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ABSTRAK 

 

Sugini, Heni, 2011.  Hubungan Antara Kualifikasi Akademik Guru Dengan Pola 
Manajemen Kesiswaan Di Taman Kanak-kanak Se-
kecamatan Paguyangan.  Skripsi, Program Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Amirul 
Mukminin, S.Pd, pembimbing II Yuli Kurniawati SP, M.A. 

 
Kata Kunci  : Kualifikasi Akademik Guru, Pola manajemen Kesiswaan 
 

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus 
dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan 
formal di tempat penugasan. Sedangkan Manajemen kesiswaan adalah 
keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan masalah siswa dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa 
kualifikasi pendidikan guru TK di Kec. Paguyangan sebagian besar non S1, pada 
sisi yang lain manajemen kesiswaan yang diterapkan oleh para guru TK di 
Kecamatan Paguyangan kurang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui hubungan antara kualifikasi akademik dengan pola 
manajemen kesiswaan TK di Kecamatan Paguyangan. 

Teori tentang Manajemen Kesiswaan merujuk pada teori manajemen 
kesiswaan di TK oleh Bafadal. Sedangkan Kualifikasi Akademik merujuk pada 
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan 
Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif, rancangan penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
guru TK Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sebanyak 50 orang. 
Karena jumlahnya terbatas, maka seluruh populasi diperlakukan sebagai 
responden.  Pengambilan data menggunakan angket yang telah diuji validitas 
dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan teknik korelasi spearman. 

Dari hasil uji korelasi diketahui bahwa r hitung (0,351) > dari r tabel (0,284). Hal 
ini terdapat hubungan secara signifikan antara kualifikasi akademik dengan pola 
manajemen kesiswaan di Taman Kanak-kanak Se-Kecamatan Paguyangan. 
Dengan demikian Ha diterima. 

Saran yang disampaikan adalah perlunya para guru untuk meneruskan 
pendidikan hingga jenjang S1. Apabila guru belum mempunyai kesempatan 
untuk melanjutkan pendidikan hingga S1, dapat meningkatkan kompetensinya 
dengan lebih pro aktif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTKI. 
Dengan cara seperti ini kemampuan guru dalam menerapkan pola manajemen 
kesiswaan akan semakin meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang bermutu merupakan salah satu dari indikator 

keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia.  Untuk mewujudkan 

hal tersebut guru memegang peran sangat strategis.  Sebagai agen 

pembelajaran guru dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran 

dengan baik. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

4 mengisyaratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pernyataan yang tertuang pada pasal 

tersebut membawa konsekuensi bahwa “setiap guru” (tanpa memandang 

tempat tugas) dituntut untuk dapat menyalurkan wawasan pengetahuan dan 

ilmunya kepada siswanya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Atas dasar pertimbangan tersebut, 

maka diperlukan keahlian khusus agar para guru dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, dan lancar sehingga tujuan pendidikan dapat segera tercapai. Ali 

(2005:629) menyebutkan keahlian yang dimiliki seseorang dengan istilah 

kualifikasi. 

 Kualifikasi adalah keahlian yang diperluan untuk melakukan sesuatu, atau 

menduduki jabatan tertentu. Jadi kualifikasi mendorong seseorang untuk 

memiliki suatu “keahlian atau kecakapan khusus”. Kualifikasi guru dapat 
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dipadang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. 

Bahkan kualifikasi dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. 

 Menurut Yasin (2006:78) untuk mengukur kualifikasi guru dapat ditilik 

dari tiga hal. Pertama memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik. Kualitas 

seperti ini tercermin dari pendidik. Kedua, memiliki kemampuan umum 

sebagai pengajar. Ketiga, mempunyai kemampuan khusus sebagai pelatih. 

 Dari sudut pandang kualifikasi akademik, indikator kompetensi diukur 

berdasarkan sertifikat/ijazah yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan. 

Dalam kompetensi pedagogik tersebut dapat ditunjukkan secara fungsional, 

yaitu kemampuannya mengelola kegiatan pembelajaran. Keterangan ini 

mengandung arti bahwa kualifikasi pendidikan seorang guru harus berbanding  

lurus dengan kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran. 

 Secara historis, peningkatan kualifikasi akademik guru di Indonesia 

dilakukan secara bertahap. Tahun 1950, persyaratan bagi guru Sekolah Dasar 

(SD) adalah berijazah Sekolah Guru B (SGB), yaitu jenjang pendidikan setara 

SLTP plus (empat tahun setelah SD), sedangkan bagi guru SMP (SLTP) 

dipersyaratkan berijazah Sekolah Guru A (SPG) yaitu jenjang pendidikan 

setara SLTA. Tahun 1960 persyaratan kualifikasi ini meningkat. Guru SD 

dipersyaratkan berijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang setingkat 

dengan SLTA, sedangkan guru SMP dipersyaratkan berijazah Pendidikan Guru 

Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLTP). Tahun 1989, dengan dikeluarkannya 

Surat Keputusan (SK) Mendikbud Nomor 0854/U/1989, persyaratan untuk 

untuk guru SD ditingkatkan menjadi setara Diploma II, sementara itu tuntutan 
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kualifikasi guru SLTP dan guru SLTA juga meningkat, meskipun peraturan 

resmi tidak ada. 

 Sedangkan Standar kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia secara 

tegas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Pasal 29 ayat 1 pada PP tersebut menyatakan 

bahwa Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D-4) atau sarjana (S1), latar belakang 

pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau 

psikologi, dan sertifikat profesi guru untuk PAUD. 

 Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi guru 

tujuannya tidak hanya terbatas pada gelar kesarjanaannya saja, melainkan 

untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ilmu yang terdapat pada diri 

guru, sehingga yang bersangkutan dapat mengelola kelas dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang baik meliputi manajemen siswa, kurikulum, dan sarana 

prasarana pendidikan. Hal demikian juga berlaku secara umum mulai dari 

Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Perbedaannya terletak pada kebijakannya yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswanya. 

 Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa salah satu unsur yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola kelas adalah manajemen 

kesiswaan. Hal ini diketahui dari beberapa sub yang terdapat dalam manajemen 

kesiswaan yang berhubungan dengan pengelolaan kelas di antaranya adalah : 

pengelompokkan siswa, catatan kehadiran siswa, mutasi siswa dan layanan 
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khusus siswa. Khusus pada Taman Kanak-kanak, pola manajemen kesiswaan 

yang dilakukan berorientasi kepada perencanaan kesiswaan, pola penerimaan 

siswa baru, pengelompokkan siswa, catatan kehadiran siswa, mutasi siswa dan 

layanan khusus siswa. Bafadal (2006:30) menyebutkan secara rinci tujuan 

manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur semua penyelesaian tugas-tugas 

yang berkenaan dengan siswa agar dapat berjalan dengan efektif, sehingga 

memperlancar pencapaian tujuan lembaga pendidikan.   

 Seperti diketahui bahwa pola manajemen kesiswaan yang diterapkan oleh 

para guru/kepala sekolah TK di Kecamatan Paguyangan dapat dikatakan masih 

kurang baik. Kenyataan diketahui dari setiap kali diadakannya pertemuan 

Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), sebagian besar para 

guru/Kepala Sekolah TK masih belum mengoptimalkan penerapan manajemen 

kesiswaan seperti apa yang terdapat di dalam teori. Pola manajemen kesiswaan 

yang diterapkan lebih dititik beratkan pada unsur Penerimaan siswa baru, 

absen, pelayanan khusus (misalnya peningkatan gizi melalui kegiatan makan 

bersama), pengelolaan pembelajaran, pengelompokkan siswa berdasarkan usia, 

dan menentukan kelulusan. Sementara itu pola manajemen kesiswaan yang lain 

sebagaian besar belum tersentuh sama sekali. Seharusnya tidak demikian. 

Sebab melalui berbagai kegiatan hampir semua manajemen kesiswaan telah 

disosialisasikan kepada para guru TK di Kecamatan Paguyangan. 

 Berdasarkan  uraian di atas, terdapat dua sudut pandang yang saling 

bertolak belakang antara harapan dan kenyataan. Harapannya melalui berbagai 

kebijakan yang tertuang melalui undang-undang  dengan segala 
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konsekuensinya  termasuk sertifikasi guru, diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam mengelola dan melayani masyarakat dalam bidang 

pendidikan. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Sebagaian besar guru 

TK, khususnya di Kecamatan Paguyangan kurang optimal dalam mengelola 

siswanya.   

Data statistik di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyangan 

diketahui bahwa banyaknya guru TK di Kecamatan Paguyangan ada 50 yang 

tersebar pada 20 Taman Kanak-kanak. Adapun kualifikasi pendidikannya 

beragam mulai dari SMA hingga S1. Secara rinci kualifikasi pendidikan guru 

TK di Kecamatan Paguyangan sebagai berikut :  

Tabel 1:  Kualifikasi Pendidikan Guru TK di Kecamatan Paguyangan 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah Guru Persentase 

1 S1 1 2% 

2 D3 1 2 % 

3 D2 PGTK 18 36 % 

4 SMA (dan yang Sederajat) 30 60 % 

Jumlah 50 100% 

(sumber : Papan Statistik Keadaan Guru Di Kecamatan Paguyangan tahun 2010) 

Data yang dituangkan pada Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa hampir 

seluruhnya guru TK di kecamatan Paguyangan belum memenuhi standar 

kualifikasi akademik bagi guru TK seperti yang dituangkan pada PP nomor 19 

tahun 2005 terutama pada pasal 29. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berpijak dari  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan peneliti ungkap yaitu bagaimanakah hubungan antara 

kualifikasi guru dengan pola manajemen kesiswaan di Taman Kanak-kanak 

Se-Kecamatan Paguyangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan pola 

manajemen kesiswaan di Taman Kanak-kanak Se-Kecamatan Paguyangan 

pada tahun 2010/2011. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, 

maka manfaat penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola siswa 

Taman Kanak-kanak. 

1.4.2 Siswa 

Siswa akan mendapatkan pelayanan yang memadai seperti yang 

diharapkan dalam pola manajemen kesiswaan di Taman Kanak-kanak. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Kualifikasi Akademik 

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen disebutkan dalam 

Bab I pasal 1 ayat 9, bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang 

pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai 

dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat 

penugasan.  

1.5.2 Guru  
 

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen disebutkan dalam 

Bab I pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. 

1.5.3 Pola  

Menurut Poerwadarminta (1984:769) istilah Pola mempunyai 

beberapa arti yaitu : a) gambar yang dipakai untuk contoh, b). corak 

batik, potongan kertas untuk contoh membuat baju, dan c) 

patron/model. Berdasarkan keterangan ini maka penegasan terhadap 

istilah pola sama artinya dengan model. 
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1.5.4 Manajemen Kesiswaan 

Bafadal (2006:29) menyebutkan bahwa manajemen kesiswaan 

adalah keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan masalah 

siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup 

dalam manajemen kesiswaan meliputi : a) perencanaan kesiswaan, b) 

mengatur penerimaan siswa baru, c) pengelompokkan siswa, d) 

pencatatan kehadiran siswa, e) pembinaan disiplin siswa, f) 

pengaturan perpindahan siswa, g) pengaturan kelulusan siswa, dan h) 

pengaturan pelaksanaan layanan khusus bagi siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.1 Standar Kompetensi Guru TK 

Menurut Keputusan Mendiknas Nomor 045 tahun 2002 kompetensi 

artinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan 

dalam Kurikulum  tahun 2004 kompetensi artinya  pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujdukan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak. 

Kedua keterangan mengenai kompetensi, mengisyaratkan bahwa  

kompetensi bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan 

yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan nilai yang dimiliki oleh seseorang yang terkait dengan profesi tertentu 

berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau 

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja. Bab I Pasal 1 ayat 10 

Undang-undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

Terlepas dari tempat mengajarnya, guru TK hakekatnya adalah 

sama seperti guru pada satuan pendidikan yang lain. Pada dirinya melekat 
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hak dan kewajiban yang sama. Kenyataan ini diperkuat dengan penegasan 

istilah “guru” dalam UU Guru dan Dosen. Pengertian mengenai guru 

dituangkan dalam Bab I pasal 1 ayat 1 bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.  

