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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Program peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini berjalan 

merupakan tujuan dunia pendidikan.Peningkatan kualitas pendidikan sangat 

diperlukan untuk peningkatan sumber daya manusia agar memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang berorientasi pada peningkatan 

penguasaan iptek, kemampuan profesional, dan produktivitas kerja sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan bangsa.Untuk mencapai tujuan tersebut, 

suatu lembaga pendidikan/ sekolah memerlukan kerjasama di antara 

personal sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, staf tata usaha) dan orang 

luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, kepala kantor 

Departemen P dan K, dan lain- lain). 

Tujuan pendidikan dijelaskan dalam pembukaan UUD RI 1945 bahwa 

tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari 

penegasan tersebut, maka pendidikan adalah faktor yang menentukan dalam 

mewujudkan tujuan nasional (UU Guru dan Dosen, 2005: 47). 

Hal ini juga dijelaskan dalam UU No. 20/ 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
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didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (dalam Wiji, 2008: 21- 22).Wujud dari tujuan pendidikan 

nasional yaitu agar tercapai manusia seutuhnya, yang ciri utamanya adalah 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, 

sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Dalam rangka tersebut, pemerintah telah berupaya 

membangun sektor pendidikan secara terencana, terarah dan bertahap serta 

terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, baik 

ekonomi, iptek, sosial, maupun budaya. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara resmi 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, 

sengaja, dan terarah, yang dilakukan oleh pendidik yang profesional, dengan 

program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh 

peserta didik pada setiap jenjang tertentu, mulai dari Tingkat Kanak- kanak 

(TK) sampai Pendidikan Tinggi (PT). 

Sebagai penyelenggara pendidikan formal,sekolah mempunyai 

tanggung jawab besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan. Maka, 

produk dari sebuah sekolah harus berupa lulusan yang memiliki kompetensi 

yang unggul. Oleh sebab itu, diperlukan pemimpin sekolah profesionalyang 

mampu membentuk manajemen sekolah yang baik/ efektif agar 
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dapatmewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui 

program- program yang dilaksanakan secara terarah dan bertahap. 

Ciri- ciri pemimpin yang baik tersebut, dijelaskan dalam QS Ali Imran 

(3: 159): 

$yϑ Î6sù7π yϑ ômu‘ z⎯ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 (öθ s9 uρ|MΨä.$̂à sùxá‹ Î= xîÉ= ù= s) ø9 $#(#θ ‘Ò xΡ ]
ωô⎯ÏΒ y7Ï9 öθ ym(ß# ôã$$sùöΝ åκ ÷] tãö Ï øó tG ó™$# uρöΝ çλ m;öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ’ÎûÍ ö∆ F{$# (# sŒÎ* sù|

MøΒ z• tãö≅©. uθ tG sù’n? tã«! $# 4¨β Î)©! $# = Ït ä†t⎦,Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $# 
 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 
 

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa pemimpin tidak boleh sombong 

tetapi berdoa pada Allah supaya tetap menjadi pemimpin yang baik, menjadi 

pemimpin harus lembut tidak boleh keras, pemimpin harus musyawarah 

sebelum mengambil keputusan, memaafkan kesalahan anak buahnya, dan 

selalu mendoakan dan menyayangi anak buahnya. 

Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki 

tanggung jawab yang amat besar untuk memenuhi harapan dari berbagai 

pihak yang terkait, sesuai fungsi dan tugas kepala sekolahyang 

diakronimkan menjadi EMASLIME yaitu educator, manager, 

administrator, supervisor, leader, innovator, motivator dan 

entrepreneur(dalam Mulyasa, 2002: 98- 121). 
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Sesuai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang menyangkut 

keseluruhan kegiatan sekolah, ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: 

أأل ُآلُُّكْم َراٍع َوُآلُُّكْم َمْسُئْوٌل َعْن َرِعَيِتِه َفا أل ِمْيُن الَِّذي َعَلى النَّاِس 
َراٍع َوُهَو َمْسُئْوًل َعْن َرِعَيِتِه، َوالَرُجُل َراٍع َعَلى َأْهٍل َبْيِتِه َوُهَو 

ِه َوِهَي َمْسُئْوَلٌة َها َوَوَلِدَزْوِجَيًة َعَلى َبْيِت لَمْرأُة َرِعَمْسُئْوًل َعْنُهْم، َوا
َفُكلُُّكْم  َعْنُهْم، َوالَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئْوٌل َعْنُه أال

 ِعَيِتِهَمْسُئْوٌل َعْن َر
Ketahuilah, bahwa kamu sekalian adalah sebagai pemimpin dan kamu 
sekalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpin.Maka Amir 
(pemimpin) yang memimpin manusia yang banyak bertanggung jawab atas 
yang dipimpin. Dan seorang suami (lelaki) adalah sebagai pemimpin bagi 
keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang istri 
(wanita) adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya serta bagi anak- 
anaknya dania bertanggung jawab terhadap mereka. Dan seseorang hamba 
(budak) adalah sebagai pemimpin dalam menjaga harta 
tuannya.Ketahuilah, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian 
bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. 

