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PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan selalu dibutuhkan sepanjang perjalanan hidup manusia 

di seluruh penjuru dunia, baik mereka yang berada di pelosok desa 

maupun yang berada di perkotaan. Kebutuhan terhadap pendidikan 

menjadi vital dan sangat menentukan masa depan generasi muda. Seiring 

dengan berjalannya waktu, pendidikan akan mengalami perubahan dan 

inovasi yang pantas diuji. Hal ini tentunya bukanlah hal yang tak disengaja 

dan kebetulan semata, namun menuntut adanya manajemen mutu yang 

relevan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. 

Proses belajar dan mengajar (PBM) dalam instansi ataupun 

lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh manajemen. Manajemen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan yang 

telah direncanakan. Perencanaan yang terprogram serta tersusun rapi akan 

mempermudah para pendidik dalam menjalankan tugas kewajiban mereka 

sebagai pendidik. 

Manajemen sangat diperlukan dalam setiap kegiatan. Sepanjang 

sejarah, orang yang sukses pasti memiliki rancangan yang tersusun rapi, 

mulai dari awal hingga akhir, sampai menuai hasil. Manajemen sangat 

berpengaruh terhadap perjalanan setiap lembaga maupun individual. 

Manajemen adalah sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki serangkaian 



teori meskipun teori tersebut masih terlalu umum dan subjektif (Nanang 

Fattah, 1996: 170). 

Manajemen memiliki peranan (role) yang sangat penting dan akan 

membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan 

motivasi, produktivitas dan kepuasan. Oleh karena itu, manajemen sangat 

penting dalam dunia pendidikan, baik formal, informal maupun non 

formal. 

Manajemen kesiswaan di setiap instansi sekolah akan 

mempengaruhi PBM di sekolah tersebut. Pendidikan akan berjalan dengan 

baik dan profesional jika dirancang dengan manajemen yang profesional 

pula. Manajemen kesiswaan memiliki peran yang sangat vital. Karena 

manajemen kesiswaan ini cakupan luas. Manajemen kesiswaan meliputi 

beberapa aspek, mulai dari perencanaan kesiswaan, penerimaan siswa 

baru, pengorganisasian siswa, orientasi siswa baru, pembinaan dan 

pelayanan siswa, organisasi siswa, penilaian siswa serta mutasi dan 

alumni siswa. Dan aspek-aspek ini menjadi semakin menarik untuk dikaji 

karena keberadaannya sangat vital dalam menentukan keberhasilan siswa 

menempuh proses pembelajaran di sekolah. 

Di Karesidenan Surakarta, mulai tahun 1999, Sekolah Dasar Islam 

Terpadu (SDIT) mulai merebak. Saat ini sekolah-sekolah tersebut menjadi 

sekolah pilihan orang tua muslim untuk memberikan tarbiyah Islamiyah 

yang utama. Hal ini disebabkan SDIT tidak hanya memberikan bekal 

pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri pada umumnya, yang 



memberikan pendidikan berupa pelajaran umum, dan khususnya 

pendidikan agama hanya dua jam pelajaran tiap pekan serta pendidikan 

olah raga, sedangkan SDIT memberikan pendidikan agama dengan lebih 

intensif. 

SDIT di Surakarta merebak pada tahun 1999. Ini berarti pada tahun 

pelajaran 2008/2009 SDIT di Surakarta hampir berjalan selama satu 

dekade. Dalam masa ini pasti sudah banyak perkembangan, dan jumlah 

SDIT akan semakin bertambah. Masyarakat akan semakin selektif dalam 

menilai sebuah karya. Orangtua muslim yang memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan tarbiyyah Islamiyah tidak akan berhenti untuk menilai, 

menimbang dan memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk anaknya. 

Hal inilah yang kemudian menjadikan peneliti tertarik untuk menelaah 

bagaimana kemajuan SDIT di Surakarta, khususnya pada manajemen 

kesiswaan.  

Intelectual Quotion (IQ) sangat diunggulkan bahkan dipandang 

sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan dalam pendidikan. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang 

signifikan, maka ditemukan ada banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik (Muhibbin Syah, 1995: 18). 