Selanjutnya dalam pasal 8 UU Guru dan Dosen menyebutkan bahwa 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pada pasal 10 ayat 1 

menyebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Standar Kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru TK sama dengan guru di satuan pendidikan 

yang lain, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan  kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

program sertifikasi.  Dari uraian ini maka standar kompetensi guru TK 

dapat diartikan dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

pengetahuan dasar yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang 

guru TK. 
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2.1.1.1 Ciri-Ciri Guru TK Yang Telah Memiliki Standar Kompetensi 

Secara garis besar, sebenarnya ciri-ciri guru TK yang telah 

memiliki  standar kompetensi sama dengan guru-guru pada satuan 

pendidikan yang lain. Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan 

Tanggung jawab profesinya, maka ciri-ciri pada guru TK lebih spesifik. 

National Association of Education for Young Childrens (NAEYC) dalam 

Mariyana (2010:11) menyebutkan ciri-cirinya  adalah sebagai berikut : 

1) Mendukung perkembangan dan belajar anak : 

a) Mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan anak; 

b) Mengetahui dan memahami berbagai hal yang berpengaruh 

terhadap perkembangan dan belajar; dan 

c) Menggunakan pengetahuan tentang perkembangan untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung, dan 

menantang. 

2).   Membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat : 

a) Mengetahui dan memahami karakteristik keluarga dan masyarakat; 

b) Mendukung dan memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui 

hubungan yang saling menghargaidan timbal balik; dan 

c) Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan 

belajar anak. 

3).    Mengamati, mendokumentasikan, dan menilai : 

a) Memahami tujuan, keuntungan dan kegunaan penilaian; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

b) Menggunakan observasi, dokumentasi, dan alat-alat serta 

pendekatan penilaian lain yang tepat; dan 

c) Memahami dan mempraktekkan penilaian yang dapat 

dipertanggung jawabkan dalam bermitra dengan keluarga dan 

profesi lain. 

4).    Mengajar dan belajar : 

a) Berhubungan dengan anak dan keluarga; 

b) Menggunakan pendekatan yang berorientasi pada perkembangan 

yang tepat; 

c) Memahami pengetahuan dalam bidang pendidikan anak usia dini; 

dan 

d) Mengembangkan kurikulum yang bermakna. 

5.)    Menjadi seorang profesional : 

a) Mengidentifikasi dan melibatkan diri dalam bidang kawasan anak 

usia dini; 

b) Mengetahui dan menjunjung tinggi standar etika dan nilai- nilai 

profesi lain; 

c) Menggunakan secara kontinuitas, pembelajaran kolaboratif dalam 

praktek pengajaran yang ditampilkan; 

d) Mengintegrasikan pengetahuan, refleksi, dan presfektif kritis 

dalam pendidikan anak usia dini; dan 

e) Memberikan perhatian dalam memberitahu anjuran pada anak dan 

profesi. 
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Berdasarkan paparan mengenai ciri-ciri tersebut di atas, dapat 

disimpulkan secara garis besar mengenai kompetensi guru TK yaitu: 

memahami perkembangan peserta didik, mampu menjalin hubungan 

dengan orang tua dan masyarakat, dapat mendokumentasikan dan menilai 

peserta didik,  mempunyai keahlian dalam mengajar dan mau belajar, 

selalu bersikap profesional. 

Pada bagian yang lain Beaty dalam Mariyana (2010:12) juga 

mengemukakan beberapa jenis keterampilan untuk pendidikan 

prasekolah (PAUD) dan guru TK. Keterampilan-keterampilan tersebut 

antara lain :  

a) Memelihara keselamatan kelas (Maintaining a safe a classroom) 

b) Memelihara kesehatan kelas (Maintaining a healthy classroom) 

c) Membangun lingkungan belajar (Establishing a learning 

environment) 

d) Meningkatkan Keterampilan fisik (Advancing physical skills) 

e) Meningkatkan Keterampilan komunikasi (Advancing communication 

skills) 

f) Meningkatkan Keterampilan kreativitas (Advancing creative skills) 

g) Menumbuhkan konsep diri positif (Building a positive self-concept) 

h) Memperkenalkan keterampilan sosial (Promoting social skills) 

i) Menyediakan bimbingan penyuluhan (Providing guidance) 

j) Memperkenalkan peran serta keluarga (Promoting family 

involvement) 
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k) Menyediakan pengelolaan program (Providing program 

management) 

l) Menanamkan sikap profesionalisme (Promoting professionalism) 

Mengacu pada beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh 

guru TK tersebut, akan membawa konsekuensi bahwa seorang guru TK 

harus mempunyai kualifikasi akademik yang memadai.  

2.1.1.2  Kualifikasi Akademik 

Pengertian mengenai kualifikasi akademik penulis paparkan dari 

dua sumber. Pertama,  berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UU Guru dan Dosen 

yang menyebutkan bahwa : kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang 

pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai 

dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat 

penugasan.  

Kedua, pada PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 28 menyebutkan :    

 (1)  Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

(2)    Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 

pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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Ketiga, merujuk pada pada 29 PP Nomor 19 tentang Standar 

nasional pendidikan yang menyebutkan bahwa : 

             (1)   Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: 

a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) 

b)  latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia 

dini,  kependidikan lain, atau psikologi; dan 

c) sertifikat profesi guru untuk PAUD 

Mempertimbangkan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-

undang, dapat diketahui bahwa kualifikasi akademik guru TK minimum 

Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). 

 
 

2.1.2 Manajemen Kesiswaan 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Kesiswaan 

Carton dalam Bafadal (2006:4) menyebutkan bahwa manajemen 

itu pda hakekatnya merupakan sebuah proses pemecahan masalah, 

sehingga langkah-langkah manajemen tidak ubahnya sebagaimana 

langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya Carton 

mengidentifikasi langkah-langkah manajemen menjadi 12 langkah 

yaitu: 1) mengidentifikasi masalah, 2) diagnosis masalah, 3) 

penetapan tujuan, 4) pembuatan keputusan, 5) perencanaan, 6) 

pengorganisasian, 7) pengkoordinasian, 8) pendelegasian, 9) 

penginisasian, 10) pengkomunikasian, 11) kerja dengan kelompok-
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kelompoknya, dan 12) penilaian. Kadarman dan Udaya dalam 

Sudrajat (2008:1) memberikan rumusan bahwa manajemen adalah 

proses untuk mencapai tujuan –tujuan organisasi dengan melakukan 

kegiatan dari empat fungsi yaitu : merencanakan (planning), 

mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan 

mengendalikan (controlling), dengan demikian manajemen adalah 

sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sedangkan Handoko 

(1995:12) menyebutkan bahwa: manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Ketiga uraian mengenai manajemen kelihatannya berbeda. 

Meskipun demikian apabila dicermati lebih jauh dapat diketahui ada 

beberapa persamaan. Ketiganya menyebutkan adanya tindakan 

merencanakan, mengorganisasikan, bertindak atau melakukan 

tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, kemudian mengawasi 

tingkat keberhasilan dari tindakan tersebut. 

Mulyasa (2009:20) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan 

proses yang sistematis dalam mengambil keputusan tentang tindakan 

yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga 

merupakan kumpulan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan 

serta dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Keterangan ini 
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mengandung arti bahwa dalam istilah perencanaan tersirat makna 

pemahaman terhadap apa yang telah dikerjakan, permasalahan yang 

dihadapi dan alternatif pemecahannya, serta untuk melaksanakan 

prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proporsional.  

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

tindakan nyata dalam rangka mencapi tujuan secara efektif dan 

efisien. Rencana yang telah disusun akan menjadi nilai jika 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya Pengawasan 

dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan 

berkesinambungan, merekam, memberikan penjelasan, petunjuk, 

pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta 

memperbaiki kesalahan jika hal itu terjadi. Keterangan ini 

menunjukkan bahwa pengawasan merupakan kunci keberhasilan 

dalam keseluruhan proses manajemen. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka 

pengertian manajemen adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Apabila pengertian ini dikaitkan dengan istilah kesiswaan (segala 

sesuatu yang berhubungan dengan siswa), maka pengertian dari 

manajemen kesiswaan adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam 

mengelola siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini 

berlaku secara umum pada semua satuan pendidikan. Meskipunn 

demikian bukan berarti perlakuan kepada siswa semuanya sama. 
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Masing-masing satuan pendidikan mempunyai tindakan khusus dalam 

mengelola siswanya sesuai dengan sasarannya. 

Penerapan manajemen kesiswaan di Taman kanak-kanak meliputi 

beberapa hal.  Bafadal (2006:31) Menyebutkan ada 8 kegiatan 

manajemen kesiswaan di taman kanak-kanak. Kedelapan itu adalah : 

a) perencanaan kesiswaan, b) mengatur penerimaan siswa baru, c) 

pengelompokkan siswa, d) pencatatan kehadiran siswa, e) pembinaan 

disiplin siswa, f) pengaturan perpindahan siswa, g) pengaturan 

kelulusan siswa, dan h) pengaturan pelaksanaan layanan khusus bagi 

siswa. 

2.1.2.2 Perencanaan Kesiswaan 

Kegiatan pertama dalam amnajemen kesiswaan di Taman kanak-

kanak adalah perencanaan kesiswaan. Perencanaan (planning) adalah 

keseluruhan kegiatan memikirkan dan menetapkan program-program 

yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dalam 

perencanaan kesiswaan yang akan dipikirkan dan ditetapkan adalah 

program penerimaan siswa. Dengan demikian, hakekat dari 

perencanaan kesiswaan merupakan keseluruhan kegiatan memikirkan 

dan menetapkan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru. Untuk 

itu paling tidak ada dua kegiatan dalam perencanaan kesiswaan di 

Taman Kanak-kanak yaitu : menyelenggarakan sensus taman kanak-

kanak dan menetapkan jumlah calon siswa yang dapat diterima pada 

tahun ajaran tertentu. 
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Sensus taman kanak-kanak adalah pencatatan anak-anak usia 

prasekolah yang diperkirakan akan mengikuti pendidikan pra sekolah. 

Sasarannya adalah anak-anak usia 4-6 tahun. Kegiatan merupakan hal 

yang sangat penting dalam penerimaan siswa baru pad ataman kanak-

kanak. Dengan adanya sensus tersebut akan diperoleh informasi 

tentang jumlah anak yang dimungkinkan akan mengikuti pendidikan 

di Taman Kanak-kanak. 

Pelaksanaan sensus dilakukan beberapa bulan sebelum tahun 

ajaran baru, selambat-lambatnya sensus dilaksanakan pada bulan 

Februari. Sementara untuk pengembangan program yang bersifat 

jangka panjang, sensus Taman Kanak-kanak dapat dilakukan beberapa 

tahun sebelumnya. 

Selanjutnya setelah melakukan sensus taman kanak-kanak, hal 

yang perlu dilakukan adalah menetapkan jumlah calon siswa yang 

dapat diterima oleh sekolah pada tahun ajaran yang akan datang. 

Perihal jumlah calon siswa yang akan diterima sangat tergantung pada 

daya tampung yang tersedia oleh sekolah tersebut. Perkiraan daya 

tampung Taman Kanak-kanak dapat dibuat terlebih dahulu dengan 

melakukan penghitungan siswa yang lulus serta pengembangan atau 

perluasan bangunan sekolah, sarana dan prasarana yang tersedia. 
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2.1.2.3 Pengaturan Penerimaan Siswa Baru 

Langkah-langkah di atas, menggambarkan langkah awal sebagai 

proses pendataan terhadap banyaknya anak-anak usia 4-6 tahun, yang 

diperkirakan akan mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak. 

Selanjutnya pihak sekolah melakukan langkah kedua dalam 

melakukan manajemen kesiswaan di sekolah yaitu pengaturan 

penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan 

hasil perencanaan kesiswaan sebagaimana telah dijabarkan 

sebelumnya. Untuk itu penerimaan siswa baru tersebut hanya dapat 

dilakukan setelah membuat perencanaan kesiswaan. Biasanya kegiatan 

penerimaan siswa baru taman kanak-kanak dilakukan menjelang tahun 

ajaran. 

