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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara,  

(UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal:1).  

Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan 

membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan 

menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,  

(UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Tentang Sisdiknas Pasal:3) 

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, iklim belajar 

dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar 

di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku 

yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.   
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Sejalan dengan upaya tersebut, maka perlu diperjelas tentang fungsi 

sekolah sebagai berikut :  

Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan, tempat guru mengajar dan 

murid belajar, maka terjadilah proses belajar mengajar, di mana para murid 

dapat meningkatkan serta mengembangkan  :  

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Pandangan hidup, kebijaksanaan dan kepribadian 

3. Tata pergaulan/hubungan (manusia dengan manusia, manusia dengan 

masyarakat, manusia dengan alam/lingkungan, manusia dengan Tuhan 

Yang Maha Esa) 

4. Hasil karya ; teknologi, keterampilan, kesenian, dll. (Petunjuk Pembinaan 

Sekolah, Dirjen Dikdasmen, 1984: 3) 

Dengan demikian, sekolah dipandang sebagai pusat kebudayaan. 

Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar-mengajar, 

menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan demikian, sekolah adalah lembaga formal pendidikan. 

Sekolah dijadikan kiblat perubahan dan perkembangan kebudayaan atau 

kemajuan  suatu  bangsa.  
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Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan 

ditentukan  oleh delapan standar yang termasuk lingkup Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu :  

a. Standar  kompetensi  lulusan  adalah  kualifikasi  kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

b. Standar  isi  adalah  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat kompetensi  

yang  dituangkan  dalam  kriteria  tentang kompetensi  tamatan,  

kompetensi  bahan  kajian,  kompetensi mata pelajaran, dan silabus 

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu.   

c. Standar  proses  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan 

dengan pelaksanaan  pembelajaran pada  satu  satuan pendidikan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

d. Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  adalah  kriteria  

pendidikan  prajabatan  dan  kelayakan  fisik  maupun  mental, serta 

pendidikan dalam jabatan.  

e. Standar  sarana  dan  prasarana  adalah  standar  nasional pendidikan  

yang  berkaitan  dengan  kriteria  minimal  tentang ruang  belajar,  

tempat  berolahraga,  tempat  beribadah, perpustakaan,  laboratorium,  

bengkel  kerja,  tempat  bermain, tempat  berkreasi  dan  berekreasi,  

serta  sumber  belajar  lain, yang  diperlukan  untuk  menunjang  



4 

 

 

 

proses  pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan 

kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar  tercapai efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan.  

g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan  

besarnya  biaya  operasi  satuan  pendidikan  yang  berlaku selama 

satu tahun.  

h. Standar  penilaian  pendidikan  adalah  standar  nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar peserta didik. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II, Pasal:2) 

Dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, penulis 

tertarik dengan permasalahan standar  pengelolaan, khususnya 

pengelolaan kesiswaan atau  manajemen kesiswaan., yang penulis 

yakini dapat mempertahankan keberadaan SMA Muhammadiyah 3 

Watukelir dari ketatnya persaingan dalam  berebut murid baru. 
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Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan 

kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar  tercapai efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam dua dekade terakhir ini SMA swasta berhadapan 

dengan masalah yang terkait permasalahan kesiswaan. Rata-rata SMA 

swasta mengalami penurunan animonya. Penurunan animo siswa ini 

terkait dengan pola pikir masyarakat yang beralih pada sekolah 

kejuruan dan karena program sekolah gratis. 

Permasalahan tersebut mengancam keberadaan SMA swasta 

khususnya yang berada di pemerintah kabupaten Sukoharjo, tidak 

terkecuali SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo.   

Penulis menduga, bahwa optimalisasi implementasi 

manajemen kesiswaan dapat mengatasi kelesuan SMA 

Muhammadiyah 3 Watukelir dari sepinya animo siswa baru, sehingga 

dapat mempertahankan eksistensinya dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Sebab, ketertarikan masyarakat pada suatu sekolah 

terutama karena sekolah memiliki keunggulan, baik keunggulan di 

bidang akademik maupun nonakademik. Berangkat dari pola pikir 

masyarakat semacam itulah penulis jadikan dasar untuk menetapkan 
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permasalahan dalam penelitian ini. Penulis beranggapan, bahwa setiap 

sekolah perlu menciptakan keunggulan, walaupun keunggulan itu 

tidak dapat menyeluruh di segala bidang, namun sekolah perlu 

menciptakan keunggulan. 

