
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Untuk melakukan pemodelan sistem informasi kesiswaan dalam 

penelitian ini dibutuhkan beberapa langkah . Tahapan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tahapan 1 sampai dengan 4 akan dijelaskan pada BAB III dan tahapan 5 

sampai dengan 8 akan dijelaskan pada BAB IV.   

Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian 
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3.1 Sampel Penelitian 

 Proses pemilihan sampel dilakukan dengan cara mengadakan rapat besar 

yang pesertanya terdiri dari dosen pembimbing dan mahasiswa yang 

tergabung dalam sebuah tim peneliti. Mahasiswa yang terlibat yaitu Yuniar 

Rahmawati, Shella Nur Afiya, dan Ryan Restyawan. Dalam rapat ini 

diputuskan bahwa sekolah yang akan dijadikan sampel adalah Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 

Keputusan tersebut diambil karena SMP merupakan sekolah yang tingkat 

kompleksitasnya berada di antara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Selain itu peneliti juga memiliki beberapa pertimbangan antara 

lain, di SMA sudah banyak beredar Sistem Informasi yang membantu 

pengelolaan kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan peneliti 

tidak memilih SD karena SMP memiliki kegiatan yang lebih bervariasi dan 

lebih banyak dari pada SD.  

 Peneliti memilih sampel bukan hanya berdasarkan letaknya, namun juga 

berdasarkan prestasi bidang akademik khususnya nilai ujian akhir nasional 

dan berdasarkan banyaknya siswa dengan minimal siswa adalah 100 orang. 

Tidak hanya itu saja, pemilihan sampel juga didasarkan pada ketersediaan 

sistem di sekolah yang memenuhi kedua kriteria di atas. Berikut ini adalah 

sepuluh sekolah unggulkan yang masuk dalam kriteria pemilihan sekolah:  

1. SMP Negeri 4 Pakem 

2. SMP Negeri 5 Yogyakarta 

3. SMP IT Abu Bakar 

4. SMP Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta 

5. MTs Sunan Pandanaran 

6. SMP IT Baitussalam Prambanan 

7. SMP Negeri 8 Yogyakarta 

8. SMP Negeri 1 Godean 

9. SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

10. MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta 

11. MTs Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta 
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 Setelah sekolah yang menjadi tujuan sudah ditetapkan, peneliti kemudian 

melakukan pengajuan proposal dan surat penelitian. Peneliti mendatangi 

sekolah satu persatu, dan pada akhirnya ada lima sekolah yang menerima 

proposal peneliti. Berikut ini adalah sekolah yang menerima proposal peneliti 

: 

1. SMP Negeri 8 Yogyakarta 

2. SMP Negeri 1 Godean  

3. SMP Negeri 5 Yogyakarta 

4. Muhammadiyah Boarding School 

5. MTs Sunan Pandanaran 

 Lima sekolah tersebut terdiri dari tiga sekolah negeri dan dua sekolah 

swasta. Pemilihan tiga sekolah negeri dilatarbelakangi oleh percobaan peneliti 

untuk memasukkan proposal sebagai cadangan apabila di dua sekolah negeri 

terdapat penolakan perizinan penelitian. Dengan banyak kondisi yang tidak 

terduga, proposal yang peneliti ajukan mendapat persetujuan dari ketiga 

sekolah negeri.  

3.2 Pengamatan Langsung ( Observasi ) 

 Metode ini dilakukan dengan pengamatan atau peninjauan langsung di 

tempat penelitian terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di Sekolah 

Menengah Pertama di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Berikut ini 

adalah sekolah yang dapat dijadikan tempat untuk melakukan observasi : 
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Tabel 3.1 Tabel Kunjungan Sekolah 

 

No. Nama Sekolah Jumlah Kunjungan 

1. SMP Negeri 8 Yoyakarta 7 

2. SMP Negeri 1 Godean 8 

3. SMP Negeri 5 Yogyakarta 5 

4. Muhammadiyah Boarding School 6 

5. MTs Sunan Pandanaran 5 

 

3.3 Wawancara ( Interview ) 

 Wawancara (interview) merupakan proses tanya jawab secara langsung 

dengan dua atau beberapa orang. Teknik wawancara ini peneliti gunakan 

untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB), pendataan siswa, pembuatan kartu pelajar, 

mutasi siswa dan distribusi kelas.  

 Hasil serangkaian tanya jawab dan wawancara pada bagian-bagian yang 

berhubungan dengan masalah yang terkait, penulis melakukan wawancara 

dengan beberapa guru dan staf masing-masing SMP.  

