebut, 

penulis ingin mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dan bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh SMAN 1 Bojongsoang guna menyelesaikan permasalahan yang muncul 

tersebut.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan 

PPDB sistem zonasi di SMAN 1 Bojongsoang. Mengetahui  problematika yang muncul 

karena pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi serta upaya apa saja yang 

dilakukan oleh pihak SMAN 1 Bojongsoang. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Teori Struktural Fungsional” 

dari Robert K. Merton. Dimana struktural fungsional dalam pandangan Merton selalu 

terdapat fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua fungsi ini ketika sudah diterapkan 

dilapangan kemungkinan besar bisa berubah menjadi disfungsi atau bahkan nonfungsi. 

Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah SMAN 1 Bojongsoang. Sedangkan 

informan dalam penelitian ini adalah wakasek SMAN 1 Bojongsoang, Panitia PPDB, 

siswa-siswi SMAN 1 Bojongsoang dan orang tua siswa. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pelaksanakan PPDB sistem 

zonasi di SMAN 1 Bojongsoang dilakukan sesuai dengan Juknis yang berlaku. Dalam 

Penerapan Pelaksanaan Sistem Zonasi menimbulkan beberapa permasalahan dari pihak 

sekolah permasalahan  yakni letak geografis. Ada daerah irisan yang dekat dengan 

wilayah sekolah dan banyak sekolah yang berdekatan. Permasalahan pada calon peserta 

didik yakni menurunkan antusias  belajar, mereka merasa haknya dibatasi serta merasa 

kesulitan dalam masalah pendaftaran. Upaya yang dilakukan oleh SMAN 1 Bojongsoang 

dalam menangani permasalahan ini yakni mengajukan perpanjangan waktu PPDB kepada 

pihak Provinsi, melakukan kerjasama dan sosialisasi kepada pihak sekolah terdekat juga 

melaksanakan PPDB sistem zonasi dengan fleksibel guna membantu calon peserta didik  

dalam melakukan pendaftaran. 
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