Bafadal (2006:32) menyebutkan bahwa ada enam kegiatan yang 

dilakukan dalam proses penerimaan siswa baru di taman kanak, yaitu: 

a. Persiapan penerimaan siswa baru 

Persiapan penerimaan siswa baru meliputi : 

1) Pembentukan panitia penerimaan siswa baru 

2) Pengkajian berbagai undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan siswa 

baru. 
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3) Penetapan persyaratan –persyaratan masuk taman kanak-

kanak 

4) Penetapan prosedur pendaftaran siswa baru 

5) Penetapan jadwal penerimaan siswa baru 

6) Penyiapan fasilitas, seperti media pengumuman pendaftaran 

siswa  baru, formulir pendaftaran, formulir rekapitulasi 

calon siswa, format rekapitulasi calon siswa yang diterima 

dan kuitansi pembayaran uang pendaftaran. 

b. Penyebaran informasi penerimaan siswa baru atau pengumuman 

pendaftaran siswa baru. 

Pengumuman tersebut dapat melalui media yang ada, berupa 

brosur, siaran radio, surat kabar, spanduk, dan sebagainya yang 

dapat dengan mudah dibaca dan didengar oleh masyarakat. Sudah 

barang tentu sasaran pengumuman tersebut adala para orang tua 

yang memiliki anak berusia pra sekolah. 

Pengumuman penerimaan siswa baru yang baik itu berisi 

tentang: 

1) Waktu dan tempat pendaftaran 

2) Persyaratan pendaftaran 

3) Biaya pendaftaran 
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4) Proses pendaftaran 

c. Pelaksanaan pendaftaran siswa baru sesuai dengan jadwal dan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia 

pendaftaran siswa baru yang ditunjuk sebelumnya. Tugas-tugasnya 

mencakup: 

1) Melayani orang tua yang mendaftarkan putra-putrinya 

2) Mengecek semua isian formulir pendaftaran yang telah diisi 

oleh orang tua calon siswa. 

3) Mengecek semua persyaratan yang telah dipenuhi oleh 

pendaftar 

4) Merekap semua pendaftar dengan format rekapituasi calon 

siswa. 

d. Seleksi calon siswa yang terdaftar 

e. Pengumuman hasil seleksi calon siswa 

f. Pendaftaran ulang oleh orang tua yang anaknya berhasil dalam 

seleksi. 

 

2.1.2.4 Pengelompokkan siswa 

Sebagai  kegiatan ketiga dalam manajemen kesiswaan di Taman 

Kanak-kanak adalah pengelompokkan siswa. Pengelompokkan siswa 

dilakukan terutama bagi siswa yang baru diterima dalam kegiatan 
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penerimaan siswa baru. Tujuannya agar kegiatan belajar di taman 

kanak-kanak bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. 

Pengelompokkan siswa di taman kanak-kanak dapat dilakukan 

berdasarkan usia siswa. Mereka dikelompokkan menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok A dan kelompok B. para siswa yang termasuk dalam 

kelompok A adalah mereka yang berusia antara 4-5 tahun. Sedangkan 

siswa baru yang telah berusia 6 tahun dimasukan dalam kelompok B. 

Pengelompokkan siswa baru berdasarkan usia tersebut temasuk 

konvensional. Selain itu, pengelompokkan siswa dapat dilakukan 

dengan pertimbangan kemampuan, bakat dan minat. Hal yang perlu 

diperhatikan bahwa dalam melakukan pengelompokkan siswa 

hendaknya mempertimbangkan luas dan desain gedung, serta keyakinan 

personel tentang pendidikan. 

2.1.2.5 Pencatatan Kehadiran Siswa 

Kegiatan keempat dalam manajemen kesiswaan di taman kanak-

kanakadalah pencatatan kehadiran siswa. Kehadiran siswa bukan hanya 

berarti siswa secara fisik ada di taman kanak-kanak, melainkan juga 

keterlibatan siswa dalam keseluruhan program kegiatan belajar yang 

dikelola oleh guru. Oleh karena itu, bukan hanya pencatatan kehadiran 

siswa yang masuk dan yang tidak masuk, melainkan juga pencatatan 

tingkat keaktifan semua peserta didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar yang diselenggarakan guru. 
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Dalam rangka pencatatan kehadiran siswa yang perlu disiapkan 

adalah papan absensi siswa, buku kehadiran dan tidakhadiran siswa, 

dan format rekapitulasi ketidakhadiran siswa. 

a. Papan absensi setiap kelas 

Papan absensi/ketidakhadiran siswa setiap kelas berukuran 

30x50 cm yang digunakan untuk mencatat nama dan nomor induk 

siswa yang tidak masuk pada hari itu di setiap kelas. Papan ini diisi 

setiap hari efektif. 

b. Buku kehadiran dan ketidakhadiran siswa  

Buku kehadiran dan ketidakhadiran siswa adalah sebuah 

buku yang miliki guru untuk mencatat siswa  baik yang masuk 

maupun yang tidak pada setiap harinya. Isinya memberikan laporan 

absensi siswa selama periode tertentu. 

c. Rekapitulasi ketidakhadiran siswa 

Buku ini digunakan untuk merekap banyaknya 

ketidakhadiran siswa selama periode tertentu, seperti satu bulan, 

catur wulan. Buku ini menjadi pendamping buku absensi harian 

siswa. 

Dengan adanya pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran 

siswa akan dapat diketahui siswa yang rajin dan malas. Demikian 

pula dengan dengan adanya pencatatan kehadiran siswa dapat 

diketahui siswa yang kadang-kadang atau seringkali masuk 
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sehingga kepala sekolah atau guru taman kanak-kanak dapat 

memberikan pembinaan secara lebih komprehensif. 

Faktor lain yang berhubungan dengan absensi siswa, 

masalah keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran juga menjadi 

sorotan tersendiri. Dengan demikian pencatatan kehadiran siswa itu 

tidak sekedar siswa yang masuk dan yang tidak, tetapi juga siswa 

yang aktif, atau kurang aktif dalam mengikuti setiap program 

belajar. Pencatatan keaktifan siswa dapat dilakukan dengan cara 

membuat catatan anekdot (anecdotal record) secara terus menerus. 

Catatan anekdot merupakan catatan tentang kejadian-kejadian 

khusus yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini catatan 

anekdot yang dibuat adalah catatan-catatan tentang adanya siswa 

yang malas, kuarng bersemangat dalam bermain, sering 

mengantuk, dan sering menangis. Berdasarkan catatan tersebut 

guru akan mengetahui factor-faktor penyebabnya, sehingga dapat 

lebih mudah dalam menanganinya. 

2.1.2.6 Pembinaan Kedisiplinan Siswa 

Kegiatan kelima dalam manajemen kesiswaan di Taman 

Kanak-kanak adalah pembinaan kedisiplinan siswa. Pembinaan 

disiplin siswa merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

pengelolaan kesiswaan sehingga perlu mendapatkan perhatian 

guru. Ada beberapa alasan pentingnya pembinaan siswa, yaitu: 
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a. Menurut Moeslichatun dalam Bafadal (2006:37) bahwa 

kedisiplinan siswa itu merupakan factor yang sangat 

menentukan keberhasilan siswa. Kegiatan belajar tidak akan 

terjadi di taman Kanak-kanak bila tidak ada kedisiplinan. 

b. Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan IKIP Malang 

dalam Bafadal (2006:37), menyatakan bahwa masalah disiplin 

siswa merupakan masalah penting yang dihadapi lembaga-

lembaga pendidikan dewasa ini. Bahkan seringkali masalah 

kedisiplinan digunakan sebagai barometer keberhasilan sekolah 

dalam mengelola pendidikan. 

c. Kedisiplinan siswa itu merupakan salah satu aspek yang perlu 

ditumbuhkan pada diri siswa Taman Kanak-kanak. 

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UNM dalam Bafadal 

menyebutkan bahwa disiplin adalah keadaan tertib dimana para 

guru/staf sekolah, dan siswa yang tergabung dalam sekolah  tunduk 

kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan senang 

hati. Dari definisi tersebut diketahui pengertian mengenai kegiatan 

pembinaan kedisiplinan siswa sebagai kegiatan pembinaan 

ketertiban siswa, yang ditandai dengan perilaku siswa yang tunduk 

kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah.  

Pembinaan kedisiplinan siswa dilakukan dalam lima 

langkah. Adapun Gorton dalam Bafadal (2006:37) menyebutkan 

bahwa kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:  
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a. Identifikasi masalah kedisiplinan siswa, 

b. Analisis penyebab timbulnya masalah kedisiplinan siswa 

c. Pencarian alternative perbaikan 

d. Pelaksanaan perbaikan 

e. Evaluasi pelaksanaan perbaikan. 

Kelima langkah tersebut selanjutkan dapat disajikan dalam 

tiga jenis pembinaan kedisiplinan siswa yaitu: external control 

technique (pengendalian perilaku siswa dari luar), inner control 

technique (pembinaan kedisiplinan siswa oleh siswa itu sendiri) 

dan yang ketiga adalah cooperative control technique, yaitu 

pengendalian kedisiplinan siswa oleh guru, orang lain dan siswa 

secara bersama-sama menjaga ketertiban sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

2.1.2.7 Pengaturan Perpindahan Siswa  

Kegiatan keenam dalam manajemen kesiswaan di Taman 

Kanak-kanak adalah mengatur peripindahan siswanya yang akan 

pindah ke taman kanak-kanak lain. beberapa factor penyebab 

perpindahan tersebut biasanya dikarenakan mengikuti orang tua yang 

sedang menjalani mutasi sehingga harus pindah ke daerah lain. konflik 

Penyebab lainnya adalah adanya konflik tertentu antara siswa dan 

pihak taman kanak-kanak, atau karena adanya beberapa factor lain 

yang membuat siswa tidak senang. 
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Adanya siswa yang ingin pindah ke taman kanak-kanak 

lainnya perlu diatur sedemikian rupa sehingga perpindahannya 

melalui proses yang mudah. Untuk itu terdapat dua kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh guru TK yaitu: pertama, mengecek TK yang 

akan dimasuki oleh siswanya betul-betul mau menerima siswa 

tersebut. Pengecekan itu dipandang perlu agar siswa yang telah keluar 

dari TK dapat diterima oleh sekolah lain. 

Kedua, menyelesaikan semua surat yang diperlukan sebagai 

pengantar yang dapat dibawa siswa ketika akan pindah ke TK lainnya. 

Sehububungan dengan hal tersebut, hal-hal yang perlu dipersiapkan 

antara lain: 

a. Surat Pengantar Pindah Ke Sekolah lain 

b. Riwayat hidup siswa 

c. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang disahkan oleh 

kepala TK 

d. Keterangan lainnya yang berkaitan dengan pribadi siswa seperti: 

1) Kecerdasan siswa 

2) Bakat siswa 

3) Minat siswa 

4) Kebiasaan siswa 

5) Perilaku yang perlu mendapatkan perhatian 

6) Kesehatan siswa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Semua surat keterangan tersebut diatas disertakan kepada 

setiap siswa yang akan pindah. Dengan adanya surat-surat tersebut, 

TK yang baru akan dapat memberikan bimbingan , pengarahan, atau 

bimbingan kepada siswa yang bersangkutan secara lebih mudah. 

 

 

2.1.2.8 Pengaturan Kelulusan Siswa 

Kelulusan merupakan kegiatan terakhir bagi siswa di setiap 

sekolah. Hal ini berlaku juga untuk sekolah Taman Kanak-kanak. 

Proses kelulusan siswa biasanya dilakukan di akhir tahun ajaran.  

Kelulusan merupakan pernyataan dari pihak sekolah sebagai suatu 

lembaga tentang terselesaikannya program pendidikan yang diikuti 

siswa. 

Kelulusan siswa di Taman Kanak-kanak, perlu ditandai dengan 

pemberian surat Keterangan. Surat itu pada dasarnya merupakan tanda 

bahwa siswa tersebut telah selesai mengikuti semua program 

pendidikan, termasuk ujian akhir yang diselenggarakan oleh taman 

Kanak-kanak. Surat keteraangan tersebut lazim dikatakan sebagai 

ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Sengan memegang 

STTB seorang siswa akan dengan mudah dapat melanjutkan 

pendidikannya ke satuan pendidikan yang lebih tinggi. 