Mengingat menjadikan sekolah unggul itu tidak sedikit 

biayanya, maka sekolah perlu memilih satu atau beberapa bidang 

garapan yang dapat dikembangkan untuk menjadikan sekolah unggul. 

Penulis memandang, kemampuan SMA Muhammadiyah 3 Watukelir 

baru mampu  mengembangkan bidang nonakademik yang dananya 

relative murah, terutama bidang ekstrakurikuler; ekstra TIK, menjahit, 

TS, HW, ciri khusus  sekolah, dan pengembangan jaringan. 

Pemberdayaan bidang nonakademik dengan ekstrakurikuler dan 

pengembangan jaringan itu hanya membutuhkan komitmen yang kuat 

dan tenaga dengan sedikit biaya yang harus dikeluarkan sekolah. 

Namun jika usaha ini sukses, akan dapat menjadi daya tarik 

masyarakat atau animo siswa baru, yang dapat mempertahankan 

eksistensi sekolah. Mengingat pula bahwa menciptakan keunggulan 

sekolah di bidang akademik, SMA Muhammadiyah masih terlalu 

berat, karena input siswa yang masuk di SMA Muhammadiyah 3 

Watukelir, rata-rata siswa yang telah gagal masuk di sekolah pilihan 

utamanya, yaitu sekolah negeri atau sekolah swasta favorit lainnya, 
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atau mereka dari kalangan ekonomi lemah yang tidak mampu 

menyekolahkan di sekolah favorit.  

 

B. Penegasan Istilah 

Penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini.   

1. Optimalisasi. Kata  tersebut berasal dari bentuk dasar optimal dengan 

mendapatkan imbuhan isasi. Optimal (kata sifat) berarti, paling 

bagus/tertinggi. Hasil optimal, artinya hasil terbagus/paling tinggi. 

Imbuhan  isasi berfungsi membendakan, dari kata optimal (kata sifat) 

menjadi optimalisasi (kata benda).(KBBI,2005: 800) 

2. Implementasi manajemen kesiswaan. Frase tersebut dapat dipisahkan 

menjadi implementasi dan manajemen  kesiswaan.  

Kata implementasi berasal dari kata implementation (Bahasa inggris) yang 

berarti,  pelaksanaan/penerapan.(KBBI, 2005: 427) 

Manajemen kesiswaan tarjadi dari kata manajemen dan kesiswaan. Kata 

manajemen berasal dari kata, management (bahasa inggris) yang berarti ; 

ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.(KBBI,2005:708) Kesiswaan 

terdiri dari kata , siswa mendapatkan imbuhan ke-an. Siswa berarti murid 

atau siswa. Imbuhan ke-an berfungsi menyatakan hal. Kesiswaan artinya 
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hal-hal yang berkenaan dengan kesiswaan. Frasa manajemen kesiswaan 

berarti, ketatalaksanaan / tata pimpinan / pengelolaan yang berkaitan 

dengan  hal / masalah  kesiswaan. (KBBI, 2005:1077) 

Implementasi manajemen kesiswaan dapat dijelaskan dengan pengertian 

pelaksanaan/ penerapan  manajemen kesiswaan. 

3. Eksistensi SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo. Eksistensi 

berarti adanya  atau kehidupan, atau  keadaan hidup.(KBBI,2005:288)  

SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo  adalah  salah satu dari 5 

unit SMA Muhammadiyah yang didirikan oleh Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Sukoharjo. SMA Muhammadiyah 3 Watukelir berdiri 

sejak tahun ajaran 1979 / 1980. Lokasinya di dusun / kampung Watukelir, 

desa Jatingarang, kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo.  

Dibandingkan dengan 4 lembaga SMA  Muhammadiyah  lainnya di 

kabupaten Sukoharjo, SMA Muhammadiyah 3 Watukelir terhitung yang 

paling eksis. Keberadaan  muridnya paling banyak jumlahnya, dibandingkan 

4 SMA Muhammadiyah di kabupaten Sukoharjo. Saat ini satu diantara SMA 

Muhammadiyah di Sukoharjo, ada yang sudah tutup karena tidak 

mendapatkan siswa baru dan sudah tidak diminati masyarakat, yaitu SMA 

Muhammadiyah 5 yang  berlokasi di Palur Mojolaban Sukoharjo.  