Tabel 3.2 Tabel Narasumber 

 

NO Sekolah Narasumber Jabatan 

1. SMP 1 Godean Raden Rara Suratiningsih Koordinator Kesiswaan 

Heny Lucita Ningsih Staff Perpustakaan 

Moh. Saiful Anam Staff Tata Usaha 

Rinawati Latifah Staff Tata Usaha 

2. SMP 5 Yogyakarta Supriyanto Kepala Tata Usaha 

Sutardi Staff IT dan Guru 

3. SMP 8 Yogyakarta Wahyu Widodo Staff Perpustakaan 

Purwanto Staff Tata Usaha 

4.  Mts Pandanaran Samsul Arifin Kesiswaan dan Guru 

5.  Muhammadiyah 

Boarding School 

Agus Kesiswaan dan Guru 

Ris  Risti Sekretaris Panitia PSB 
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3.4 Hasil Pengamatan 

3.4.1 Bukti Temuan Penelitian 

A. Formulir Penerimaan Peserta Didik Baru 

 Formulir penerimaan peserta didik baru adalah formulir untuk melakukan 

pendataan kepada calon siswa yang akan melakukan pendaftaran di sebuah 

sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki format formulir pendaftaran masing-

masing, namun ada beberapa sekolah yang berada dalam daerah tertentu 

memiliki keseragaman format dalam penulisan formulir. Paragraf-paragraf 

selanjutnya adalah artifak yang peneliti temukan pada saat melakukan 

pengamatan.  

 Gambar 3.2 adalah gambar formulir pendaftaran peserta didik baru kota 

Yogyakarta yang melakukan pendaftaran melalui jalur reguler. Jalur reguler 

adalah jalur yang ditempuh calon siswa melalui persaingan nilai ujian 

nasional sekolah dasar. Calon siswa yang bersaing di jalur reguler merupakan 

siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan dari luar Kota Yogyakarta. 

Peraturan dalam jalur reguler ini adalah siswa dalam kota Yogyakarta akan 

bersaing dengan siswa dari dalam kota Yogyakarta. Begitu juga dengan siswa 

dari luar kota, peraturan ini berlaku juga.  
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 Dalam formulir ini berisi data diri siswa secara umum, data nilai siswa, 

dan data pilihan sekolah. Pada kolom data siswa berisi data yang disesuaikan 

dengan ijazah terakhir siswa. Sedangkan pada kolom data nilai berisi nilai 

ujian nasional siswa yang meliputi tiga mata pelajaran yaitu matematika, IPA 

dan bahasa inggris. Dari ketiga nilai mata pelajaran yang ada, nilai akan 

ditotal dan akan ditambah dengan nilai prestasi apabila siswa memiliki nilai 

pada kolom nilai prestasi. Sehingga apabila dijumlahkan akan mendapat 

Gambar 3.2 Formulir Penerimaan Peserta Didik Baru 

Jalur Reguler 
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jumlah total nilai siswa. Siswa yang memiliki prestasi terlebih dahulu 

melakukan pendataan prestasi ke dinas pendidikan kota Yogyakarta. Setelah 

itu siswa mendapat surat keterangan dari dinas dan total nilai prestasi siswa.  

  

Gambar 3.3 Formulir Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur KMS 
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 Gambar 3.3 adalah gambar formulir penerimaan peserta didik baru yang 

melakukan pendaftaran melalui jalur KMS atau disebut juga Kartu Menuju 

Sejahtera. Jalur KMS adalah jalur yang digunakan oleh siswa yang memiliki 

kartu KMS. Kartu ini dimiliki oleh siswa yang orang tuanya memiliki 

perekonomian menengah ke bawah. Selain memiliki kartu KMS siswa juga 

harus melakukan pendataan ke dinas pendidikan kota Yogyakarta untuk 

mendapatkan surat keterangan dari dinas. Setelah itu baru siswa jalur KMS 

dapat mendaftar melalui jalur KMS.  

 Sama halnya dengan formulir penerimaan peserta didik baru jalur 

reguler, dalam formulir jalur KMS ini terdapat data diri siswa secara umum, 

data nilai siswa, dan data pilihan sekolah. Salah satu isian formulir yang 

berbeda adalah data pilihan sekolah. Siswa yang melalui jalur KMS hanya 

dapat memilih dua pilihan sekolah.  
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 Gambar 3.4 adalah gambar formulir pendaftaran peserta didik baru yang 

berada di wilayah kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang ada formulir 

pendaftaran di Sleman sama dengan formulir pendaftaran Yogyakarta. Salah 

satu hal yang berbeda di kabupaten Sleman adalah proses penerimaan peserta 

didik baru hanya menggunakan satu jalur. Pendataan siswa yang memiliki 

kartu KMS dilakukan setelah siswa diterima di satu sekolah.  

 

 

Gambar 3.4 Formulir Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten 

Sleman 
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 Gambar 3.5 adalah formulir pendaftaran dan pendataan santri atau siswa 

baru di MTs Sunan Pandanaran. Berbeda dengan sekolah negeri di MTs 

Sunan Pandanaran melakukan pendaftaran sekaligus pendataan santri baru. 

Adapun kolom formulir terdiri dari identitas siswa sesuai ijazah, identitas 

Gambar 3.5 Formulir Penerimaan Peserta Didik Baru MTs Sunan 

Pandanaran 
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orang tua dan wali sesuai KTP, latar belakang sekolah dan sumbangan 

pembangunan sekolah.  