Hadist ini menjelaskan seseorang pemimpin memiliki tanggung jawab 

yang berat disebabkan oleh hakekat kepemimpinannya yang memiliki dua 

dimensi yaitu tanggungjawab yang harus disampaikan pada orang- orang 

yang dipimpinnya dan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT. 

Sebagai pemimpin yang profesional kepala sekolah harus mampu 

mengoptimalkan semua potensi yang ada di sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan.Tujuan tersebut meliputi prestasi siswa dalam bidang akademik 

maupun non akademik, tercapainya integritas moral, dan terbentuknya 

karakter yang baik pada siswa.Agar tujuan pendidikan tercapai secara 

optimal, maka seorang kepala sekolah perlu mengarahkan, membimbing, 

memotivasi, menggerakkan, mendorong, serta memperhatikan kesejahteraan 

guru. 
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Hal ini karena guru sebagai pendidik juga memiliki peranan penting 

dalam penentu arah dan kualitas pendidikan, terutama penentu efektivitas 

dan efisiensi peserta didik.Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat 

ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui 

kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, kurikulum yang bagus dan 

modern serta perencanaan strategis yang dirancang.Jika guru tidak 

berkualitas maka tidak ada gunanya.Jadi pendidikan yang baik dan unggul 

tetap tergantung pada kondisi mutu guru yang kreatif dan cerdas. 

Karena itu,perlu peningkatan kualitas pendidikan gurumaupun tingkat 

kesejahteraan guru demi mengoptimalkan peran guru sebagai pendidik 

secara optimal, efektif dan efisien, sepertisertifikasi guru yang telah 

disahkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005.Selain itu, guru 

juga perlu mendapatkan pelatihan, promosi/ kenaikan pangkat, penghargaan 

dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan jasanya.Oleh sebab itu, 

kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu menjadi dirijen yangdapat 

merencanakan,mengoordinasi, menggerakkan dan menyerasikan semua 

sumber daya pendidikan (guru maupun sarana prasarana) agar tercapai 

kualitas siswa yang berprestasi dan bermoral. 

Tujuansekolah didirikan, kurikulum disusun, dan guru diangkat serta 

sarana dan prasarana pendidikan diadakan semuanya untuk kepentingan 

siswa atau anak didik.Oleh karena itu, pendidikan hendaknya didesain bagi 

siswa atau anak didik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.Agar 

program yang telah disusun, guru yang telah diangkat, dan sarana dan 
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prasarana dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, siswa perlu dikelola 

sedemikian rupa sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien (TIM FKIP UMS, 2009: 49). 

Maka, tugas dan peran kepala sekolah dalam mewujudkan 

subkompetensi manajemen kesiswaan dapat direfleksikan oleh dirinya 

dalam program kesiswaan yang didesain/ dirancang dan dikembangkan 

mulai dari tingkat perencanaan penerimaan sampai siswa tamat/ keluar dari 

sekolah. 

Menurut peraturan kepegawaian, kepala SMP Islam Al Azhar 21 Solo 

Baru memiliki perandalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinir, 

dan mengevaluasi semua pegawai yang ditugaskan dilingkungannya, serta 

peningkatan mutu pembelajaran.Selain itu, kepala sekolah memiliki tugas 

sebagai leader, manager, administrator dan instruktur dalam pelaksanaan 

program kerja sekolah.Selanjutnya kepala sekolah harus 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan semua kegiatannya kepada 

pengurus yayasan Makarima. 

Karena pentingnya peran kepala sekolah khususnya dalam manajemen 

kesiswaan, serta keunggulan dan hasil prestasi siswa di sekolah yang baru 

berdiri 3 tahun ini, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian 

tentang “Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Kesiswaan Kasus di 

SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru”yang merupakan sekolah swasta yang 

didirikan tahun 2008 oleh Yayasan Makarima Surakarta bekerjasama 
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dengan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA) Jakarta yang merupakan 

cabang ke- 21 dari seluruh SMP Islam Al Azhar se- Indonesia.  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan 

istilah- istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun istilah- istilah 

yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Peran  

 Istilah “peran” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

yaiturole.Istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka 

seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga 

diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa diharapkan dari 

pekerjaan tersebut.Jadi, peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan 

diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. 