SMA swasta lainnya di Sukoharjo yang sudah tutup diantaranya adalah; 

SMA Harapan Kartasura, SMA Veteran 2 Sukoharjo, SMA  PGRI Sukoharjo, 
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SMA Taman Siswa Sukoharjo, SMA Praja Taruna Tawangsari dan SMA 

swasta lainnya yang kehidupannya saat ini sangat kritis, kecuali SMA 

Assalam Pabelan Kartasura,  dan SMA Kalam Kudus Solo Baru yang masih 

subur hidupnya. 

Ada beberapa kebijaksanaan kepala sekolah di bidang kesiswaan,  

khususnya yang berkenaan dengan kegiatan siswa di bidang 

ekstrakurikuler dan sistem atau mekanisme penerimaan siswa baru yang 

penulis anggap  spesifik, yang menyebabkan SMA Muhammadiyah  3 

Watukelir masih tetap eksis. Jadi yang dimaksud eksistensi dalam skripsi 

ini adalah keberadaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2005: 378). Usaha sekolah yang dilakukan untuk 

menghasilkan yang terbaik dengan menerapkan pengelolaan kesiswaan di 

SMA Muhammadiyah 3 Watukelir agar tetap hidup, eksis dan berjalan 

dengan baik, serta berkesinambungan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan 

tersebut, maka penulis merumuskan  permasalahan  penelitian ini sebagai 

berikut :   
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1. Apakah keunggulan lokal nonakademik yang berupa ekstrakurikuler 

sebagai bentuk kontribusi optimalisasi manajemen kesiswaan dapat 

mempertahankan eksistensi sekolah ? 

2. Bagaimana mekanisme Penerimaan Murid  Baru dengan pembentukan 

jaringan dapat memberikan daya tarik pada animo ? 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut adalah 

dengan cara mengoptimalisasikan implementasi manajemen kesiswaan 

dengan sebaik-baiknya, dengan keunggulan local non akademik dan 

mekanisme Penerimaan Murid Baru 

 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan:  

a. Untuk mengetahui keunggulan lokal nonakademik yang berupa 

ekstrakurikuler sebagai bentuk konstribusi optimalisasi manajemen 

kesiswaan dapat mempertahankan eksistensi SMA Muhammadiyah 3 

Watukelir. 

b. Untuk mendeskripsikan mekanisme Penerimaan Murid  Baru (PMB) 

dengan pembentukan jaringan dapat memberikan daya tarik pada 

animo SMA Muhammadiyah 3 Watukelir. 



11 

 

 

 

2. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran dan 

wawasan tentang optimalisasi implementasi manajemen kesiswaan di 

SMA Muhammadiyah 3 Watukelir . 

b. Secara praktis penelitian ini dapat menambah  pengalaman bagi 

praktisi pendidikan dalam upaya mempertahankan eksistensi sekolah 

dengan optimalisasi  implementasi manajemen kesiswaan, dan 

memberikan  inspirasi dalam rangka penelitian lebih lanjut di masa 

yang akan datang. 

 

E. Kajian Pustaka 

Walaupun sudah banyak penelitian tentang manajemen kesiswaan dan 

manajemen pendidikan, namun permasalahan ini tetap saja menarik untuk  

dikaji dan diteliti ulang. Mengingat manajemen kesiswaan  cukup penting 

makna dan fungsinya dalam penyelenggaraan sekolah atau pendidikan. 

Ada beberapa laporan  hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini yang dapat penulis  jadikan  acuan atau bahan kajian,  antara lain : 

1. Inni Durrotun Nafi’ah (UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009) dalam 

skripsi yang berjudul, “Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Mutu 
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Pendidikan di MIN Tempel Ngaglik Slemen Yogyakarta Tahun 

2008/2009.” menyimpulkan bahwa, penataan manajemen kesiswaan yang 

baik dan terencana dapat meningkatkan mutu pendidikan di MIN Tempel 

Ngaglik Sleman Yogyakarta. 