 

  

  

Gambar 3.6 Formulir Bukti Pengajuan Pendaftaran 
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 Gambar 3.6 adalah formulir bukti pengajuan pendaftaran yang didapat 

siswa dari pengajuan pendaftaran di salah satu sekolah pilihan siswa. Bukti 

pendaftaran merupakan formulir yang didapatkan siswa ketika siswa 

melakukan pendaftaran di salah satu sekolah pilihan siswa. Formulir ini 

digunakan untuk melanjutkan tahapan PPDB, yaitu mengumpulkan berkas-

berkas untuk verifikasi pendaftaran.  

 

  

Gambar 3.7 Bukti Verifikasi Pendaftaran 



28 

 

 Gambar 3.7 adalah bukti verifikasi pendaftaran yang didapatkan siswa 

ketika siswa selesai memvalidasi pendaftarannya. Dalam formulir ini siswa 

akan mendapatkan nomor pendaftaran. Dengan menggunakan nomor 

pendaftaran ini siswa dapat melakukan proses PPDB selanjutnya.  

B. Berkas Daftar Ulang  

 Daftar ulang adalah rangkaian dari administrasi pendataan siswa yang 

dilakukan sekolah untuk mendata kembali siswa baru atau siswa yang naik 

kelas. Kegiatan daftar ulang ini dilakukan oleh sekolah dengan cara yang 

berbeda-beda. Ada sekolah yang melakukan daftar ulang menggunakan surat 

pernyataan dan disertai dengan pengembalian rapor. Ada juga sekolah yang 

melakukan daftar ulang hanya dengan melakukan pembayaran. Dengan 

melakukan daftar ulang, siswa dinyatakan sudah aktif sebagai siswa.  
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Gambar 3.8 Formulir Pernyataan Daftar Ulang Siswa Baru 
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 Gambar 3.8 adalah formulir daftar ulang peserta didik baru untuk sekolah 

negeri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Siswa yang dinyatakan 

diterima di satu sekolah negeri diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan 

menaati peraturan sekolah dan mengisi formulir pendataan siswa.  

  

Gambar 3.9 Formulir Pernyataan Daftar Ulang Siswa Naik Kelas 
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 Gambar 3.9 adalah formulir daftar ulang siswa naik kelas di sekolah 

negeri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Daftar ulang di sekolah 

negeri dilakukan dengan cara mengembalikan rapor dan mengisi surat 

pernyataan menaati peraturan sekolah seperti gambar di atas.  

 

  

 
Gambar 3.10 Bukti Daftar Ulang 
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 Gambar 3.10 adalah tanda bukti daftar ulang sekolah negeri di kabupaten 

Sleman untuk siswa yang sudah melakukan daftar ulang. Surat tanda bukti ini 

diterbitkan oleh sekolah dan serahkan kepada siswa yang sudah memenuhi 

seluruh persyaratan daftar ulang.  

C. Pendataan Siswa 
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 Gambar 3.11 adalah formulir pendataan siswa baru di sekolah negeri 

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dalam formulir pendataan ini 

terdapat kolom yang harus diisi oleh siswa yaitu kolom data diri siswa, data 

orang tua kandung dan data wali siswa, data beasiswa, prestasi dan data 

periodik dan tambahan. Adapun data yang diisi oleh sekolah adalah data 

identitas sekolah. 

  

Gambar 3.11 Formulir Pendataan Siswa Baru 
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Gambar 3.12 adalah data siswa dalam aplikasi Dapodik dari pemerintah 

pusat. Sesuai dengan Permendikbud No 79  Tahun 2015 tentang Data Pokok 

Pendidikan dijelaskan bahwa definisi dari Data Pokok Pendidikan yang 

selanjutnya disingkat Dapodik. Dapodik adalah sistem pendataan yang 

dikelola oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan yang memuat data 

satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik, dan substansi 

pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus 

menerus diperbaharui secara online. Sesuai dengan fungsinya, data Dapodik 

merupakan data yang berkesinambungan dan terus menerus digunakan saat 

proses pendidikan berlangsung. Data siswa merupakan salah satu data yang 

diolah oleh Dapodik. Dalam data ini terdapat data pribadi siswa yang terus 

dapat digunakan untuk siswa dalam menempuh pendidikannya dari jenjang 

SD sampai dengan SMA.   