Akhir-akhir ini kelulusan siswa di Taman kanak-kanak 

ditandai dengan acara pengukuhan seperti di dunia perguruann tinggi 
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yang disebut dengan wisuda. Dalam acara tersebut dilakukan 

penyerahan ijazah atau STTB kepada siswa yang lulus wisuda. Acara 

pengukuhan kelulusan yang demikian di taman Kanak-kanak itu 

memang perlu untuk dilakukan dan diselenggarakan dengan sebaik-

baiknya agar mengesankan bagi siswa. Dua segi positif dari 

pelaksanaan wisuda di Taman Kanak-kanak diantaranya: 1) acara 

tersebut dijadikan ajang penyerahan siswa kepada orang tuanya 

masing-masing setelah sekian lama mengikuti pendidikan. 2) acara 

tersebut dapat dijadikan sebagai ajang promosi keberhasilan Taman 

Kanak-kanak, karena telah berhasil meluluskan sekian banyak siswa. 

3) acara wisuda diselenggarakan denhgan sebaik-baiknya dapat 

menumbuhkan kesan tersendiri pada diri siswa yang sedang diwisuda. 

Kegiatan tersebut merupakan pngalaman hidup yang dapat mendorong 

siswa untuk mengikuti pendidikan pada masa mendatang. 

 

2.1.2.9  Pengaturan Pelaksanaan Program Layanan Khusus Bagi Siswa 

Ada bermacam-macam program layanan khusus bagi siswa yag 

perlu dikembangkan di Taman Kanak-kanak sesuai kebutuhan siswa. 

Beberapa diantaranya adalah program layanan kesehatan, program 

layanan transportasi, dan program layanan gizi. Menurut Bafadal 

(2006:42)  Program layanan kesehatan adalah keseluruhan kegiatan 

yang membantu dan membina siswa dalam mempertahankan 

kesehatannya dengan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan 
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penyembauhan-penyembuhan tertentu. Program layanan transportasi 

adalah keseluruhan kegiatan pemberian layanan mengantar dan 

menjemput siswa sehingga semua siswa tidak ada yang terlambat 

dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan program layanan Gizi adalah 

keseluruhan kegiatan penyediaan makanan yang memenuhi syarat 

empat sehat lima sempurna yang diperlukan oleh siswa selama 

mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan keterangan mengenai jenis-jenis manajemen 

kesiswaan di atas, maka dapat diketahui akan adanya 8 tindakan yang 

dapat dilakukan untuk mengelola siswa mulai dari mencari siswa, 

membina siswa dan menyerahkan  kembali kepada orang tua siswa. 

Akhirnya kedelapan tindakan tersebut di atas dapat digunakan sebagai 

indikator penerapan pola manajemen kesiswaan. Jika sekolah dapat 

menerapkan 8 pola manajemen kesiswaan secara utuh dan 

menyeluruh, maka dapat pola manajemen kesiswaan yang diterapkan 

oleh sekolah tersebut baik. Begitu pula sebaliknya. 

2.1.2.10 Hambatan  

Paparan mengenai pola  manajemen kesiswaan yang telah 

dituangkan di atas, setidaknya memberikan gambaran mengenai 

tindakan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola siswa. Jika  

semua langkah tersebut di atas dilakukan sesuai ketentuan maka 

hasilnya akan lebih baik.  Namun demikian dalam praktiknya 

diperkirakan ada beberapa  hambatan yang bakal dihadapi. Hambatan  
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tersebut dapat bersumber dari dalam sekolah (guru) dan juga dari 

masyarakat.  

Hambatan yang berasal dari guru diantaranya adalah 

kualifikasi pendidikan  para guru TK itu sendiri. Seperti kita ketahui 

bahwa dengan latar belakang yang memadai (S1 PAUD/ S1 PGTK) 

tentu mereka akan lebih memahami tugas pokok dan fungsinya 

sebagai guru TK. Sedangkan hambatan yang berasal dari masyarakat 

yaitu secara umum mereka kurang proaktif dalam memperhatikan 

pendidikan bagi keluarganya.    

 

2.2. Hipotesis 

Ha   :   Ada Hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan pola 

manajemen    Kesiswaan di Taman Kanak-kanak se-Kecamatan 

Paguyangan. 

Ho    : Tidak ada Hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan 

pola manajemen Kesiswaan di Taman Kanak-kanak se-

Kecamatan Paguyangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan  antara kualifikasi akademik 

guru dengan pola manajemen kesiswaan Taman Kanak-kanak di Wilayah 

Kecamatan Paguyangan. Sesuai dengan tujuan dari penelitian dan 

masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dengan rancangan penelitian korelasi.  

Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kualifikasi akademik guru. Sedangkan variabel terikatnya adalah 

manajemen kesiswaan yang dilakukan oleh guru TK di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Dalam setiap kegiatan penelitian, populasi merupakan bagian penting 

yang harus diperhatikan batasan-batasannya, baik meliputi sifat, karakteristik, 

kuantiítas, maupun totalitas nilai yang mungkin terjadi. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2005:55). Adapun yang menjadi Populasi dalam 
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penelitian ini adalah Semua guru TK yang berada pada wilayah kerja UPT 

Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sejumlah 50 

orang. 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara 

representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atas bagian 

kecil yang diamati. Sugiono (2005:91) menyebutkan bahwa sampel 

adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Tujuannya agar menghasilkan presisi yang tinggi. 

Singarimbun dan Effendi (1989:150) menyebutkan bahwa tingkat 

presisi yang tinggi tidak mungkin dapat dicapai dengan waktu, tenaga 

dan biaya yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan sampel. Namun 

demikian jika waktu, tenaga dan biaya dapat terjangkau oleh peneliti, 

maka semua responden dapat diperlakukan sebagai sampel.  

Berkenaan dengan hal di atas, maka seluruh guru TK di 

Kecamatan. terbatas. dicapai dengan biaya, tenaga dan wakt 

Paguyangan diperlakukan sebagai responden dalam penelitian. 

Pertimbangannya adalah:  

3.2.2.1. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat karena wilayah 

penelitian hanya satu kecamatan.  

3.2.2.2.  Tenaga yang diperlukan terbatas, karena jumlah guru TK 

di Paguyangan hanya 50 orang guru. 
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4.2.2.3  Biaya yang diperlukan untuk mengambil data penelitian 

terjangkau. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:99) Variabel adalah objek penelitian yang 

menjadi titik pusat perhatian suatu penelitian. Variabel yang digunakan 

dalam penelian ini adalah 1 (satu) variabel bebas dan dan 1 (satu) variabel 

terikat. Kualifikasi akademik guru sebagai variabel bebas, sedangkan pola 

manajemen siswa sebagai variabel terikat. 

Data yang diperoleh dari kedua variabel ini berupa data kuantitatif. 

Artinya semua data dan informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka 

dan analisisnya menggunakan teknik korelasi 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

akan diungkap dalam penelitian diperlukan alat atau instrumen yang 

mencerminkan keseluruhan indikator yang hendak diukur serta telah teruji validitas 

dan reliabilitasnya. Alat pengumpul data biasa disebut dengan istilah instrumen 

penelitian. Instrumen harus dirancang secara baik sehingga menghasilkan 

data empiris sebagaimana adanya (Sudjana dan Ibrahim,1989).  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan angket, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan proses perolehan informasi untuk tujuan penelitian. 

Sejumlah pertanyan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
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responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 2004:124). 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, bagian 1 tentang 

kualifikasi akademik, bagian 2 tentang pola manajemen kesiswaan. Kuesioner 

dalam penelitian ini menggunakan sistem pertanyan tertutup, artinya jawaban 

sudah disediakan dan responden hanya menjawab berdasarkan perasaan/pendapat 

pribadinya bukan perasaan/pendapat pribadi orang lain. 

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa dalam dalam 

penelitian diperlukan alat pengumpul data. Alat pengumbul data yang baik 

akan menghasilkan data yang valid, begitu pula sebaliknya. Untuk itu, maka 

sebelum menyusun data terlebih dulu menentukan langkah-langkah yang 

akan dipersiapkan yaitu : 

a) Menentukan kisi-kisi kuisioner dan distribusi item 

b) Menentukan responden 

c) Mempersiapkan pertanyaan dalam bentuk kuisioner  

Secara lengkap kisi-kisi dan distribusi item sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi dan distribusi item instrument penelitian 

No Aspek Indikator No. 
Item 

A Membuat perencanaan 
yang berkaitan dengan 
calon siswa baru 

1. Menyiapkan administrasi untuk 
pendataan anak usia sekolah yang 
terdapat dilingkungan sekolah 

4 

2. Menyiapkan tenaga pendata untuk 
pendataan anak usia sekolah yang 
terdapat dilingkungan sekolah 

1 

3. Melakukan pendataan anak usia 
sekolah yang terdapat dilingkungan 
sekolah 

2 

4. Melakukan evaluasi hasil pendataan 
anak usia sekolah 

3 
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B Mengatur Penerimaan 
siswa baru 

 

1. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa 
yang akan diterima,  
mempertimbangkan keadaan ruang 
kelas 

8 

2. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa 
yang akan diterima, 
mempertimbangkan sarana yang 
dimiliki sekolah 

11 

3. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa 
yang akan diterima, 
mempertimbangkan sarana yang 
dimiliki sekolah 

13 

4. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa 
yang akan diterima,mempertimbangkan 
keterjangkauan 

6 

5. Membentuk panitia penerimaan siswa 
baru 

5 

6. Menentukan kriteria persyaratan 
penerimaan calon siswa baru 

15 

7. Mengumumkan penerimaan calon 
siswa baru 

10 

8. Memasang pengumuman melalui media 
informasi 

14 

9. Dalam melakukan seleksi terhadap 
calon siswa yang mendaftar, 
Mempertimbangkan usia calon siswa 
baru 

16 

  10. Dalam melakukan seleksi terhadap 
calon siswa yang mendaftar, 
mempertimbangkan kelengkapan 
administrasi yang dimiliki siswa 

7 

11. Dalam melakukan seleksi terhadap 
calon siswa yang mendaftar, 
Mempertimbangkan bakat/talenta yang 
dimiliki calon siswa baru 

9 

12. Mempersiapkan waktu untuk daftar 
ulang calon siswa yang dinyatakan 
diterima 

12 

C Mengelompokkan 
siswa berdasarkan 
usia 

1. Menyiapkan administrasi kesiswaan 
berdasarkan kelompok umur 

19 

2. Mengelompokkan siswa berdasarkan 
umur 

20 

3. Menentukan kelas untuk siswa 
berdasarkan umur 

18 

4. Mengorganisasikan pembelajaran 
berdasarkan kelompok umur 

17 
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D Mencatat  kehadiran 
siswa 

1. Ruang kelas mempunyai papan absen 26 
2. Mempunyai buku absensi kelas 24 
3. Mempunyai buku rekapitulasi absen 

bulanan 
21 

4. Mencatat kehadiran siswa di papan 
absent 

25 

5. Mencatat kehadiran siswa di buku 
absent 

22 

6. Mencatat kehadiran siswa di buku 
rekapitulasi 

23 

E Membina kedisiplinan 
siswa  

 

1. Menyusun program bimbingan dan 
Konseling 

29 

2. Mengidentifikasi masalah yang 
dihadapi siswa 

32 

3. Melakukan analisis terhadap masalah 
siswa 

33 

4. Melakukan koordinasi  dengan orang 
tua siswa, berkaitan denga masalah 
yang dihadapi siswa 

27 

5. Menentukan tindakan bimbingan 
terhadap siswa yang bermasalah 

30 

6. Memberikan pelayanan bimbingan 
kepada siswa yang bermasalah 

34 

7. Melakukan evaluasi hasil bimbingan 
kepada siswa yang bermasalah 

28 

8. Melakukan tindak lanjut hasil 
bimbingan kepada siswa yang 
bermasalah 

31 

F Pengaturan 
Perpindahan Siswa  

1. Menyusun surat permohonan pindah 
sekolah untuk siswa yang akan pindah 

39 

2. Mensosialikan cara mengisi surat 
permohonan pindah sekolah kepada 
orang tua yang mengajukannya 

41 

3. Membuatkan  surat keterangan pindah 
sekolah bagi siswa yang mengajukan 
pindah 

38 

4. Menyertakan daftar riwayat hidup bagi 
siswa yang akan pindah sekolah 

36 

5. Memberikan buku pribadi bagi siswa 
yang akan pindah sekolah 

40 

6. Menyerahkan buku laporan hasil 
belajar bagi siswa yang akan pindah 
sekolah 

37 

7. Membuat surat keterangan kelakuan 
Baik bagi siswa yang akan pindah 

35 
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sekolah 
G Mengatur Kelulusan 

Siswa 
1. Menyusun kalender pendidikan 45 
2. Mengidentifikasi banyaknya siswa yang 

akan menamatkan pendidikan 
47 

3. Menyusun kriteria kelulusan 46 
4. Menyiapkan ijazah untuk para siwa 

yang dinyatakan lulus 
42 

5. Mempersiapkan wisuda 43 
6. Melaksanakan  wisuda sekaligus 

memberikan ijazah 
44 

H Mengatur pelaksanaan 
Program layanan 
khusus 
 

1. Mengidentikasi banyaknya siswa yang 
berbakat 

55 

2. Merencanakan waktu pelaksanaan 
layanan khusus terhadap siswa berbakat 

53 

3. Merencanakan jenis pelayanan khusus 
untuk siswa berbakat 

51 

4. Menentukan tenaga pembimbing 
layanan khusus untuk membimbing 
siswa berbakat 

48 

5. Menentukan penanggungjawab 
pelaksanaan program layanan khusus 

50 

6. Menentukan besarnya dana yang 
dibutuhkkan untuk memberikan 
layanan khusus 

52 

7. Melaksanakan program layanan khusus 49 
8. Melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program layanan khusus 
54 

 

Sebelum instrumen digunakan terlebih dulu dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas. Uji validitas diperlukan untuk mengetahui ketepatan 

kuisioner yang diajukan. Sedangkan uji Reliabilitas diperlukan untuk 

mengukur seberapa jauh ketetapan (kehandalan) dari instrumen itu sendiri. 