2. Muhammad Aminudin (UMS, 2008), dalam skripsinya yang berjudul, 

“Pendekatan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Studi  Kasus  pada  MI 

Muhammadiyah  Program  Khusus  Kenteng  Nogosari  Boyolali  Tahun 

Pelajaran  2007/2008)”  menyimpulkan  bahwa  keberhasilan  MBS 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

a. Kepemimpinan yang kuat, adil, terbuka, dan terpercaya.  

b. Tingginya solidaritas kinerja pelaksana manajerial.  

c. Kuatnya  dukungan  dan  kepercayaan  costumer  pendidikan  dan 

masyarakat. 

d. Tenaga kependidikan yang produktif dan kompetitif.  

e. Lengkapnya  semua  komponen  manajemen  sekolah  (sarana  dan  

prasarana). 

3.  Uswatun  Hasanah  (2005:  18) dalam penelitiannya tentang  “Manajemen  

Pendidikan  Pondok  Pesantren  Daar  El  Qalam Jayanti  Tangerang  

Tahun  2004/2005”  menyimpulkan  bahwa manajemen  pendidikan  di  

pesantren  jauh  lebih  njlimet (rumit)  dan  nilai kompleksitasnya  jauh  

lebih tinggi dari pada sekolah formal umum. Oleh karena itu, pesantren 
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harus memiliki manajemen yang militan. Kompleksitas permasalahan yang 

ada di pesantren  lebih menuntut para ustadz (termasuk kyai) untuk  lebih 

mementingkan proses dari pada sekedar  slogan maupun  visi  dan misi  

yang  telah  direncanakan  dengan matang.  

Implementasi manajemen kesiswaan di SMA Muhammadiyah 3 

Watukelir Sukoharjo difokuskan pada pelaksanaan beberapa jenis 

ekstrakurikuler dan sistem penerimaan siswa baru. Pemberian beberapa 

jenis ekstrakurikuler ; menjahit, computer, TIK, kerokhanian, tapak suci 

dan HW mempunyai daya tarik bagi siswa untuk belajar di SMA 

Muhammadiyah 3 watukelir, dan sistem penerimaan siswa baru dengan 

sistem jemput bola dengan mengerahkan siswa dan alumni, membuat 

keberadaan  SMA Muhammadiyah 3 watukelir tetap eksis hingga sekarang 

di tengah persaingan perebutan siswa baru yang terlalu ketat. Permasalah 

itulah yang menantang penulis untuk mengadakan penelitian masalah 

implementasi manajemen kesiswaan sebagai upaya untuk 

mempertahankan eksistensi SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo. 

Sepanjang yang penulis ketahui, permasalahan tersebut belum ada 

yang meneliti, khususnya di SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo. 

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Inni Durrotun Nafi’ah 

dari UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009. Penelitian ini Durrotun 

Nafi’ah menekankan pada penataan manajemen kesiswaan secara 
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keseluruhan yang menghasilkan output peningkatan mutu pendidikan di 

MIN Tempel Ngaglik Sleman Yogyakarta. Namun pada penelitian ini, 

penulis tidak hanya penataan manajemen kesiswaan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan saja, tetapi juga untuk daya tarik animo siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Watukerlir dalam upaya mempertahankan eksistensi 

sekolah dengan fokus pada manajemen pemberian ekstrakurikuler dan 

sistem peenerimaan murid baru (PMB) yang penulis anggap berbeda 

dengan mekanisme PMB di sekolah lain. 

Begitu pula dengan penelitian Muhammad Aminudin dari FAI 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, yang hanya membicarakan 

factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) secara keseluruhan. Sedangkan dalam penelitian ini 

penulis hanya membicarakan bagian dari MBS tersebut, yaitu Manajemen 

kesiswaan, khususnya manajemen ekstra kurikuler dan manajemen PMB. 

Penelitian ini juga berbeda dengan yang dilakukan  Uswatun  Hasanah  

(2005), yang berbicara masalah kompleksitas manajemen Pendidikan  

Pondok  Pesantren  Daar  El  Qalam Jayanti  Tangerang  Tahun  

2004/2005 secara umum saja. Tidak dibicarakan secara khusus tentang 

ekstrakurikuler dan mekanisme PMB. 