Gambar 3.12 Data Siswa Dapodik 
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D. Buku Induk Siswa  

 Buku induk merupakan data siswa yang disimpan dan dibukukan oleh 

sekolah. Buku ini sudah memiliki format penulisan dan sudah dipersiapkan 

bentuk fisiknya oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di 

sekolah terdapat dua versi buku induk, yaitu versi kurikulum 2013 dan versi 

kurikulum 2006. Persamaan dari kedua versi tersebut adalah sama-sama 

menyimpan data siswa dan salinan nilai rapor siswa. Sedangkan 

perbedaannya adalah bentuk nilai yang disimpan. Dalam buku induk versi 

2013 data salinan nilai rapor siswa berbentuk deskripsi terdapat pada kolom 

capaian kompetensi dan catatan dari capaian kompetensi siswa. Sedangkan 

dalam buku induk versi 2006 data salinan rapor berbentuk angka. Kedua data 

salinan rapor tersebut sejatinya mengikuti rapor yang berlaku di sekolah.  
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 Gambar 3.13 adalah data siswa dalam buku induk siswa yang disimpan 

sekolah dalam bentuk buku dan disimpan bersama salinan rapor siswa. Data 

siswa yang berada dalam buku induk ini merupakan hasil dari pendataan yang 

dilakukan sekolah menggunakan formulir pendataan siswa. Lanjutan Gambar 

3.13 berada dilampirkan.  

 Gambar 3.13 Data Siswa Buku Induk 
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 Gambar 3.14 adalah transkrip nilai siswa yang merupakan salinan dari 

nilai rapor kurikulum 2013. Di dalam transkrip nilai tersebut terdapat 

identitas penilik transkrip dan tiga kolom pokok yaitu, kolom mata pelajaran, 

kolom kompetensi dan kolom catatan. Pada kolom mata pelajaran terdapat 

Gambar 3.14 Buku Induk Siswa Kurikulum 2013 
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nama mata pelajaran yang ditempuh siswa, sedangkan pada kolom 

kompetensi terdapat kompetensi yang haru di capai siswa dalam tiga 

penilaian untuk tiap-tiap mata pelajaran, dan dan catatan merupakan kolom 

yang berisi hasil pencapaian siswa.  

 

 

  

Gambar 3.15 Buku Induk Siswa Kurikulum 2006 
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 Gambar 3.15 adalah transkrip nilai siswa salinan dari rapor yang berlaku 

utuk kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP. Pada format buku induk 

transkrip nilai kurikulum 2006 ini terdapat identitas siswa dan kolom nilai 

yang disusun setiap semester ganjil dan semester genap. Selain penilaian 

akademik dalam format ini juga terdapat kolom penilaian untuk 

pengembangan diri dan kepribadian siswa. Kolom terakhir adalah catatan 

absensi siswa dan catatan akhir tahun kenaikan kelas.  

3.4.2 Pemodelan Sistem yang Sudah Berjalan 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, 

berikut ini adalah informasi yang didapatkan oleh peneliti : 

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

 PPDB SMP negeri kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sudah 

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk melakukan penerimaan peserta 

didik baru dengan sistem real time Online (RTO). Di kota Yogyakarta RTO 

dibagi menjadi 2, yaitu jalur reguler dan jalur KMS
1
. Berbeda dengan 

kabupaten Sleman yang hanya memiliki satu jalur. Sedangkan PPDB di SMP 

swasta juga memiliki sistem sendiri yang digunakan secara internal. Berbeda 

dengan PPDB SMP negeri yang dilakukan secara serempak dengan sistem 

online, SMP swasta menyelenggarakan PPDB sebelum PPDB negeri dimulai 

dan menggunakan sistem online milik sekolah pribadi dengan server terpusat 

di sekolah.  

                                                 
1
 KMS adalah kartu menuju sejahtera milik keluarga yang kurang mampu 
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1. Proses Bisnis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Negeri 

 Lampiran 4A adalah flowchart dari penerimaan peserta didik baru yang 

dilakukan oleh sekolah negeri. Sekolah negeri yang peneliti jadikan sampel 

adalah SMP 8 Yogyakarta, SMP 5 Yogyakarta dan SMP 1 Godean. Proses 

penerimaan peserta didik baru yang berlangsung pada sekolah negeri dilakukan 

dengan seleksi online menggunakan sistem informasi dari pemerintah pusat 

yang bernama sistem informasi aplikasi pendidikan Online. Siswa yang akan 

mendaftar harus melalui beberapa proses pendataan ke pemerintah pusat, 

pendataan tersebut terdiri dari pendataan siswa pemegang KMS, pendataan 

siswa berprestasi dan pendataan siswa dari luar daerah sekolah berada. Setelah 

siswa mendapatkan surat keterangan dari departemen pendidikan daerah 

setempat, siswa pendaftar dapat melakukan pengajuan pendaftaran ke salah 

satu sekolah pilihan siswa. Petugas PPDB akan memberikan formulir 

pendaftaran sesuai dengan jalur yang di pilih siswa. Terdapat dua jalur di Kota 

Yogyakarta, yaitu jalur KMS dan jalur Reguler. Jalur KMS hanya digunakan 

oleh siswa yang terdaftar sebagai pemegang KMS, sedangkan jalur reguler 

digunakan untuk seluruh siswa dalam daerah maupun luar daerah. Kedua jalur 

tersebut akan diselenggarakan dengan jadwal yang berbeda. Berbeda dengan 

Kabupaten Sleman, PPDB diselenggarakan hanya dengan datu jalur.  