Untuk mengetahui validitas, digunakan rumus korelasi product moment, 

sedangkan untuk mengetahui reliabilitas menggunakan rumus alpha 

crownbach. 
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen. Instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan atau mampu mengungkap data variabel yang diteliti dengan 

tepat. Menurut Arikunto (1998:160) tinggi rendahnya instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Untuk melakukan pengujian terhadap intstrumen itulah, maka penulis 

menetapkan 20 guru TK, yang akan dijadikan sebagai responden dalam uji 

validitas dan reliabilitaas. Selanjutnya instrumen diujicobakan.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 

pertanyaan tentang manajemen kesiswaan di TK yang berjumlah 55 nomor 

butir. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan instrument penelitian (contoh instrument terlampir) 

2. Menentukan sasaran/responden untuk uji validitas sebanyak 20 

orang 

3. Membagikan angket yang harus diisi oleh responden 

4. Mengumpulkan angket yang telah terisi 

5. Menganalisis hasil angket untuk mendapatkan informasi tentang 

nomor butir soal yang valid dan reliable dan yang tidak. 

Langkah yang dilakukan untuk menentukan validitas instrument 

penelitian menggunaan rumus korelasi product moment. Setiap nomor butir 
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soal dihitung nilai kooefisien korelasi (rhitung). Setelah diketahui  rhitung, 

selanjutnya dikonsultasikan dengan harga rtabel . Apabila   rhitung   lebih tinggi 

dari harga    rtabel  (rhitung   > rtabel ) maka, nomor butir soal tersebut dinyatakan 

valid. Harga rtabel  pada responden 20 (N=20) menggunakan rumus N-2=20-

2 yaitu 18. Dari table korelasi diketahui bahwa untuk taraf signifikansi 5% 

pada kolom 18 adalah = 0,468. Berdasarkan keterangan tersebut, maka 

nomor soal dikatakan valid jika mempunyai rhitung lebih tinggi dari rtabel.  

(table r terlampir) 

Untuk mengetahui rhitung dari masing-masing nomor butir soal, 

menggunakan teknik korelasi product moment, dengan bantuan program 

SPPS for windows versi 15. Hasil uji validitas di atas menunjukan bahwa 

semua item intsrumen penelitian  rhitung Lebih tinggi dari  rtabel. Oleh karena 

itu instrument yang disusun telah memenuhi syarat validitas. (Secara 

lengkap hasilnya ada pada lampiran 2). 

Penguji alat pengumpul daat yang kedua adalah pengujian reliabilitas. 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya 

konsisten dan cermat akurat. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, artinya toleransi 

terhadap perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil beberapa kali 

pengukuran.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Instrumen yang reliabel menurut Sugiyono (2001:97) adalah 

instrumen yang digunakan beberaapkali untuk mengukur obyek yang sama 

kan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item-

item yangsudah teruji validitasnya, sehingga item yang tidak valid tidak 

diikutsertakan.  

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas menggunakan 

rumus Alpha Cronbach. Nunnally, (1978) dan Nunnaly and Bernstein 

(1994) dalam Uyanto (2009:274) menyebutkan bahwa Skala 

Pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai Alpha Cronbach 

minimal 0,70. Artinya bahwa apabila hasil uji Alpha Cronbach dari 

seluruh instrumen ≥ 0,70, maka instrumen tersebut dikatakann 

reliabel. Hasil output SPSS mengenai uji reliabilitas sebagai berikut: 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
,962 55 

 Output SPSS memberikan nilai Alpha Crownbach untuk seluruh 

skala pengukuran sebesar 0.962. Berdasarkan ketentuan di atas, maka 

intstrumen penelitian yang digunakan dapat dikatakan reliable. 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, maka 

instrument yang digunakan dalam penelitian  telah memenuhi persyaratan 

validitas dan reliabilitas instrument penelitian, oleh karena itu angket yang 

telah disusun dapat digunakan untuk mencari data penelitian (data hasil uji 

validitas dan reliabilitas terlampir). 
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3.6 Metode Analisis Data. 

Berkenaan dengan instrumen penelitian dan data yang akan 

diperoleh berdasarkan kategori (rank), maka metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi peringkat Spearman 

(spearman’s rank corelation). Menurut Uyanto (2008:226)  korelasi 

peringkat Spearman adalah teknik korelasi yang digunakan untuk 

mengukur hubungan antara dua variabel dimana kedua variabel tersebut 

berbentuk peringkat (rank) atau kedua variabel berskala ordinal. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Membagikan  instrument penelitian kepada responden 

2. Melakukan penskoran terhadap instrument yang telah terisi. 

3. Melakukan analisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan   : 

  rs : koefisien korelasi spearman 

  n : jumlah data 

 d1  : Selisih pasangan peringkat (rank) ke i 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian, selanjutnya penulis menyebarkan angket kepada 50 guru TK 

se Kecamatan Paguyangan. Dari 50 angket yang dibagikan kepada 

responden, semuanya terisi dan sesuai dengan keadaan yang diinginkan. 

Data hasil penelitian tersebut telah diperoleh kemudian di analisis. Pada 

bagian ini diuraikan mengenai analisis deskriptif variabel penelitian, 

pengujian hipotesis. 

4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan paga guru TK di 

Kecamatan Paguyangan, penulis mencantumkan kriteria sebagai berikut: 

skor 1 untuk guru TK yang berlatar belakang pendidikan SMA/sederajat, 

skor 2 untuk guru yang berlatar balakang pendidikan Diploma II non 

kependidikan, skor 3 untuk guru TK yang berpendidikan DII 

PGTK/PAUD dan DIII baik untuk jurusan Keguruan maupun non 

keguruan, skor 4 untuk para guru TK yang berlatar belakang pendidikan 

DIV (jurusan kependidikan/non kependidikan), dan skor 5 untuk para 

guru TK yang berpendidikan S1/PAUD/PGTK.  
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Melalui uji frekuensi diketahui banyaknya guru berdasarkan 

jumlah dan persentasenya.  Secara lengkap hasil uji frekuensinya adalah 

sebagai berikut: 

     Tabel 4.1.1 Uji Frekwensi Kualifikasi Akademik (Variabel X)  

 Tingkat Pendidikan guru TK se kecamatan Paguyangan 

 

Skor Frekuensi Persen 

1,00 29 58,0 

2,00 0 0 

3,00 18 36,0 

4,00 1 2,0 

5,00 2 4,0 

Total 50 100,0 
 

Berdasarkan tampilan tabel 4.1.1 di atas tampak bahwa sebagian 

besar kualifikasi akademik guru TK se Kecamatan Paguyangan 

berlatarbelakang pendidikan SMA/Sederajat. Dari paparan tabel untuk 

skor 1 menunjukkan frequensi 29. Hal ini mengandung arti bahwa di 

Kecamatan Paguyangan terdapat 29 orang guru TK berlatar belakang 

pendidikan SMA/sederajat dengan persentase sebesar 58 %. Pada skor 3 

menunjukkan frekuensi 18. Hal ini mengandung arti bahwa terdapat 18 

orang Guru TK yang berpendidikan DII PAUD/PGTK, dengan 

persentase sebesar 36 %. Sedangkan untuk skor 4 memperoleh frekuensi 

sebesar 1 yang berarti bahwa terdapat seorang guru TK yang 

berpendidikan S1 non Keguruan, dan skor 5 dengan frekuensi 2 artinya 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

dikecamatan Paguyangan terdapat 2 orang guru TK berlatar belakang 

pendidikan S1 PAUD/PGTK.   

Kenyataan di atas berbeda dengan kondisi sebelumnya (data 

awal) yang penulis dapatkan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Paguyangan. Dimana pada data awal disebutkan bahwa kualifikasi 

akademik guru TK di Kecamatan Paguyangan dengan rincian sebagai 

berikut : 

1.  Kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang 

2.  Kualifikasi Akademik D3 sebanyak 1 orang 

3.  Kualifikasi Akademik D2 PGTK sebanyak 18 orang 

4.  Kualifikasi Akademik SMA/Sederajat sebanyak 30 orang. 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas di atas, menunjukkan 

Bahwa Kriteria pendidikan Guru TK di Wilayah Kecamatan Paguyangan 

Secara Umum berpendidikan SMA, dan belum memenuhi kualifikasi 

pendidikan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen, 

Yaitu Strata 1 dari PGTK.  

Sedangkan untuk manajemen kesiswaan yang diterapkan 

Sebagaimana yang telah dilakukan pada variabel kualifikasi akademik, 

maka dekripsi untuk variabel manajemen kesiswaan juga demikian. 

Instrumen pada variabel ini memuat 55 butir pertanyaan dengan 4 

alternatif pilihan jawaban. Dengan demikian maka skor butir 

pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Skor tertinggi 4 X 55  = 220 

 Skor terendah 1 x 55  = 55 

 Range     =  165 

 Interval 165 : 4  =  41  

Kriteria tersebut menjadi dasar untuk mendiskripsikan kegiatan 

manajerial yang dilakukan para responden dalam penelitian ini. 

Berdasarkan kriteria mutlak yang telah ditentukan sebelumnya, maka 

secara kuantitatif Deskripsinya ditampilkan pada tabel 4.2.2 berikut ini: 

Tabel 4.1.2 Deskripsi Manajemen Kesiswaan TK di Wilayah 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

Dari paparan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan pola 

manajemen kesiswaan guru TK di wilayah Kecamatan Paguyangan 

No Rentang Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 180 - 220 Baik 1 2 % 

2 139 - 179 
Cukup 

Baik 
10 22 % 

3 97 - 138 
Kurang 

Baik 
38 76 % 

4 55 - 96 Tidak Baik 1 2% 

Jumlah 50 100 
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diperoleh data bahwa 2 % melakukan manajemen kesiswaan dengan 

baik, 20 % cukup baik, dan 76 % memperoleh kategori kurang baik 

dalam melakukan pola manajemen kesiswaan. Sedangkan guru TK yang 

melakukan pola manajemen kesiswaan tidak baik ada 1 orang atau 2 %. 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

pola manajemen kesiswaan yang dilakukan oleh guru TK Se-Kecamatan 

Paguyangan masih tergolong kurang baik. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh kualifikasi pendidikan mereka yang sebagaian besar 

berpendidikan SMA/Sederajat.   

4.2 Uji Analisis  

Setelah terkumpulnya data penelitian, penulis selanjutnya 

melakukan uji analisis. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

Ha  :   Ada Hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan pola 

manajemen Kesiswaan di Taman Kanak-kanak se-Kecamatan 

Paguyangan. (r hitung  > r tabel)   

Ho    : Tidak ada Hubungan antara kualifikasi pendidikan guru dengan pola 

manajemen Kesiswaan di Taman Kanak-kanak se-Kecamatan 

Paguyangan (r hitung  < r tabel)   

uji analisis menggunakan korelasi peringkat Spearman (spearman’s 

rank corelation), dilakukan menggunakan bantuan program SPSS for 

Windows versi 15. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Nonparametric Correlations 

       

kualifikasi 

akademik 

guru TK 

Pola 

Manajemen 

Kesiswaan 

di TK 

Spearman's 

rho 

kualifikasi 

akademik guru 

TK 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,351(*) 

Sig. (2-tailed) . ,012 

N 50 50 

Pola 

Manajemen 

Kesiswaan di 

TK 

Correlation 

Coefficient 
,351(*) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,012 . 