2. Kepala Sekolah  

 Kepala sekolah adalah seorang guru yang diangkat menjadi kepala 

sekolah yang memiliki kemampuan untuk memimpin segala sumber daya 

yang ada pada suatu sekolah baik dengan caramempengaruhi, 

mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf 

siswa, orang tua dan pihak lain yang terkait sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. 
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3. Manajemen Kesiswaan 

 Manajemen kesiswaan kasus di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru 

meliputi pekerjaan- pekerjaan atau kegiatan- kegiatan mengorganisir 

aktivitas siswa, membimbing, mengarahkan, serta memotivasi siswa 

semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid keluar atau 

meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada 

jenjang sekolah di atasnya (Suryosubroto, 2004: 74). 

4. SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru  

  SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru adalah Sekolah Menengah 

Pertama Islam yang beralamatkan di Jl. Raya Solo Baru- Baki  komplek 

Al Azhar Solo Baru. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang 

didirikan pada tahun 2008 oleh Yayasan Makarima Surakarta 

bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA) Jakarta 

yang merupakan cabang ke- 21 dari seluruh SMP Islam Al Azhar se- 

Indonesia.  

  Dari beberapa penegasan istilah diatas, maka maksud dari 

penelitian iniadalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah 

dalam manajemen kesiswaan terhadap perkembangan dan kemajuan 

sekolah dengan mengambil kasus di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
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C. Rumuan masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, 

maka masalahnya dapat dirumuskan yaitu: 

1. Apa perankepala sekolah  dalammanajemen kesiswaan di SMPIslam Al 

Azhar 21 Solo Baru? 

2. Bagaimana desain atau tata kelolamanajemen kesiswaan di SMP Islam 

Al Azhar 21 Solo Baru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peran kepala sekolah  dalammanajemen kesiswaan 

di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru. 

b. Untuk mengetahui desain atau tata kelolamanajemen kesiswaan di 

SMP Islam  Al Azhar 21 Solo Baru. 

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

 Menambah khasanah keilmuwan terutama dalam ilmu 

kepemimpinan/ pendidikan leadership dan ilmu manajemen 

pendidikan, khususnya manajemen kesiswaan. 
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b. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pihak terkait seperti kepala sekolah dan pihak- pihak 

lainnya yang terkait sebagai bahan masukan untuk SMP Islam Al 

Azhar 21 Solo Baru dalam hal peran kepala sekolah dalam manajemen 

kesiswaan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangannya 

menjadi sekolah yang lebih unggul dan berprestasi.  

 
E. Kajian Pustaka 

  Untuk mengetahui hal- hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada 

beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan bahan telaah oleh 

penulis, diantaranya adalah: 

1. Kasdi (MMUMS, 2007) dalam tesisnya yang berjudul “Efektivitas 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (Studi Kasus di SMK ISS Jatipurno- 

Wonogiri)” menyimpulkan bahwa kepala sekolah agar dapat 

memberdayakan warga sekolah untuk menuju kemajuan sekolah, harus 

memiliki tingkat inteligensi yang baik, memiliki sifat serta sikap yang 

berusaha untuk adil dalam kesejahteraan, mengerti kepada guru dan 

karyawan, dan memiliki pengetahuan dan keilmuan. Model 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan 

situasional, kepala sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai 
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pimpinan sekolah cukup bijaksana, kepala sekolah dapat menyesuaikan 

dengan situasi yang dihadapi.  

2. Dica Lanita Affinoxy ( FAI UMS, 2009), dalam skripsinya yang berjudul 

“Manajemen Kesiswaan SDIT Nur Hidayah Surakarta Th. 2008/ 2009”, 

menyimpulkan bahwa siswa sebagai raw input sekolah perlu untuk 

dikelola dengan sebaik- baiknya. Hal ini karena tujuan adanya sekolah, 

kurikulum, guru, dan sarana prasarana untuk kepentingan siswa. Untuk 

manajemen siswa diperlukan seni dan ilmu seputar siswa. Manajemen 

kesiswaan yang baik menjadi lebih penting untuk dimiliki  sekolah yang 

bersistem full day school, SDIT Nur Hidayah Surakarta salah satunya. 