 Setelah siswa mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan berkas 

pendaftaran, siswa akan mendapatkan tanda bukti pengajuan pendaftaran. 

Selanjutnya siswa dapat melakukan pendaftaran online pada sistem PPDB 

pusat. Sekolah mendapatkan hak akses untuk melakukan registrasi pendaftaran 

siswa baru ke dalam sistem. Data siswa secara keseluruhan telah disimpan 

dapodik, petugas PPDB akan memasukkan nomor pendaftaran siswa untuk 

menambahkan data pendaftaran. Beberapa data pendaftaran antara lain adalah 

data pilihan sekolah dan data asal siswa, apakah siswa berasal dari dalam kota 

atau dari luar kota. Pendaftaran online sudah dilakukan, siswa selanjutnya akan 

mendapatkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Online pada sistem PPDB 

merupakan tanda bahwa siswa sudah memasuki tahapan seleksi yang dilakukan 
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pada sistem PPDB Pusat. Sistem secara otomatis menggeser siswa dengan nilai 

di bawah pendaftar yang nilainya lebih tinggi. Apabila siswa tergeser maka 

akan secara otomatis nama siswa akan ada di pilihan sekolah kedua dan siswa 

secara otomatis mengikuti seleksi di pilihan sekolah kedua siswa. Selanjutnya 

siswa akan dinyatakan diterima di satu sekolah apabila waktu untuk melakukan 

seleksi dan pendaftaran telah ditutup. 

2. Proses Bisnis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Swasta  

 Lampiran 4B adalah flowchat penerimaan santri baru MTs Sunan 

Pandanaran. Flowchat ini menggambarkan alur proses yang terjadi ketika 

pelaksanaan penerimaan santri baru (PSB). Pada awal proses santri baru 

menuju loket informasi pendaftaran, petugas di loket ini akan menanyakan 

apakah santri baru sudah menerima informasi seputar PSB, jika sudah 

menerima maka santri diarahkan ke loket pendaftaran, sedangkan jika santri 

baru belum menerima informasi siswa akan diberikan arahan seputar 

informasi pendaftaran. Santri baru yang telah berada di loket pendaftaran 

akan ditanya oleh petugas tentang keyakinan santri baru untuk mendaftar dan 

mengikuti tes masuk di MTs Sunan Pandanaran. Setelah santri baru yakin 

akan mendaftar, santri baru dan orang tua wali akan mengisi surat pernyataan 

siap ujian dan setelah mengisi surat pernyataan santri baru akan mendapat 

surat jalan dari sekolah. Santri baru yang telah mendapatkan surat jalan akan 

mengikuti jalanya tes masuk sebagai berikut : 

1. Santri baru mengikuti tes tertulis materi umum 

2. Santri baru mengikuti tes tulis arab 

3. Santri baru mengikuti tes baca kitab 

4. Santri baru mengikuti tes wawancara (psikotes) dan tahfidz Al-Qur’an 

 Setelah santri baru selesai mengikuti setiap rangkaian tes, petugas jaga di 

masing-masing tahapan tes akan mengisi surat jalan dengan menandatangani 

surat tersebut. Dengan diberi tanda di surat tersebut santri baru dinyatakan 

sudah mengikuti tes, selain menandatanganinya petugas juga memasukkan 

nilai santri baru ke dalam sistem penilaian yang sudah disediakan. Santri yang 
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dinyatakan diterima akan memasukkan data pribadi siswa ke dalam sistem 

yang sudah disediakan sekolah. Selesai memasukkan data, santri akan 

melengkapi berkas santri dan petugas pemberkasan melakukan pemeriksaan 

berkas. Jika berkas sudah lengkap santri akan mengisi surat pernyataan 

menaati tata tertib sekolah. Jika berkas belum lengkap santri dan orang tua 

harus melengkapi berkas tersebut. 

B. Daftar Ulang 

 Daftar ulang atau pendaftaran kembali siswa yang dinyatakan diterima di 

SMP yang dituju atau pendaftaran kembali siswa pada awal tahun ajaran 

baru. Seperti pernyataan di atas daftar ulang dapat dikatakan pendataan ulang 

untuk memperbaharui data siswa. Setiap sekolah di setiap daerah memiliki 

peraturan terkait dengan daftar ulang. Dari data yang didapat sekolah negeri 

melakukan daftar ulang dengan cara mengisi formulir kesanggupan menaati 

peraturan sekolah beserta pendataan kembali. Namun ada sekolah swasta 

yang melakukan daftar ulang disertai dengan administrasi pembayaran.  