N 50 50 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Hasil uji analisis diperoleh r hitung sebesar 0.351, sedangkan rtabel  

untuk N=50-2 pada taraf signifikansi 5% adalah 0, 284.  Hasil Uji Korelasi 

menunjukkan bahwa  r hitung = 0.351 > dari  rtabel = 0, 284. Oleh karena itu, 

maka hipotesis yang diajukan diterima, atau dengan kata lain terdapat 

hubungan antara  kualifikasi pendidikan guru dengan pola manajemen 

Kesiswaan di Taman Kanak-kanak se-Kecamatan Paguyangan. 

4.2. Pembahasan 

Kualifikasi akademik guru merupakan gambaran mengenai 

sebarapa tingginya pendidikan seorang guru. Pasal 1 ayat 9 UU Guru dan 

Dosen yang menyebutkan bahwa : kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang 
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pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan 

jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 

Dengan ditetapkannya kualifikasi akademik bagi seorang guru Indonesia, 

maka hal ini merupakan prasyarat mutlak latar belakang bagi guru apapun dan 

di satuan pendidikan manapun. Hal ini mengandung arti bahwa guru (TK – 

SMA) harus mempunyai latar belakang pendidikan S1 (D4). merujuk pada 

pada 29 PP Nomor 19 tentang Standar nasional pendidikan yang menyebutkan 

bahwa : 

      (1)   Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: 

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) 

b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia 

dini,  kependidikan lain, atau psikologi; dan 

c) sertifikat profesi guru untuk PAUD 

Mempertimbangkan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-undang, 

dapat diketahui bahwa kualifikasi akademik guru TK minimum Diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S1). 

Meskipun telah diamanahkan oleh pemerintah melalui beberapa 

peraturan perundangan, akan tetapi kenyataan dilapangan jauh berbeda. 

Tuntutan kualifikasi akademik guru TK harus DIV/S1 masih harapan. Masih 

ada guru di daerah belum memenuhi persyaratan itu, Contohnya adalah di 

wilayah Kecamatan Paguyangan guru TK yang sudah sarjana baru 2 orang 

guru (hasil penelitian) sedangkan sisanya yang lain, belum memenuhi 
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persyaratan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Guru dan 

Dosen. 

Perlunya seorang guru mempunyai kualifikasi akademik seperti yang 

dipersyaratkan dalam Undang-undang sangat beralasan. Hal ini berkaitan 

dengan kompetesi yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan. Terutama 

kompetensi Akademik dan pedagogik.  

Pola manajemen kesiswaan atau lebih sederhananya disebut dengan 

istilah bentuk pengelolaan siswa di Kecamatan Paguyangan masih terbilang 

belum optimal. Hal ini diketahui dari perbandingan data kualitatif mengenai 

keadaan pola manajemen kesiswaan TK di kecamatan Paguyangan sebelum 

dilaksanakannya penelitian (bagian pendahuluan) menyebutkan kualitas yang 

kurang baik. Hasil penelitian mengenai pola manajemen kesiswaan yang 

menunjukkan besaran persentase yang sama yaitu: kurang baik 76% dan tidak 

baik sebesar 2%. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar para guru TK 

di Kecamatan Paguyangan belum menerapkan pola manajamen kesiswaan 

seperti yang tertera pada bab II (kajian teoritik). Pada bagian tersebut 

dijelaskan beberapa teori tentang manajemen kesiswaan. Secara umum pola 

manajemen kesiswaan di Taman Kanak-kanak dikelompokkan menjadi 8 

kelompok. Bafadal (2006:31) Menyebutkan delapan kegiatan manajemen 

kesiswaan di taman kanak-kanak sebagai berikut :  

a) perencanaan kesiswaan,  

b) mengatur penerimaan siswa baru,  

c) pengelompokkan siswa,  
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d) pencatatan kehadiran siswa,  

e) pembinaan disiplin siswa,  

f) pengaturan perpindahan siswa,  

g) pengaturan kelulusan siswa, dan  

h) pengaturan pelaksanaan layanan khusus bagi siswa. 

Adanya delapan manajemen kesiswaan tersebut tentu memiliki tujuan.  

Secara rinci tujuan dari manajemen kesiswaan di Taman kanak-kanak adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperlancar pelaksanaan perencanaan siswa sedini mungkin dapat 

diupayakan persiapan menyongsong datangnya siswa baru. 

2. Memberikan pelayanan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

karakteristik siswa yang dilayani, seperti layanan kesehatan dan layanan 

transportasi. 

3. Menciptakan suasana Taman Kanak-kanak sebagai lembaga yang tertib dan 

aman sehingga kepribadian siswa dapat tumbuh dan berkembang secara 

wajar. 

4. Mempermudah pelaporan kepada mengenai siswa, seperti laporan tentang 

jumlah siswa setiap semester, laporan jumlah siswa dalam satu semester, 

laporan jumlah siswa yang naik tingkat kepada berbagai pihak yang terkait 

seperti Dinas Pendidikan baik UPTD maupun Dinas Pendidikan 

Kabupaten, dan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. 
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Kiranya hal tersebut cukup beralasan, mengingat sasaran pendidikan di 

Taman Kanak-kanak adalah siswa yang berusia 4-6 tahun. Usia 0 sampai 6 

tahun merupakan masa kritis bagi anak untuk mengoptimalkan perkembangan 

emosi dan intelektualnya. Di rentang usia ini, si kecil mengembangkan sekitar 

75 persen kapasitas otaknya. Bernard Devlin peneliti dari Universitas Pittsburg, 

Amerika Serikat, berpendapat bahwa peran genetic terhadap optimalisasi otak 

hanyalah 48 persen. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bermain, 

diakui para ahli, sebagai salah satu stimulasi dari lingkungan yang dapat 

membantu memaksimalkan perkembangan otak anak. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka pola manajemen kesiswaan yang 

baik, sangat diperlukan. Sebab dengan pola manajemen yang baik dapat 

menunjang akselerasi pencapaian tujuan pendidikan di Taman Kanak-kanak. 

Dengan demikian maka upaya untuk meningkatkan optimalisasi perkebangan 

otak anak dapat tercapai. 

Permasalahan yang masih dihadapi Sekolah Taman Kanak-kanak di 

Kecamatan Paguyangan hingga sekarang ini adalah rendahnya kualifikasi 

pendidikan guru-guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Paguyangan. Data 

hasil penelitian menunjukkan belum banyak berubahan kualifikasi pendidikan  

guru antara sebelum dan pada masa penelitian ini dilakukan. Sebagai bahan 

perbandingan berikut ini dipaparkan tabel kualifikasi pendidikan guru sebelum 

penelitian dan pada waktu penelitian dilaksanakan.  
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Adapun tabelnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 2.1 : Kualifikasi pendidikan guru sebelum penelitian dan pada 

waktu penelitian dilaksanakan 

Kualifikasi Akademik Guru TK di 

Kecamatan Paguyangan sebelum 

Penelitian 

Kualifikasi Akademik Guru TK 

di Kecamatan Paguyangan  (Data 

Hasil Penelitian) 

S1 1 orang S1 2 orang 

D3 1 orang D3 1 orang 

D2 PGTK 18 orang D2 PGTK 18 orang 

SMA (dan yang 

sederajat) 

30 orang SMA (dan yang 

sederajat) 

29 orang 

Jumlah 50 orang Jumlah 50 orang 

 

Paparan data kualifikasi akademik guru TK se Kecamatan Paguyangan 

antara sebelum pelaksanaan dan sesudah penelitian belum banyak mengalami 

perubahan. Perbandingan jumlah guru TK yang telah memenuhi persyaratan 

kualifikasi akademik DIV/S1 hanya selisih 1 orang. Data sebelum diadakannya 

penelitian hanya 1 orang, sedangkan data hasil penelitian menunjukan jumlah 2 

orang. Begitu juga untuk kualifikasi Akademik DIII, dan D2 PGTK. 

Sedangkan perubahan jumlah guru yang kualifikasi akademik SMA (dan yang 

sederajat) mengalami penurunan 1 orang. Sehingga sisanya ada 29 orang. (data 

sebelumnya ada 30 orang guru).  
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Hasil analisis kualifikasi akademik guru TK di kecamatan Paguyangan  

menjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Banyaknya kualifikasi 

akademik guru sebelum dan pada waktu diadakannya penelitian nyaris tidak 

ada perubahan. Hal ini mengandung arti bahwa selama ini kualifikasi akademik 

guru TK di Kecamatan Paguyangan terbilang rendah. 

Jika dikaitkan dengan peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia (Mendiknas RI) nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah memprihatinkan. Sebab dalam permendiknas RI tersebut 

khususnya pada pasal 1  yang menyebutkan bahwa: 

1. Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak 

kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan 

b. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 

Hal sangat beralasan. Mengingat manajemen sekolah yang diterapkan 

oleh Yayasan maupun lembaga pendidikan yang lain masih kurang maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa cirri yang kelihatan antara lain: 

1. Guru TK yang mengajar di sebuah sekolah mempunyai jabatan ganda. 

Disamping menjadi guru sekaligus menjadi kepala sekolah. 

2. Cara menentukan jabatan kepala sekolah tidak mengacu kepada 
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Permendiknas Nomor 13, melainkan menggunakan sistim kedekatan dan 

orang dalam. Maksudnya jika ada jabatan kepala sekolah TK, maka yang 

menjabat kepala sekolah tersebut adalah istri atau keluarga dari pemilik 

yayasan/lembaga pendidikan lain, tanpa mempertimbangkan prasyarat yang 

dipenuhi dan kompetensi yang dimiliki. 

3. Sebagian besar relawan yang mengabdikan diri untuk menjadi guru TK 

bertujuan untuk memperoleh status. Mereka tidak berupaya untuk 

meningkatkan kemampuan profesinya melalui peningkatan kualifikasi 

akademik. Oleh karena itu, ada beberapa TK yang mempunyai siswa 

kurang dari 20 anak. 

Masih berkaitan dengan hal di atas, khususnya kualifikasi akademik 

kepala TK/RA, dalam Permendiknas nomor 13 pasal 2 menyebutkan bahwa ; 

1. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai 

berikut: 

a. Berstatus sebagai guru TK/RA 

b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan 

c. Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan pemerintah 

Mengacu pada pasal 2 di atas, prasyarat yang harus dipenuhi pada ayat a 

dan c merupakan hal yang mudah. Karena pada pasal tersebut cenderung 

member kelonggaran kepada setiap orang asal mau menjadi guru dan 

lembaga/yayasan mau menerbitkan surat keputusan, maka orang yang 

bersangkutan secara automatis dapat menjadi guru TK. Sedangkan pada bagian c 
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juga demikian. Namun di dalam pasal tersebut terdapat bagian yang menjadi 

filter (penyaring) bagi seseorang yang akan menjabat sebagai Kepala TK, yaitu 

telah mempunyai sertifikat Pendidik. 

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. Jika pasal 2 ini dijadikan sebagai 

landasan hukum formal, maka semua guru TK di kecamatan Paguyangan tidak 

bisa menduduki jabatan guru maupun kepala TK. Alasann utamanya adalah 

persyaratan untuk menjadi guru/kepala TK belum dapat terpenuhi. Peluang 

untuk menjadi guru/kepala TK hanya terdapat pada 2 orang guru yang telah 

berkualifikasi pendidikan S1 PAUD, namun demikian mereka juga belum 

memperoleh sertifikat pendidik. Berdasarkan pembahasan ini maka secara 

umum kualifikasi Akademik guru TK di Kecamatan Paguyangan masih terbilah 

rendah.  