Karena, sistem tersebut memberikan peluang besar bagi siswa mengalami 

kejenuhan di sekolah. Pelaksanaan  manajemenkesiswaan di SDIT Nur 

Hidayah Surakarta mencakup 4 hal yaitu: perencanaan (planning) 

kesiswaan, pengorganisasian (organizing) kesiswaan, pelaksanaan 

(actualizing) kesiswaan, pengawasan (controlling) kesiswaan. Selain itu, 

diuraikan faktor pendukung dan penghambat kegiatan manajemen 

kesiswaan. Faktor pendukung meliputi: adanya kerjasama antara elemen 

sekolah, sarana prasarana yang lengkap dan mendukung, komitmen dan 

inovasi dari pelaksana manajemen, sistem informasi berupa website dan 

SMS education, jalinan kerjasama dengan sejumlah TK, dan peran aktif 

orang tua siswa. Sedangkan faktor penghambat muncul dari siswa, guru, 

dan orang tua. Faktor penghambat tersebut antara lain: kurangnya 



12 
 

komunikasi antar pengajar ekstrakurikuler, pilihan siswa berubah- ubah, 

serta longgarnya pengawasan dari orang tua. 

3. Sulasmi (FAIUMS, 2009), dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Sekolah di SDIT Nur Hidayah Kerten Surakarta 

tahun pelajaran 2008/ 2009” menyimpulkan bahwa manajemen 

kepemimpinan meliputi manajemen kesiswaan, manajemen ketenagaan 

atau personalia, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, 

manajemen keuangan, manajemen kehumasan, dan manajemen supervisi. 

Faktor pendukungnya adalah motivasi dan keinginan orang tua yang kuat 

untuk memasukkan anak ke SDIT serta kepercayaan masyarakat terhadap 

mutu sekolah, sarana prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang 

kondusif, guru- guru yang professional pada bidangnya masing- masing 

serta karyawan yang terampil. Faktor penghambat meliputi kurikulum 

yang terlalu padat, adanya tenaga pengajar yang mengampu mata 

pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya, letak sekolah yang 

kurang strategis sehingga terkadang masyarakat tidak mengetahui 

keberadaan sekolah tersebut.  

4. Nur Aisyah (FAI UMS, 2006) dalam skripsinya yang berjudul “ Peran 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SLTP Al Islam 

1 Surakarta Tahun Ajaran 2005/ 2006” menyimpulkan bahwa kepala 

sekolah SLTP Al Islam 1 Surakarta berperan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan; dalam meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah 
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bersama- sama dengan personal lainnya melakukan manajemen 

pendidikan yang terdiri dari manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana 

dan prasarana dan manajemen supervisi pendidikan; kepala sekolah 

SLTP Al Islam Surakarta telah memiliki lima kualitas penampilan ideal 

yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kualitas akhlak, 

kepribadian, hubungan dengan masyarakat, kekayaan serta kualitas 

kesehatan; sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah telah mampu 

berperan menjadi seorang educator, manager, administrator, supervisor, 

leader, innovator dan motivator. 

 Berdasarkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang agak mirip 

dengan masalah penelitian penulis yang sudah dipaparkan di atas, maka 

yang menjadi fokus penelitian penulis adalah masalah tentang “Peran 

Kepala Sekolah dalam Manajemen Kesiswaan”.Obyek penelitian penulis ini 

khususnya kasus di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru ternyata memang 

belum ada yang melakukan penelitian.Oleh karena itu, penelitian dalam 

skripsi ini memenuhi unsur kebaharuan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan Penelitian 

 Penelitian tentang peran kepala sekolah dalam manajemen 

kesiswaan ini merupakan penelitian lapangan (field research) karena 

didasarkan pada data- data yang terkumpul dari lapangan secara langsung 
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di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru.Bentuk pendekatan penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif artinya 

pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan berupa penjelasannya bukan angka- angka (Moleong, 2007: 

9- 11). 