 Pada saat melakukan daftar ulang, sekolah juga melakukan pendataan 

siswa secara berkala. Terdapat dua proses daftar ulang yaitu proses daftar 

ulang siswa baru dan proses daftar ulang siswa naik kelas. Perbedaan kedua 

proses tersebut secara umum terdapat pada pendataan. Jika siswa baru 

melakukan daftar ulang disertakan dengan formulir pendataan siswa, 

sedangkan siswa naik kelas cukup melakukan daftar ulang dengan formulir 

kesanggupan menaati peraturan dan pengembalian rapor. Formulir pendataan 

awal biasanya mencakup seluruh data siswa dari data pribadi maupun data 

periodiknya.  

1. Proses Bisnis Daftar Ulang Siswa Baru 

 Lampiran 4C adalah flowchat daftar ulang siswa baru seluruh sekolah. 

Pada awal proses daftar ulang, siswa baru diminta untuk menunjukkan bukti 

pendaftaran yang kemudian petugas daftar ulang melakukan pencocokan data 

dengan data PPDB. Jika hasilnya cocok maka siswa diwajibkan untuk 

mengisi absensi daftar ulang. Setelah mengisi absensi siswa akan diberikan 
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formulir daftar ulang dan pendataan siswa baru. Formulir daftar ulang berupa 

surat pernyataan menaati peraturan sekolah. Jika formulir sudah terisi dan 

diserahkan kepada petugas beserta berkas yang disyaratkan, maka petugas 

akan melakukan validasi. Jika data yang dikumpulkan sudah valid petugas 

akan memberikan bukti daftar ulang kepada siswa. Jika belum valid maka 

siswa dan orang tua wali harus melengkapi berkas yang disyaratkan beserta 

formulir daftar ulang. Siswa yang sudah melakukan daftar ulang dinyatakan 

telah sah diterima pada sekolah di mana siswa melakukan daftar ulang.  

 Khusus untuk pendataan siswa baru, data yang telah didapat sekolah akan 

disimpan dan akan dijadikan sebagai data master untuk pembuatan buku 

induk sekolah. Buku induk siswa dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan administrasi siswa seperti pembuatan kartu pelajar, pendaftaran 

lomba dan dapat juga dijadikan sebagai data acuan apabila siswa sudah lulus 

nantinya.  

2. Proses Bisnis Daftar Ulang Siswa Naik Kelas 

 Lampiran 4D adalah flowchat daftar ulang siswa naik kelas. Tidak hanya 

siswa baru yang melakukan daftar ulang, siswa naik kelas juga melakukan 

daftar ulang sebagai tanda mendaftarkan diri secara ulang. Pada proses daftar 

ulang ini petugas daftar ulang akan melakukan beberapa pengecekan yang 

berkaitan dengan pembaharuan data siswa. Beberapa hal yang akan di 

lakukan pengecekan adalah status siswa berkaitan tentang kenaikan kelas 

seorang siswa. Jika siswa tersebut naik kelas siswa dapat melakukan daftar 

ulang sebagai siswa naik kelas, dan apabila siswa tersebut tinggal kelas, siswa 

akan melakukan mutasi keluar atau melakukan daftar ulang sebagai siswa 

tidak naik kelas. Proses selanjutnya adalah penumpulan berkas daftar ulang 

yang berupa formulir daftar ulang dan pengembalian rapor siswa. Jika siswa 

tersebut berada di sekolah swasta maka siswa diminta untuk melakukan 

administrasi pembayaran. Selanjutnya petugas daftar ulang akan melakukan 

validasi berkas siswa daftar ulang. Apabila berkas sudah lengkap maka siswa 

akan menerima tanda bukti daftar ulang dan apabila berkas belum lengkap 
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dan administrasi pembayaran belum terpenuhi maka siswa akan di minta 

untuk melengkapinya.  

 

C. Distribusi Kelas 

 Distribusi kelas atau pembagian kelas untuk siswa baik siswa naik kelas 

maupun siswa baru. Setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing untuk 

pembagian kelas. Distribusi kelas dibagi menjadi dua, yaitu distribusi kelas 

reguler dan distribusi kelas tambahan. Distribusi kelas reguler adalah 

pembagian untuk kelas untuk jam belajar mengajar di pagi hari hingga siang 

hari. Sedangkan distribusi kelas tambahan adalah pembagian kelas untuk kelas 

jam sore sampai dengan malam, yaitu jam tambahan mata pelajaran atau 

ekstrakurikuler. 

 