Hasil penelitian mengenai hubungan kualifikasi akademik dengan pola 

manajemen kesiswaan TK di Kecamatan Paguyangan menunjukkan bahwa r hitung 

sebesar 0,351 > r table yaitu 0,284,  membuktikan adanya hubungan yang sangat 

signifikan antara kualifikasi pendidikan guru dengan manajemen kesiswaan di 

Taman kanak-kanak. Adanya sebagian besar guru TK di Wilayah Kecamatan 

Paguyangan yang mempunyai kualifikasi akademik SMA/sederajat, 

menyebabkan kemampuan mereka dalam menerapkan pola manajemen 

kesiswaannya juga kurang baik. Kenyataan ini membuktikan bahwa apabila 

seorang guru TK mempunyai latar belakang pendidikan S1 akan membawa 

pengaruh terhadap mengelola siswa-siswinya.  
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Bentuk hubungan ini semakin penting jika dikaitkan dengan tugas guru. 

Ditinjau dari tugas guru, Djamarah (2005:36) menyebutkan bahwa guru adalah 

arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Berdasarkan 

keterangan ini membawa konsekuensi bahwa guru-guru agar meningkatkan 

kualifikasi akademiknya. Karena dengan semakin tinggi kualifikasi akademik 

guru, menjadikan guru akan semakin terampil dalam menerapkan pola 

manajemen kesiswaan di sekolah. Dengan demikian akan semakin 

mempermudah bagi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.  

Kenyataan tersebut di atas dapat dibuktikan dengan membandingkan 

kualitas antara guru TK yang berpendidikan S1 PGTK, diketahui kualitasnya 

lebih baik dari guru TK non Sarjana. Hal ini dapat diketahui dari data penelitian 

yang dipaparkan pada tabel 4.1.1 tentang kualifikasi akademik guru TK dan 

Tabel 4.1.2 tentang Diskripsi Manajemen Kesiswaan TK di wilayah Kecamatan 

Paguyangan. Pada tabel 4.1.1 disebutkan bahwa 84 % guru TK berpendidikan 

SMA/DII. Sedangkan pada tabel 4.1.2 menyebutkan bahwa 76 % pola 

manajemen kesiswaan TK menunjukkan predikat kurang baik. Hal ini juga 

diperkuat melalui pengolahan data statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa uji 

analisis diperoleh  r hitung sebesar 0,351 > r table yaitu 0,284 yang berarti bahwa 

terdapat hubungan antara kualifikasi akademik dengan pola manajemen 

kesiswaan TK di wilayah Kecamatan Paguyangan. 

Pembahasan hasil penelitian di atas, memberikan gambaran menyeluruh 

tentang kendala yang dihadapi dalam mengelola pendidikan taman kanak-kanak 
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di Kecamatan Paguyangan. Dari data tersebut dapat ditarik benang merah 

sebagai berikut:  

1. Jumlah guru yang berstatus PNS tidak sebanding dengan jumlah guru 

yayasan. 

2. Sarana dan prasarana pendukung diterapkannya pola manajemen kesiswaan 

yang baik masih terbatas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

3. Pengelolaan manajemen kesiswaan masih kurang optimal 

Sejalan dengan keadaan ini, maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak 

secara lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualifikasi akademik 

sehingga kompetensi akademik guru–guru TK di bawah naungan lembaga 

pendidikan/yayasan semakin meningkat. 

Peneliti menyadari, bahwa upaya untuk mewujudkan itu tidak mudah dan 

menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 

a. Meningkatkan kualifikasi akademik guru : 

1. Jumlah guru negeri lebih sedikit jika dibandingkan dengan guru yayasan. 

2. Biaya operasional untuk mengikutsertakan guru pada jenjang pendidikan 

formal sangat terbatas. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana TK 

1. Keterbatasan lahan untuk perluasan ruang kelas. 

2. Penggunaan halaman untuk area bermain sangat terbatas. 

3. Kesulitan mencari alat peraga yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 
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 Keberadaan ini menjadi bahan pemikiran kita bersama, agar kualifikasi 

akademik guru TK di Paguyangan meningkat, sehingga para guru TK dapat 

menerapkan pola manajemen kesiswaan dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab IV bahwa pupulasi guru 

TK di Kecamatan Paguyangan sebagian besar masih belum memenuhi 

kualifikasi pendidikan seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-undang. 

Oleh karena itu pola manajemen kesiswaan yang diterapkan menjadi kurang 

baik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara kualifikasi pendidikan guru dengan manajemen kesiswaan 

di Taman Kanak-kanak Se-Kecamatan Paguyangan.  

 

5.2 Saran. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran 

terutama kepada teman-teman guru Taman Kanak-kanak sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya dapat meneruskan pendidikan hingga jenjang S1, karena 

dengan latar belakang yang tinggi akan dapat mengelola siswa dengan 

baik. 

2. Apabila guru belum mempunyai kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan hingga jenjang S1, hendaknya pro aktif terhadap berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak. 
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Karena melalui keterlibatan secara aktif, ilmu dan wawasannya  akan 

bertambah. Dengan demikian akan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi disekolah. 

3. Bagi pengelola yayasan/lembaga pendidikan lain, hendaklah memiliki 

Standart Operational Procedure (SOP) yang jelas. Dengan demikian 

penyelenggaraan pendidikan Taman kanak-kanak menjadi lebih terarah. 

4. Untuk meningkatkan kompetensi akademik guru TK dalam menerapkan 

pola manajemen kesiswaan, hendaknya pengelola yayasan dapat lebih 

proaktif untuk memfasilitasi instrument manajemen kesiswaan. Sebab 

dengan kelengkapan instrument tersebut akan mempermudah guru dalam 

mengelola siswa. Dengan demikian tujuan pendidikan Taman Kanak-

kanak dapat dicapai dengan mudah. 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Membuat perencanaan yang berkaitan dengan calon siswa baru:  

5. Menyiapkan administrasi untuk pendataan anak usia sekolah yang 

terdapat dilingkungan sekolah 

6. menyiapkan tenaga pendata untuk pendataan anak usia sekolah yang 

terdapat dilingkungan sekolah 

7. Melakukan pendataan anak usia sekolah yang terdapat dilingkungan 

sekolah 

8. Melakukan evaluasi hasil pendataan anak usia sekolah. 

 

B. Mengatur Penerimaan siswa baru 

1. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang akan diterima,  

mempertimbangkan keadaan ruang kelas. 

2. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang akan diterima, 

mempertimbangkan sarana yang dimiliki sekolah. 

3. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang akan diterima, 

mempertimbangkan sarana yang dimiliki sekolah. 

4. Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang akan 

diterima,mempertimbangkan keterjangkauan. 

5. Membentuk panitia penerimaan siswa baru. 

6. Menentukan kriteria persyaratan penerimaan calon siswa baru 

7. Mengumumkan penerimaan calon siswa baru. 

8. Memasang pengumuman melalui media informasi. 

9. Dalam melakukan seleksi terhadap calon siswa yang mendaftar, 

Mempertimbangkan usia calon siswa baru. 

10. Dalam melakukan seleksi terhadap calon siswa yang mendaftar, 

mempertimbangkan kelengkapan administrasi yang dimiliki siswa 

11. Dalam melakukan seleksi terhadap calon siswa yang mendaftar, 

Mempertimbangkan bakat/talenta yang dimiliki calon siswa baru 
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12. Mempersiapkan waktu untuk daftar ulang calon siswa yang 

dinyatakan diterima 

13. Mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran siswa baru 

 

C. Mengelompokkan siswa berdasarkan usia. 

1. Menyiapkan administrasi kesiswaan berdasarkan kelompok umur 

2. Mengelompokkan siswa berdasarkan umur 

3. Menentukan kelas untuk siswa berdasarkan umur  

4. Mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan kelompok umur. 

 

D. Mencatat  kehadiran siswa  

1. Ruang kelas mempunyai papan absen 

2. Mempunyai buku absensi kelas 

3. Mempunyai buku rekapitulasi absen bulanan 

4. Mencatat kehadiran siswa di papan absen 

5. Mencatat kehadiran siswa di buku absen 

6. Mencatat kehadiran siswa di buku rekapitulasi 

 

E. Membina kedisiplinan siswa  

1. Menyusun program bimbingan dan Konseling 

2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa 

3. Melakukan analisis terhadap masalah siswa 

4. Melakukan koordinasi  dengan orang tua siswa, berkaitan denga 

masalah yang dihadapi siswa 

5. Menentukan tindakan bimbingan terhadap siswa yang bermasalah 

6. Memberikan pelayanan bimbingan kepada siswa yang bermasalah 

7. Melakukan evaluasi hasil bimbingan kepada siswa yang bermasalah 

8. Melakukan tindak lanjut hasil bimbingan kepada siswa yang 

bermasalah 
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F. Pengaturan Perpindahan Siswa  

1. Menyusun surat permohonan pindah sekolah untuk siswa yang pindah 

2. Mensosialikan cara mengisi surat permohonan pindah sekolah kepada 

orang tua yang mengajukannya 

3. Membuatkan  surat keterangan pindah sekolah bagi siswa yang 

mengajukan pindah  

4. Menyertakan daftar riwayat hidup bagi siswa yang akan pindah 

sekolah 

5. Memberikan buku pribadi bagi siswa yang akan pindah sekolah 

6. Menyerahkan buku laporan hasil belajar bagi siswa yang akan pindah 

sekolah  

7. Membuat surat keterangan kelakuan Baik bagi siswa yang akan 

pindah sekolah 

  

G. Mengatur Kelulusan Siswa  

1. Menyusun kalender pendidikan  

2. Mengidentifikasi banyaknya siswa yang akan menamatkan pendidikan  

3. Menyusun kriteria kelulusan 

4. Menyiapkan ijazah untuk para siwa yang dinyatakan lulus. 

5. Mempersiapkan wisuda 

6. Melaksanakan  wisuda sekaligus memberikan ijazah 

 

H. Mengatur pelaksanaan Program layanan khusus. 

1. Mengidentikasi banyaknya siswa yang berbakat  

2. Merencanakan waktu pelaksanaan layanan khusus terhadap siswa 

berbakat  

3. Merencanakan jenis pelayanan khusus untuk siswa berbakat  

4. Menentukan tenaga pembimbing layanan khusus untuk membimbing 

siswa berbakat. 

5. Menentukan penanggungjawab pelaksanaan program layanan khusus  
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6. Menentukan besarnya dana yang dibutuhkkan untuk memberikan 

layanan khusus  

7. Melaksanakan program layanan khusus 

8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan khusus 

 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Guru TK  Se-Kecamatan Paguyangan  
Di 
Paguyangan 
 

  
Dengan Hormat, 

 Berkenaan dengan tugas akhir perkuliahan, dengan ini kami mohon bapak/ibu 
guru TK Se Kecamatan Paguyangan agar berkenan untuk menjadi responden 
dalam pengambilan data penelitian kami yang berjudul Hubungan 
KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU DENGAN POLA MANAJEMEN 
KESISWAAN TAMAN KANAK-KANAK. Data ini tidak berpengaruh 
terhadap kondite Bapak/ibu. Untuk itu kami mohon bapak/ibu untuk 
memberikan informasi dengan sebenar-benarnya.   
Demikian, atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih. 
 
