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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sekolah yang bermutu tak lepas dari 

bagaimana kompetensi kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola 

lembaganya. Aplikasi manajemen pada lembaga pendidikan ini bukan berarti 

menjadikannya sebagai lembaga profit sebagaimana yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga bisnis yang lebih dulu mengaplikasikannya, tetapi semata-mata 

untuk menciptakan sekolah yang dikelola agar menjadi lebih efektif dan efisien 

baik bagi sekolah sebagai lembaga maupun bagi masyarakat pengguna 

(stakeholder). 

Pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategis untuk meningkatkan 

potensi bangsa agar mampu berkiprah dalam tataran yang lebih global. Untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang membutuhkan waktu sangat panjang, 

karena terkait dengan  berbagai aspek kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan 

tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya tuntutan 

otonomi pendidikan, kebutuhan masyarakat dan perlu sesuai dengan jiwa otonomi 

daerah dimasa depan. Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa 

perubahan alam pikir manusia, termasuk didalamnya perubahan paradiga dalam 

peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan arahan (Hadiyanto, 2004:10). 
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Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan 

keluarga maupun berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa sangat 

dipengaruhi oleh kondisi pendidikannya, di Indonesia telah berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan akan 

tetapi, usaha tersebut masih banyak mengalami kendala, terutama dalam upaya 

peningkatan mutu di sekolah. Manajemen mempunyai tujuan untuk melaksanakan 

kegiatan administrasi agar berjalan sesuai dengan pola dan rencana yang dibuat 

secara bersana-sama manajemen tidak akan berhasil apabila yang menjalankan 

tersebut hanya kepala sekolah tanpa didukung oleh operator sekolah yang ada 

dibawahnya. 

Pada manajemen kesiswaan, kepala sekolah mempunyai peran yang 

seknifikan dan sangat mendasar mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan 

siswa atau pengembangan diri sampai dengan proses kelulusan siswa. Manajemen 

peserta didik atau kesiswaan termasuk subtansi manajemen pendidikan. 

Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis karena sentral layanan 

pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun yang berada di luar 

latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan 

pendidikan, baik yang berkenan dengan manajemen akademik, sumberdaya 

manusia, sumberdaya keuangan, sarana prasarana dan hubungan sekolah dengan 

masyarakat senantiasa diupayakan agar peserta didik mendapatkan layanan 

pendidikan yang handal (Minarti, 2012: 155). Manajemen kesiswaan bukanlah 

tujuan melainkan alat atau modal untuk mencapai mutu dan meningkatkan 

performance yang diharapkan. Manajemen  merupakan unsur penting dalam 
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organisasi pendidikan, semua unsur pelaksanaan pendidikan akan berjalan dengan 

baik, jika dikelola dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip manajemen 

yang diharapkan secara benar dan baik akan berdampak pada efisiensi 

pelaksanaan program, meningkatkannya kualitas, dan produktifitas pendidikan 

yang pada akhirnya menjadikan lembaga tersebut bermutu (Kurniadin,2012: 7). 

Dalam konteks Indonesia yang 12 tahun sejak tahun 1999 telah menggulirkan 

Undang-undang tentang otonomi daerah atau  desentralisasi dan diperlakukan 

sejak per 1 januari 2001, membawa implementasi bagi bidang pendidikan begitu 

besar. Disentralisasi pendidikan ditingkat satuan pendidikan (sekolah) merupakan 

satu bentuk desentralisasi yang menuntut otonomi sekolah. Menetapkan  visi,misi, 

strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah.  

 

 

SD Muhammadiyah 1 Malang merupakan salah satu sekolah dasar yang 

merupakan lembaga pendidikan berciri khas agama islam yang tingkatannya 

setara dengan sekolah lain dan merupakan lembaga pendidikan yang berada 

dibawah naungan Departemen Pendidikan yang merupakan pendidikan formal 
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yang di pimpin oleh Kepala Sekolah. SD Muhammadiyah 1 Malang telah 

menerapkan manajemen sekolah dengan baik,  sehingga untuk melaksanakan 

suatu tujuan manajemen kesiswaan dan peningkatkan mutu pendidikan SD 

Muhammadyah 1 Malang melakukan penerimaan siswa baru setiap awal tahun 

ajaran baru dan memberikan pembinaan terhadap siswa baru dengan baik. SD 

Muhammadiyah 1 Malang merupakan SD yang berkembang dalam sistem 

manajemennya, hal tersebut melatar belakangi peningkatan mutu pendidikan yaitu 

dengan menerapkan manajemen yang baik terutama di dalam manajemen 

kesiswaan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang lebih baik, sarana 

prasarana meningkat, baik dari segi kelulusan maupun siswa yang masuk. 