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIP) Al Madinah berdiri untuk 

menciptakan suatu warna pendidikan yang relevan dan mengutamakan 

mutu yang militansinya kembali kepada pemahaman salaf (orang-orang 

terdahulu, generasi terbaik) yang shalih. Pendidikan Islam yang dalam 



penanganannya merujuk dengan selektivitas yang jeli menuju satu 

kemurnian dalam beraqidah, berakhlak dan beribadah. Semua aspek yang 

diterapkan di SDIP Al Madinah diupayakan untuk kembali ke dalam 

teladan para salaf yang shalih. Manhaj salaf yang diterapkan berabad-abad 

silam telah membuahkan banyak hikmah dalam dunia tarbiyyah 

Islamiyah. Peneliti tertarik untuk menelaah apakah masih relevan untuk 

diterapkan di zaman sekarang. Dengan kemajuan dan perkembangan yang 

ada, manhaj salaf apakah masih tetap akan bisa diterapkan dalam dunia 

pendidikan sekarang. 

SDIP Al Madinah merupakan salah satu divisi tarbiyah yang 

berada di bawah Yayasan Al Madinah Surakarta. Selama enam tahun 

berjalan, SDIP memiliki satu perjuangan yang signifikan dan mengarah 

kepada target sebagaimana telah dirancang dalam visi, misi dan target 

divisi tarbiyah di SDIP tersebut. 

Seleksi yang ketat, kualitas yang diharapkan, pembiayaan dan 

aspek-aspek yang lain, menjadikan peneliti memandang bahwa SDIP Al 

Madinah satu sekolah yang memiliki komitmen untuk berupaya 

menerapkan pendidikan Islam yang relevan dan tetap berpegang teguh 

dengan kembali kepada Al Quran dan Sunnah Rasul. Hal inilah yang 

menarik penulis untuk meneliti atau mengkaji masalah tersebut. Dengan 

demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 

judul: MANAJEMEN KESISWAAN DI SDIP AL MADINAH 

SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2008/2009. 



B. Penegasan Istilah 

Untuk menjadikan penelitian lebih terfokus, peneliti menjelaskan 

bahwa yang akan diteliti adalah manajemen kesiswaan. Manajemen 

kesiswaan sendiri merupakan bagian dari manajemen pendidikan. 

1. Manajemen Kesiswaan 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. 

Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu 

bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami 

mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat 

karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan 

mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai 

profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk 

mencapai prestasi manajer, dan para profesional dituntun oleh suatu 

kode etik (Nanang Fattah, 1999: 1).  

Adapun kesiswaan adalah berasal dari kata “siswa” yang 

menggunakan awalan “ke” dan akhiran “an”, yaitu salah satu dari 

bagian yang ada di sekolah formal yang menjalankan serta 

memperhatikan tentang setiap hal yang berkaitan dengan PBM yang 

diterapkan di sekolah terkait. 

Manajemen kesiswaan adalah manajemen yang berkaitan 

dengan setiap aspek yang berhubungan dengan siswa, terutama dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berjalan. Manajemen 

kesiswaan pada dasarnya membahas tentang: 



a) Perencanaan kesiswaan 

b) Penerimaan siswa baru 

c) Pengorganisasian siswa 

d) Orientasi siswa baru 

e) Pembinaan dan pelayanan siswa 

f) Penilaian siswa 

g) Mutasi, konversi dan alumni siswa (Muhroji, dkk, 2003: 1). 

2. SDIP Al Madinah Sukoharjo 

SDIP adalah sekolah formal berstatus swasta yang memiliki 

program belajar mengajar formal setaraf Sekolah Dasar atau Madrasah 

Ibtida’iyyah dengan memadukan ilmu umum dan dienul Islam. 

Adapun SDIP Al Madinah berada di Kampung Windan Baru 03/VII 

Kelurahan Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Berpijak pada penegasan istilah di atas, maka dapat dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah manajemen yang 

berhubungan dengan pengelolaan siswa yang diterapkan di SDIP Al 

Madinah Sukoharjo, mulai dari perencanaan kesiswaan, penerimaan siswa 

baru, pengorganisasian siswa, orientasi siswa baru, pembinaan dan 

pelayanan siswa, organisasi siswa, penilaian siswa serta mutasi dan 

alumni siswa. 