Hormat Kami 
 
 
Heny Sugini 
 
No: ……………………………….. 
Nama Responden (lengkap dengan gelar)    : ………………………………… 
Alamat : ………………………………… 
Tempat Tugas          : ………………………………… 
Pendidikan Tertinggi *)   :   1.  SMA /MA/SMK  
          2.  DII non PGTK 
          3.  DIII non PGTK 
          4.  DII PFTK / S1 non Keguruan 
          5.  S1 PGTK / S1 Psikologi 
 
*) Pilih salah satu sesuai dengan Ijazah yang dimiliki   
Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda contreng (√) pada kolom yang dipilih 

2. S = Selalu dilakukan K= Kadang-kadang dilakukan J = Jarang 

dilakukan   TP. Tidak Pernah dilakukan 
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No Jenis Kegiatan S K J TP 

1 Menyiapkan administrasi untuk pendataan 
anak usia sekolah yang terdapat 
dilingkungan sekolah 

    

2 Menyusun program bimbingan dan 
Konseling 

    

3 Menyiapkan administrasi kesiswaan 
berdasarkan kelompok umur 

    

4 Menyusun surat permohonan pindah 
sekolah untuk siswa yang akan pindah 

    

5 Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang 
akan diterima,  mempertimbangkan keadaan 
ruang kelas 

    

6 Mengidentifikasi masalah yang dihadapi 
siswa 

    

7 Menentukan kelas untuk siswa berdasarkan 
umur 

    

8 Mensosialikan cara mengisi surat 
permohonan pindah sekolah kepada orang 
tua yang mengajukannya 

    

9 Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang 
akan diterima, mempertimbangkan sarana 
yang dimiliki sekolah 

    

10 Menyiapkan tenaga pendata untuk 
pendataan anak usia sekolah yang terdapat 
dilingkungan sekolah 

    

11 Membuatkan  surat keterangan pindah 
sekolah bagi siswa yang mengajukan 
pindah 

    

12 Melakukan analisis terhadap masalah siswa     

13 Mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran 
siswa baru 
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14 Menyertakan daftar riwayat hidup bagi 
siswa yang akan pindah sekolah 

    

15 Mengorganisasikan pembelajaran 
berdasarkan kelompok umur 

    

16 Mengelompokkan siswa berdasarkan umur     

17 Melakukan pendataan anak usia sekolah 
yang terdapat dilingkungan sekolah 

    

18 Memberikan buku pribadi bagi siswa yang 
akan pindah sekolah 

    

19 Mempersiapkan waktu untuk daftar ulang 
calon siswa yang dinyatakan diterima 

    

20 Menyerahkan buku laporan hasil belajar 
bagi siswa yang akan pindah sekolah 

    

21 Ruang kelas mempunyai papan absen     

22 Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang 
akan diterima, mempertimbangkan sarana 
yang dimiliki sekolah 

    

23 Membuat surat keterangan kelakuan Baik 
bagi siswa yang akan pindah sekolah 

    

24 Melakukan koordinasi  dengan orang tua 
siswa, berkaitan denga masalah yang 
dihadapi siswa 

    

25 Mempunyai buku absensi kelas     

26 Menyusun kalender pendidikan     

27 Melakukan evaluasi hasil pendataan anak 
usia sekolah 

    

28 Mengidentifikasi banyaknya siswa yang 
akan menamatkan pendidikan 

    

29 Mempunyai buku rekapitulasi absen 
bulanan 
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30 Menyusun kriteria kelulusan     

31 Dalam menetapkan  banyaknya  siswa yang 
akan diterima,mempertimbangkan 
keterjangkauan 

    

32 Mencatat kehadiran siswa di papan absen     

33 Menyiapkan ijazah untuk para siwa yang 
dinyatakan lulus 

    

34 Mencatat kehadiran siswa di buku absen     

35 Membentuk panitia penerimaan siswa baru     

36 Mempersiapkan wisuda     

37 Menentukan tindakan bimbingan terhadap 
siswa yang bermasalah 

    

38 Menentukan kriteria persyaratan 
penerimaan calon siswa baru 

    

39 Melaksanakan  wisuda sekaligus 
memberikan ijazah 

    

40 Mencatat kehadiran siswa di buku 
rekapitulasi 

    

41 Mengidentikasi banyaknya siswa yang 
berbakat 

    

42 Mengumumkan penerimaan calon siswa 
baru 

    

43 Merencanakan waktu pelaksanaan layanan 
khusus terhadap siswa berbakat 

    

44 Memberikan pelayanan bimbingan kepada 
siswa yang bermasalah 

    

45 Memasang pengumuman melalui media 
informasi 
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46 Merencanakan jenis pelayanan khusus 
untuk siswa berbakat 

    

47 Melakukan evaluasi hasil bimbingan kepada 
siswa yang bermasalah 

    

48 Dalam melakukan seleksi terhadap calon 
siswa yang mendaftar, Mempertimbangkan 
usia calon siswa baru 

    

49 Menentukan tenaga pembimbing layanan 
khusus untuk membimbing siswa berbakat 

    

50 Dalam melakukan seleksi terhadap calon 
siswa yang mendaftar, mempertimbangkan 
kelengkapan administrasi yang dimiliki 
siswa 

    

51 Menentukan penanggungjawab pelaksanaan 
program layanan khusus 

    

52 Melakukan tindak lanjut hasil bimbingan 
kepada siswa yang bermasalah 

    

53 Dalam melakukan seleksi terhadap calon 
siswa yang mendaftar, Mempertimbangkan 
bakat/talenta yang dimiliki calon siswa baru 

    

54 Menentukan besarnya dana yang 
dibutuhkkan untuk memberikan layanan 
khusus 

    

55 Melaksanakan program layanan khusus     

Jumlah     
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DATA HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

                                           
                                           

No Kode resp No. item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

1 Resp.1 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

2 Resp.2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 

3 Resp.3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

4 Resp.4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 

5 Resp.5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

6 Resp.6 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

7 Resp.7 
2 2 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 

8 Resp.8 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

9 Resp.9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

10 Resp.10 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

11 Resp.11 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 

12 Resp.12 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

13 Resp.13 
2 2 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 

14 Resp.14 
2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 

15 Resp.15 
4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 
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16 Resp.16 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 

17 Resp.17 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

18 Resp.18 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

19 Resp.19 2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 

20 Resp.20 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
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Tabel Hasil uji validitas instrumen penelitian 

Nomor item rhitung rtabel (n=20-2) 
Keterangan 

1 0.562 0,468 Valid 
2 0.768 0,468 Valid 
3 0.469 0,468 Valid 
4 0.621 0,468 Valid 
5 0.511 0,468 Valid 
6 0.469 0,468 Valid 
7 0.562 0,468 Valid 
8 0.562 0,468 Valid 
9 0.768 0,468 Valid 
10 0.562 0,468 Valid 
11 0.768 0,468 Valid 
12 0.569 0,468 Valid 
13 0.621 0,468 Valid 
14 0.562 0,468 Valid 
15 0.768 0,468 Valid 
16 0.469 0,468 Valid 
17 0.621 0,468 Valid 
18 0.511 0,468 Valid 
19 0.469 0,468 Valid 
20 0.562 0,468 Valid 
21 0.469 0,468 Valid 
22 0.768 0,468 Valid 
23 0.562 0,468 Valid 
24 0.768 0,468 Valid 
25 0.469 0,468 Valid 
26 0.621 0,468 Valid 
27 0.562 0,468 Valid 
28 0.768 0,468 Valid 
29 0.469 0,468 Valid 
30 0.621 0,468 Valid 
31 0.511 0,468 Valid 
32 0.469 0,468 Valid 
33 0.562 0,468 Valid 
34 0.469 0,468 Valid 
35 0.768 0,468 Valid 
36 0.562 0,468 Valid 
37 0.768 0,468 Valid 
38 0.469 0,468 Valid 
39 0.621 0,468 Valid 
40 0.562 0,468 Valid 
41 0.768 0,468 Valid 
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42 0.469 0,468 Valid 
43 0.621 0,468 Valid 
44 0.511 0,468 Valid 
45 0.469 0,468 Valid 
46 0.562 0,468 Valid 
47 0.469 0,468 Validi 
48 0.768 0,468 Valid 
49 0.562 0,468 Valid 
50 0.768 0,468 Valid 
51 0.469 0,468 Valid 
52 0.621 0,468 Valid 
53 0.621 0,468 Valid 
54 0.768 0,468 Valid 
56 0.469 0,468 Valid 
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 DATA HASIL UJI VALIDITAS 
 
 

Correlations 
 

  
melaksana
kan sensus Jumlah 

melaksanakan 
sensus 

Pearson 
Correlation 1 .553(*) 

Sig. (2-tailed)  .011 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .553(*) 1 

Sig. (2-tailed) .011  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Correlations 
 

 
Lampiran 4 

 

memasang 
pengumuma

n Jumlah 
memasang 

pengumuman 
Pearson 

Correlation 1 .765(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .765(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 20 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

  
mengadakan 

seleksi Jumlah 
mengadakan 

seleksi 
Pearson 

Correlation 1 .477(*) 

Sig. (2-tailed)  .033 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .477(*) 1 

Sig. (2-tailed) .033  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Correlations 

 

  
melakukan 
daftar ulang Jumlah 

melakukan daftar 
ulang 

Pearson 
Correlation 1 .625(**) 

Sig. (2-tailed)  .003 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .625(**) 1 

Sig. (2-tailed) .003  
N 20 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 

Correlations 

  

mengelomp
okkan 
siswa Jumlah 

mengelompokkan 
siswa 

Pearson 
Correlation 1 .514(*) 

Sig. (2-tailed)  .020 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .514(*) 1 

Sig. (2-tailed) .020  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  

memiliki 
daftar 

riwayat 
hidup Jumlah 

memiliki 
daftar 

riwayat 
hidup 

Pearson 
Correlation 1 .477(*) 

Sig. (2-tailed)  .033 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .477(*) 1 

Sig. (2-tailed) .033  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Correlations 
 

  

membuat/m
empunyai 

suket 
pribadi Jumlah 

membuat/mempunya
i suket pribadi 

Pearson 
Correlation 1 .553(*) 

Sig. (2-tailed)  .011 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .553(*) 1 

Sig. (2-tailed) .011  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Correlations 

  

mencatat 
kehadiran 

siswa Jumlah 
mencatat 
kehadiran 

siswa 

Pearson 
Correlation 1 .477(*) 

Sig. (2-tailed)  .033 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .477(*) 1 

Sig. (2-tailed) .033  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  

mengidentifi
kasi masalah 

siswa Jumlah 
mengidentifikas
i masalah siswa 

Pearson 
Correlation 1 .765(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .765(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 20 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 

  

mengatur 
kelulusan 

siswa Jumlah 
mengatur 
kelulusan 

siswa 

Pearson 
Correlation 1 .553(*) 

Sig. (2-tailed)  .011 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .553(*) 1 

Sig. (2-tailed) .011  
N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Correlations 
 

  

melaksanakan 
program 

bimbingan 
khusus Jumlah 

melaksanakan 
program bimbingan 

khusus 

Pearson 
Correlation 1 .765(**

) 

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .765(**) 1 

 Sig. (2-tailed) .000  
 N 20 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

  

memperbaiki 
masalah dari 

siswa 
Juml
ah 

memperbaiki 
masalah dari siswa 

Pearson 
Correlation 1 .477

(*) 
 Sig. (2-tailed)  .033 
 N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .477(*) 1 

 Sig. (2-tailed) .033  
 N 20 20 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Correlations 

 

  
melakukan 

evaluasi Jumlah 
melakukan 

evaluasi 
Pearson 

Correlation 1 .625(**) 

Sig. (2-tailed)  .003 
N 20 20 

Jumlah Pearson 
Correlation .625(**) 1 

Sig. (2-tailed) .003  
N 20 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.829 13 
 

Descriptive Statistics 
 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Kualifikasi 
Akademik 40 1.00 5.00 2.2000 1.53923 

Valid N (listwise) 40     
 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimu Maximu Mean Std. 
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m m Deviation 
Manajemen 
Kesiswaan 40 28.00 46.00 37.1000 5.22715 

Valid N (listwise) 40     
 

Scale: manajemen kesiswaan di TK 
Case Processing Summary 

 
 N % 

Cases Valid 20 100,0 
 Excluded(a

) 0 ,0 

 Total 20 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,962 55 
 
 

Item-Total Statistics 
 

Butir angket manajemen 
kesiswaan di TK 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-
Total 

Correlatio
n 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

butir pernyataan angket 1 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 2 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 3 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 4 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 5 169,4500 293,524 ,485 ,962 

butir pernyataan angket 6 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 7 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 8 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 9 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 10 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 11 170,2500 290,618 ,756 ,961 
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butir pernyataan angket 12 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 13 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 14 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 15 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 16 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 17 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 18 169,4500 293,524 ,485 ,962 

butir pernyataan angket 19 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 20 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 21 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 22 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 23 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 24 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 25 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 26 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 27 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 28 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 29 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 30 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 31 169,4500 293,524 ,485 ,962 

butir pernyataan angket 32 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 33 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 34 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 35 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 36 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 37 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 38 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 39 169,0500 295,103 ,606 ,961 
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butir pernyataan angket 40 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 41 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 42 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 43 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 44 169,4500 293,524 ,485 ,962 

butir pernyataan angket 45 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 46 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 47 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 48 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 49 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 50 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 51 169,4000 295,726 ,446 ,962 

butir pernyataan angket 52 169,0500 295,103 ,606 ,961 

butir pernyataan angket 53 170,0500 290,682 ,533 ,962 

butir pernyataan angket 54 170,2500 290,618 ,756 ,961 

butir pernyataan angket 55 169,4000 295,726 ,446 ,962 
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