Kenyataan yang demikian cukup mempunyai nilai arti tersendiri dalam 

perkembangan SD Muhammadiyah 1 Malang bagi masyarakat dan pemerintah, 

sehingga SD Muhammadiyah 1 Malang menjadi harapan masyarakat sekitarnya 

guna mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk mencapai kedewasaan. 

Penulis tertarik melakukan penelitian di SD Muhammadiyah  1 Malang 

karena dilihat dari perkembangannya, SD Muhammadiyah 1 Malang mengalami 

kemajuan yang cukup bagus dalam menata manajemen sekolah seperti halnya 

dalam penataan program sekolah dan penataan fasilitas yang ada di sekolah. Hal 

tersebut melatar belakangi peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan 

pelaksanaan sistem manajemen yang baik karena manajemen kesiswaan 

menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pencatatan 

siswa semenjak dari proses penerimaan sampai siswa meninggalkan sekolah atau 

sudah lulus mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.  Manajemen merupakan 
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proses terpenting dalam lembaga pendidikan, sebab pada dasarnya manajemen itu 

berurusan dengan tujuan bersama. Penelitian ini terfokus untuk menyoroti 

pelaksanaan manajemen kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 malang mulai dari 

sistem penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, serta pencatatan hasil belajar 

sehingga siswa menyelesaikan studi dan meninggalkan sekolah. Pelaksanaan 

manajemen kesiswaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan masalah yang ada dan untuk 

mengetahui manajemen kesiswaan di SD Muhammadyah 1 malang maka peneliti 

menerapkan judul “Analisis Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di SD 

Muhammadyah 1 Malang”.  

 

B. Fokus Masalah  

  Masalah dalam penelitian yang berjudul “Analisis pelaksanaan manajemen 

kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 Malang” maka penelitian difokuskan pada 

manajemen kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 Malang, faktor yang mendukung 

dan menghambat  pelaksanaan manajemen kesiswaan dan upaya yang dilakukan 

sekolah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen kesiswaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen kesiswaan yang dilakukan di SD 

Muhammadyah 1 Malang? 

2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan manajemen 

kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 Malang? 



6 
 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan 

manajemen kesiswaan  di SD Muhammadiyah 1Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui manajemen kesiswaan  di SD Muhammadiyah 1Malang. 

2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses 

pelaksanaan manajemen kesiswaaan  di SD Muhammadiyah 1Malang. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan 

manajemen kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya literatur 

pelaksanaan manajemen kesiswaan  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

 Manfaat Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan manajemen 

kesiswaan pada pendidikan sekolah dasar dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Peningkatan tersebut mutlak diperlakukan adanya pengembangan program 

sekolah, dengan adanya penelitian tersebut sekolah mempunyai acuhan untuk 

berkembang menjadi lebih baik dan upaya pelaksanaan manajemen sekolah 
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tersebut akan berjalan dengan mudah, sehingga mempunyai motifasi semangat 

bersaing dalam peningkatan mutu peserta didik. 

 

F. Batasan Istilah  

Diadakan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Manajemen  

Kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 Malang” peneliti perlu menyampaikan 

batasan istilah agar tidak terjadi kesalahan terhadap penelitian ini, sehingga 

terdapat kesamaan antara persepsi peneliti dengan persepsi pembaca. Adapun 

batasan istilah dalam peneliti ini sebagai berikut : 

1. Manajemen kesiswaan Menurut Minarti (2012: 158) adalah suatu penataan 

atau pengaturan segala aktifitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai 

dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu 

sekolah atau lembaga. 

 