1. Proses Bisnis Distribusi kelas SMP 5 Yogyakarta dan SMP 8 Yogyakarta 

 Lampiran 4E adalah flowchat distribusi kelas yang ada di SMP 8 

Yogyakarta dan SMP 5 Yogyakarta. Pembagian kelas di lakukan dengan 

membagi siswa berdasarkan jenis kelamin dan agama. Langkah awal yang 

dilakukan adalah dengan membagi siswa berdasarkan jenis kelamin. Data 

siswa akan di urutkan berdasarkan jenis kelamin. Setelah mendapat data telah 

diurutkan berdasar jenis kelamin, langkah berikutnya adalah dengan membagi 

siswa sesuai agama yang pembagiannya dilakukan berdasarkan jenis 

kelaminnya. Siswa perempuan akan dibagi berdasarkan agama kemudian 

akan dilakukan hal yang sama terhadap siswa laki-laki. Setiap kelas memiliki 

dua agama, kelas A dan B terdapat siswa beragama Islam dan agama Katolik, 

kelas C dan D terdapat siswa beragama Islam dan Kristen, sedangkan kelas E 

sampai dengan J seluruh siswa kelas tersebut beragama Islam. Pembagian 

berdasarkan agama ini juga menggunakan urutan data siswa yang telah 

melalui proses pengurutan berdasarkan jenis kelamin. Setelah berhasil di bagi 

sesuai dengan kelas yang tersedia, siswa perempuan dan siswa laki-laki yang 
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sudah di bagi setiap kelas akan digabungkan. Siswa perempuan kelas A 

digabung dengan siswa laki-laki kelas A, dan seterusnya. 

 

2. Proses Bisnis Distribusi Kelas SMP 1 Godean  

 Lampiran 4F adalah flowchart distribusi kelas yang ada di SMP 1 

Godean. Metode yang digunakan untuk melakukan distribusi kelas d SMP 1 

Godean adalah dengan cara membagi berdasarkan prestasi saat tes 

penempatan kelas. Siswa baru SMP 1 Godean akan mengikuti tes 

penempatan kelas dan hasil tes yang akan menentukan kelas yang akan 

ditempati siswa. Kelas akan diurutkan sesuai peringkat, kelas A ditempati 

siswa dengan peringkat 1 sampai dengan 32 begitu juga kelas B hingga kelas 

D siswa dengan peringkat selanjutnya akan menempati kelas tersebut. 

3. Proses Bisnis Distribusi Kelas MTs Sunan Pandanaran dan MBS 

Yogyakarta 

 Lampiran 4G adalah flowchat distribusi kelas yang ada di MTs Sunan 

Pandanaran dan MBS Yogyakarta. Pembagian kelas siswa baru pada kedua 

sekolah tersebut hampir sama, persamaan pada kedua sekolah tersebut adalah 

pembagian kelas berdasarkan peringkat PPDB dan pemisahan kelas 

perempuan dan laki-laki. MBS Yogyakarta terdiri dari 8 kelas, 4 kelas putra 4 

kelas putri. Kelas A sampai dengan kelas D adalah kelas putra dan kelas E 

sampai dengan kelas H adalah kelas putri. Kelas A dan kelas E merupakan 

kelas unggulan di MBS Yogyakarta karena siswa dan siswinya merupakan 

peraih peringkat terbaik ketika proses PPDB berlangsung. Berbeda dengan 

MBS Yogyakarta, bila MTs Sunan Pandanaran memiliki kelas yang tidak 

tentu jumlahnya. Setelah pembagian kelas berdasarkan peringkat PPDB, di 

MTs Sunan Pandanaran biasanya merombak lagi kelasnya, yaitu dengan 

memisahkan siswa yang memiliki banyak hafalan surat Al-Qur’an ke kelas 

tersendiri yang diberi nama kelas Tahfidz. Petugas pendataan siswa Tahfidz 

akan melakukan pendataan kepada siswa menggunakan formulir. Tidak hanya 

itu, siswa Tahfidz akan diuji untuk dapat masuk ke kelas Tahfidz yang terdiri 
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dari dua kelas. Demikian pembagian kelas siswa baru MBS Yogyakarta dan 

MTs Sunan Pandanaran.  

 Jika siswa dan siswi naik kelas 8, kelas yang siswa dan siswi tempati di 

acak kembali. Proses pengacakan tidak berdasarkan apapun, hanya siswa dan 

siswi akan mendapat teman baru yang berbeda dengan kelas 7. Di MBS 

Yogyakarta kecuali kelas unggulan jika siswa naik kelas 8 maka siswa akan 

di acak. Sedangkan di MTs Sunan Pandanaran kecuali kelas Tahfidz jika 

siswa naik kelas 8 maka siswa akan di acak. 

 Jika siswa dan siswi naik kelas 9, kelas yang akan siswa dan siswi 

tempati di acak sesuai peringkat Tes Pendalaman Materi (TPM). Ketika siswa 

dan siswi memasuki kelas 9, tidak ada lagi kelas Tahfidz dan kelas unggulan. 

Pembagian kelas berdasarkan peringkat TPM ini dilakukan agar guru dapat 

mengajar siswa sesuai dengan kemampuannya dan agar sekolah dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai Ujian Nasional (UN). 

D. Mutasi Siswa 

 Mutasi siswa adalah prosedur siswa pindah baik keluar maupun masuk 

sekolah. Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman memiliki prosedur yang 

secara umum sama untuk siswa pindah.  