2. Metode Penentuan Subjek 

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh informasi, 

yang dapat diperoleh dari seseorang maupun sesuatu yang mengenainya 

ingin diperoleh keterangan (Tatang, 1986: 92- 93).Berdasarkan penelitian 

yang berjudul peran kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen 

kesiswaan kasus di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru, penulis 

menentukan kepala sekolah sebagaisubjek yang menjadi informan utama, 

dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, guru, tenaga kependidikan, 

dan siswa sebagai informan pendukung. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode wawancara (interview) 

Hadi (1983: 193) menyatakan bahwa metodeinterview adalah 

teknik pengumpulan data dengan caratanya jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistematis. Yaitu percakapan yang dilakukan 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
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pertanyaan itu.Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik 

wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dalam 

pelaksanaannya pewawancara membawa garis besar hal- hal yang 

akan ditanyakan (Arikunto, 1998: 146).Selain itu, yang diwawancarai 

dapat memberikan jawaban dalam situasi bebas, tetapi peneliti tetap 

memberikan arah wawancara (Walgito, 2003). Apabila setelah 

wawancara pertama data yang diperoleh dirasa kurang, maka peneliti 

akan kembali mewawancarai informan untuk melengkapi data 

penelitian. 

Metode wawancara dalam penelitian ini dipakai penulis untuk 

mengambil data tentang peran kepala sekolah dalam manajemen 

kesiswaan di SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru.Wawancara 

dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala bagian kesiswaan, 

guru, tenaga kependidikan, dan siswa. 

b. Metode observasi 

 Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata atau pengamatan meliputi kegiatan, pemusatan perhatian 

terhadap obyek dan menggunakan seluruh panca indera (Arikunto, 

1998: 234- 236).Dalam penelitian ini observasi yang digunakan 

peneliti ialah pengamatan berperan serta secara aktif dengan 

mengamati secara langsung untuk memperoleh gambaran secara 

langsung kemudian aktif bertanya dalam keadaan yang 

sebenarnya.Observasi atau pengamatan secara langsung dilakukan 
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untuk memperoleh gambaran secara meyeluruh tentang SMP Islam Al 

Azhar 21 Solo Baru seperti data tentang letak dan keadaan geografis 

sekolah, kondisi dan situasi dalam- luar sekolah, serta sarana dan 

prasarana sekolah. 

c. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal 

atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah,prasasti, notulen rapat,legger, agenda dan sebagainya 

(Arikunto, 1998: 236). Sumber dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah semua data yang diperoleh dari SMP Islam Al Azhar 21 Solo 

Baru, mengenai letak geografis, sejarah berdirinya, dan struktur 

organisasi sekolah. Data dokumentasi yang lain berupa foto yang 

menggambarkan kondisi dan lokasi sarana prasarana dari informan 

penelitian, dalam hal ini kepala sekolah.  

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, 

mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya 

(Nasution, 1988).Analisis data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah metode induktif.Metode induktif adalah suatu 

penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang 

kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu 

kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.Metode 

ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, 
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instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami 

suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang 

gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. 

Dalam penelitian ini, peristiwa umum yaitu teori dijelaskan 

peneliti didalam BAB II kemudian di analisis dengan hasil penelitian 

dalam BAB IV. 

 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 

   Sebuah skripsi akan lebih sistematis jika disusun dengan sistematika 

yang sesuai dengan kaidah yang baik, maka dalam skripsi ini dicantumkan 

bagaimana sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, nota pembimbing, 

halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan 

daftar lampiran, bagian inti dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, dalam bab I ini akan diuraikan tentang latar 

belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Manajemen Siswa yang diperankan Kepala Sekolah, 

Guru, Siswa, serta Orang Tua, pembahasan dalam bab ini meliputi empat 

bagian yaitu bagian pertama membahas tentang manajemen kesiswaan 

terdiri dari pengertian manajemen kesiswaan, prinsip- prinsip manajemen 

kesiswaan, kegiatan manajemen kesiswaan. Bagian kedua membahas 

tentang peranpokok kepala sekolah terdiri dari pengertian kepala sekolah, 

tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, peran kepala sekolah dalam 
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manajemen kesiswaan.Bagian ketiga membahas tentang peran guru terdiri 

dari pengertian guru, syarat dan sifat guru, peran guru sebagai pembimbing 

dan pengajar, tugas dan tanggung jawab guru.Bagian keempat membahas 

tentang partisipasi siswa membahas tentang organisasi lingkungan sekolah 

(komite sekolah), orang tua, dan siswa. 

BAB III Gambaran Umum SMPIA 21 Solo Baru.Pembahasan 

dalam bab ini meliputisejarah SMPIA 21 Solo Baru, letak geografis, sarana 

prasarana, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan, keadaan guru dan siswa. 

BAB IV Pelaksanaan Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen 

Kesiswaan Kasus di SMPIA 21 Solo Baru.Pembahasan dalam bab ini 

meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan 

pembahasan. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. 

 