Karena belum ada penelitian manajemen kesiswaan, khususnya 

permasalahan ekstrakurikuler dan mekanisme PMB, maka penulis 
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berminat untuk menelitinya. Penulis beranggapan bahwa optimalisasi 

manajemmen kesiswaan nonakademik, ekstrakurikuler dan pengembangan 

jaringan PMB  mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan guna peningkatan mutu sekolah yang dapat menjadi daya tarik 

animo siswa yang berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan 

eksistensi sekolah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena 

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Penelitian 

kualitatif (Dirjen PMPTK, 2008: 25) mengkaji perspektif partisipan 

dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari 

sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah 

dimana peneliti merupakan instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data 

b. Memiliki sifat deskriptif analitik 

c. Tekanan pada proses bukan hasil 
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d. Bersifat induktif 

e. Mengutamakan makna 

Bentuk  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  

pendekatan  deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil 

pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan 

lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam 

bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan 

memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan 

pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). 

Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang 

disajikan dalam bentuk uraian naratif.  

Tujuan penelitian deskriptif adalah (Sulipan, 2007 : 2) untuk 

membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada 

penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan 

saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan 

hipotesis. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 3 Watukelir 

Sukoharjo pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011. 

Subjek penelitian ini adalah siswa, guru, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan, karyawan, forum komunikasi alumni 
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SMA Muhammadiyah 3 Watukelir, Forum Komunikasi Umat Islam 

(Fokoui) desa karanganyar dan komite sekolah / wali murid. 

Pertimbangan pengambilan lokasi penelitian ini, karena peneliti 

sebagai guru dan bertugas di sekolah tersebut, sehingga praktis, dan dapat 

menekan biaya pengeluaran. Agar penelitian dapat objektif, maka peneliti 

bersifat terbuka, menekan subjektifitas, memandang subjek penelitian apa 

adanya. 

Sampel kecil (Dirjen PMPTK, 2008: 36) merupakan ciri 

pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif penekanan 

pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya bukan jumlah. Ketepatan 

dalam memilih sampel merupakan salah satu kunci keberhasilan 

penelitian kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, jumlah sampel besar 

karena aturan statistik mengatakan bahwa semakin besar sampel akan 

merepresentasikan kondisi riil. Karena pada umumnya pendekatan 

kuantitatif membutuhkan sampel yang besar maka stratafikasi sampel 

sangat diperlukan. 

Berhubung  pelaksanaan  wawancara  mendalam  pada  penelitian 

kualitatif memakai waktu yang lama, maka jumlah sample yang dipakai 

dalam penelitian biasanya sangat terbatas.  

Untuk mendapatkan  informan  kunci  yang  tepat  sesuai  dengan  

fokus penelitian,  maka  informan  diambil  berdasarkan  perposive  
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sampling (pengambilan  sampel  sesuai kebutuhan). Sumber  data dalam  

penelitian diambil  baik  dari  data  primer  maupun  sekunder.  Sumber  

Informasi  Kunci, (Key  Informan),  dalam pengambilan data adalah  

Kepala  Sekolah  dan  sumber  Informasi  Penunjang (Supportive  

Informan),  yang  terdiri  dari  guru,  wali murid, siswa (OSIS), dan 

karyawan. 

Data penelitian ini berupa informasi tentang implementasi 

manajemen kesiswaan, dan eksistensi sekolah di SMA Muhammadiyah 3 

Watukelir Sukoharjo tiga tahun terakhir. 

Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi:  

a. Informan atau nara sumber, yaitu siswa, guru, kepala sekolah dan staf 

tata usaha SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo. 

b. Dokomentasi/arsip yang meliputi; Manajemen sekolah, dan berbagai 

kebijakan sekolah SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo, 

serta data lain yang terkait dengan penelitian ini.                            

2. Variable  

Variable utama dalam penelitian ini adalah manajemen kesiswaan. 

variabel penunjangnya adalah optimalisasi Implementasi manajemen 

kesiswaan, yang memiliki variabel dampak, yaitu dapat mempertahankan 

eksistensi sekolah SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Metode  wawancara  merupakan  (Pardjono, dkk, 2007: 42) 

teknik memperoleh data dengan mengadakan dialog langsung dengan 

objek yang akan dinilai. Teknik ini dipandang sebagai teknik 

pengumpulan data kualitatif yang tepat. 

Metode  wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  

terstruktur,  yaitu  semua  pertanyaan  dirumuskan  dengan cermat  dan  

disiapkan  secara  tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan (interview  

guide).  Penulis menggunakan  daftar  pertanyaan  tersebut  untuk  

melakukan  interview agar percakapan dapat terfokus.   

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, serta guru dan staf  SMA Muhammadiyah 3 Watukelir 

Sukoharjo. 