1. Proses Bisnis Mutasi Masuk 

 Lampiran 4H adalah flowchat prosedur yang dilakukan siswa saat 

melakukan mutasi masuk di sekolah Kota Yogyakarta dan Kabupaten 

Sleman. Proses pertama yang akan dilalui siswa adalah mencari sekolah yang 

sedang ada bangku kosong atau sekolah yang dapat menerima siswa 

pindahan. Jika sekolah memiliki bangku kosong maka siswa dapat melakukan 

pendaftaran. Namun, sebelum siswa mendaftar siswa akan melalui beberapa 

pengecekan. Pertama, siswa akan melalui pengecekan nilai Ujian Nasional 

ketika berada di Sekolah Dasar, nilai Ujian Nasional siswa harus sama 

dengan atau lebih dari nilai minimal ketika PPDB. Jika siswa memiliki nilai 

sesuai persyaratan maka siswa dapat melakukan pendaftaran sebagai siswa 

pindahan.  
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 Selanjutnya siswa pindahan antar sekolah dalam wilayah kota 

melengkapi berkas pindah sekolah, berkas tersebut terdiri dari surat 

keterangan pindah sekolah dari kepala sekolah di sekolah sebelumnya, surat 

keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah di sekolah sebelumnya, surat 

keterangan dari kepala dinas pendidikan setempat, foto copy buku rapor dan 

surat validasi NISN. Sedangkan untuk siswa pindahan sekolah dari luar kota 

ke dalam provinsi berkas yang harus dilengkapi sama dengan di atas namun 

ditambahkan foto copy SKHUN dan Ijazah sebelumnya. Terakhir adalah 

siswa yang berdomisili di luar provinsi selain berkas di atas juga harus 

menambah surat perwalian dari notaris ( jika tidak ikut orang tua ), surat 

keterangan bebas narkoba dari dokter dan foto copy SKHUN dan Ijazah 

sebelumnya. Setelah semua berkas sudah lengkap, siswa akan mendapat surat 

keterangan formasi kelas dan kesanggupan menerima dari sekolah tujuan.  

 Setelah menyelesaikan semua administrasi berkas pindah siswa dapat 

mengikuti ujian masuk sebagai siswa pindahan. Jika siswa berhasil melewati 

ujian dan dinyatakan lulus maka siswa akan ditempatkan ke kelas yang 

memiliki bangku kosong.  

 

2. Proses Bisnis Mutasi Keluar 

 Lampiran 4I adalah flowchat prosedur yang dilakukan siswa saat 

melakukan mutasi keluar di sekolah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 

Prosedur pertama yang akan dilakukan siswa adalah mengajukan surat pindah 

sekolah yang ditujukan kepada kepala sekolah atau kepala yayasan. Setelah 

surat sampai kepada yang dituju, surat akan diproses oleh tata usaha dengan 

cek status administrasi siswa. Tata usaha akan melakukan proses cek 

administrasi dimulai dari cek pembayaran SPP, jika siswa belum melunasi 

SPP maka siswa diminta untuk melunasinya. Jika siswa sudah melunasi maka 

proses cek administrasi dilanjutkan dengan cek administrasi perpustakaan, 

petugas perpustakaan akan melakukan cek administrasi berupa peminjaman 

buku dan denda perpustakaan. Jika siswa belum melunasi administrasi 
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perpustakaan maka siswa harus melakukan pelunasan, jika siswa sudah 

melakukan pelunasan administrasi perpustakaan maka siswa sudah berhak 

mendapatkan surat bebas administrasi sekolah untuk melanjutkan mencari 

lowongan di sekolah yang dituju.  

 Sekolah akan bertanya kepada siswa apakah siswa sudah diterima di 

sekolah yang dituju atau belum, jika sudah dan jika sekolah berada di luar 

wilayah sekolah sebelumnya maka siswa wajib untuk melapor ke dinas 

pendidikan wilayah sekolah sebelumnya dan dinas pendidikan sekolah yang 

dituju. Jika sekolah berada di wilayah yang sama maka siswa juga harus 

melapor ke dinas pendidikan wilayah apabila siswa mengajukan pindah 

sekolah. Selanjutnya jika siswa akan mendapatkan surat keterangan dari dinas 

terkait mutasi keluar yang dilakukan siswa. Surat ini akan diserahkan kepada 

sekolah sebelumnya untuk mendapat surat keterangan pindah dan SKCK dari 

sekolah. Kemudian siswa sudah dinyatakan keluar dari sekolah dan pindah ke 

sekolah lain.  

E. Prosedur Pembuatan Kartu Pelajar 

 Lampiran 4J adalah flowchart prosedur pembuatan kartu pelajar. Kartu 

pelajar pada umumnya merupakan identitas siswa selama siswa tersebut 

menjadi siswa di sekolah. Namun, di beberapa sekolah ada kartu pelajar yang 

digunakan sebagai kartu pinjam buku di perpustakaan sekolah. Pembuatan 

kartu pelajar di sekolah pada umumnya masih menggunakan cara manual, 

yaitu membuat dengan tool desain yang kemudian akan diserahkan kepada 

percetakan untuk dicetak.  