Metode ini digunakan  untuk memperoleh  data  tentang  

gambaran  umum sekolah dan pelaksanaan manajemen kesiswaan 

SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo, Jawa Tengah.   

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu (Dirjen PMPTK, 2008: 28) mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip,  
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buku,  surat  kabar,  majalah, notulen  rapat,  legger,  agenda,  dan  

sebagainya.  

Metode dokumentasi lebih mudah daripada metode lain, karena 

objek yang diamati benda mati, bukan benda hidup. 

Metode  dokomentasi dalam penelitian ini  digunakan  untuk  

memperoleh  data  siswa,  guru,  dan karyawan,  struktur  organisasi  

sekolah,  dan  dokumen  lain  yang berhubungan dengan manajemen 

kesiswaan dan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.   

c. Observasi  

Teknik Observasi (Pardjono, 2007: 43) merupakan teknik 

monitoring (pengumpulan data) dengan melakukan pengamatan 

terhadap sasaran pengukuran, dengan menggunakan lembar 

pengamatan atau lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data dari pengamatan implementasi manajemen kesiswaan di SMA 

Muhammadiyah 3 Watukelir, serta pengamatan kondisi sekolah yang 

terkait dengan penerapan manajemen kesiswaan.   

4. Validasi Data 

Agar memperoleh kebenaran data atau informasi, penulis 

menggunakan teknik triangulasion. Triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data yang sudah diperoleh itu. 

Penulis menggunakan beberapa sumber  data untuk mengumpulkan 

data yang sama.  

5. Analisis data  

Data-data  yang  telah  didapatkan  akan penulis analisis  dengan 

menggunakan teknik  deskriptif  kualitatif  yang  terdiri  dari  tiga  

kegiatan yaitu:  pengumpulan  data  sekaligus  reduksi  data,  penyajian  

data,  dan penarikan  kesimpulan/verifikasi  (Milles  dan  Huberman,  

1992:  16).  Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

Pertama,  setelah  pengumpulan  data  selesai,  kemudian   

dilakukan  reduksi  data, yaitu  menggolongkan,  mengarahkan,  dan  

membuang  yang  tidak  perlu. Kedua,  data  yang  direduksi  disajikan  

dalam  bentuk  deskripsi kualitatif dan atau  dalam bentuk narasi.  Ketiga, 

penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.   

Bila dari ketiga komponen itu ada yang masih kurang datanya, 

dan penting untuk dikaji dalam rangka menarik kesimpulan, maka 

peneliti mencari data tambahan sehingga menjadi lengkap. Mekanisme 

analisis data tersebut bila dibuat skemanya, sebagai berikut: 
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Bagan   1:  Analisis Data 

 

 

 

       1.         2. 

            3.  

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pengorganisasian pokok-pokok pikiran dalam skripsi ini disusun 

dengan sistematika sebagai berikut :  

 BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan  masalah, tujuan  dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB  II MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH, menguraikan 

tentang, Manajemen Berbasis Sekolah, yang terdiri atas: pengertian, tujuan 

MBS, alasan diterapkannya MBS, karakteristik MBS, dan manajemen 

kesiswaan, yang memerinci tentang detail; tujuan dan fungsi manajemen 

kesiswaan, prinsip-prinsip manajemen kesiswaan, pendekatan manajemen 

kesiswaan, dan keunggulan sekolah yang memerinci tentang; menciptakan 

keunggulan sekolah, membangun jaringan, dan kerangka pikir. 

Pengumpulan 
data 

Reduksi data  Sajian data

Penarikan 
kesimpulan / 
verifikasi  
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BAB III IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESISWAAN DI SMA 

MUHAMMADIYAH 3 WATUKELIR, menjelaskan tentang Gambaran 

Umum SMA Muhammadiyah 3 Watukelir; Lokasi Sekolah, Visi dan Misi 

Sekolah, dan Manajemen Kesiswaan di SMA Muhammadiyah 3 

Watukelir,meliputi; Program Ekstrakurikuler, dan Sistem Penerimaan Murid 

Baru ( PMB ). 

BAB  IV ANALISIS HASIL PENELITIAN menganalis tentang 

pelaksanaan program ekstrakurikuler, system penerimaan siswa baru, serta 

eksistensi sekolah  

BAB V PENUTUP berisi; kesimpulan, saran-saran dan kata penutup  

 