 

 

 



C. Perumusan Masalah 

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah dan lebih jelas 

maka perlu dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

yaitu: “Bagaimana pelaksanaan manajemen kesiswaan di SDIP Al 

Madinah Sukoharjo?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang 

bagaimana pelaksanaan manajemen kesiswaan yang diterapkan di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Al Madinah Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Manfaat teoritis: 

a. Dapat menambah wawasan teoritik tentang manajemen kesiswaan 

dari para tokoh pendidikan. 

b. Dapat menambah hasanah ilmu, khususnya manajemen kesiswaan. 

2. Manfaat Praktis: 

Bagi SDIP Al Madinah; sebagai sumbangan praktis untuk dijadikan 

bahan pertimbangan guna meningkatkan pengelolaan atau penerapan 

manajemen kesiswaan bagi SDIP Al Madinah Sukoharjo. 



 

F. Tinjauan Pustaka 

Telah ada beberapa penelitian tentang manajemen pendidikan 

ataupun SDIT, di antaranya adalah “Manajemen Kelas di SMP 

Muhammadiyah I Kartasura Tahun 2004/2005”, yang diteliti oleh 

Triyono (2005: 15). Dia menyimpulkan bahwa manajemen kelas 

mencakup bagaimana pengaturan (format) tempat duduk, penguasaan 

peserta didik dalam KBM, kewajiban guru dan beberapa hal penting 

yang berkaitan dengan kelas. Manajemen kelas merupakan faktor 

terpenting saat proses KBM berlangsung. Seorang guru yang profesional  

bukan hanya dituntut untuk memiliki kesiapan akan materi yang ingin 

diberikan, tetapi juga strategi yang akan digunakan, metode, media dan 

bagaimana mengkondisikan keadaan kelas agar bisa melaksanakan 

kegiatan belajar dengan efektif, efisien dan menyenangkan (fun). 

Marsudi Tri Sampurno (2004: 16) meneliti tentang “Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) yang diterapkan di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta Tahun 2003/2004”. Dia menemukan bahwa pelaksanaan MBS 

sangat ditentukan oleh kemampuan Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah dan kualitas dewan guru sebagai pengajar sekaligus pendidik. 

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa Kepala Sekolah 

memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan dalam meraih 

target pendidikan. Kepala Sekolah tidak hanya dituntut untuk pandai dan 

cerdas dalam akademik saja, melainkan kepiawaian dalam mengatur 



anak buahnya, mendekati serta memimpin merupakan rangkaian tugas 

yang harus dipikul dengan penuh tanggung jawab. 

Di sisi lain, peneliti tersebut juga menjelaskan bahwa sumber daya 

manusia (SDM) sangat mempengaruhi PBM dan KBM yang diterapkan 

di instansi maupun sekolah yang dipimpin. Guru dan tenaga pendidik 

yang profesional akan bisa menempatkan dan menjalankan tugas dengan 

penuh amanah, ikhlas dan menjalankan visi, misi serta target dari 

sekolah yang ada. 

Adapun penelitian yang dilakukan Uswatun Hasanah (2005: 18) 

tentang “Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Daar El Qalam 

Jayanti Tangerang Tahun 2004/2005” menyimpulkan bahwa 

manajemen pendidikan di pesantren jauh lebih njlimet dan nilai 

kompleksitasnya jauh lebih tinggi dari pada sekolah formal umum. Oleh 

karena itu, pesantren 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. Hal ini dikarenakan komunitas pesantren selama 24 jam berada 

dalam pengawasan, pengaturan serta pemberian teladan yang 

mempengaruhi berjalannya PBM dan KBM yang ada. 

Dalam beberapa penelitian di atas, secara umum menggambarkan 

bahwa manajemen sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Baik 

dunia pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam. Manajemen 



akan menjadi acuan bagi pelaksanaan suatu program, sehingga target 

yang ada akan tercapai. 

Berpijak pada beberapa penelitian sejenis yang diangkat oleh 

peneliti di atas, dapat dikemukakan bahwa permasalahan yang diangkat 

dalam skripsi ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dengan 

demikian, penelitian ini memenuhi kriteria kebaruan. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan “suatu cara atau jalan untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu masalah” (Joko Subagjo, 

1997: 2). 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan. Di 

samping itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang prosedurnya menghasilkan data-data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

diamati (Robert Bogdan dan Steven J yang dikutip oleh Lexy J 

Moleong, 1993: 3). 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu Al 

Madinah Sukoharjo berada di Kampung Windan Baru  Gumpang 

Kartasura. Penelitian ini diadakan pada tahun pelajaran 2008/2009. 

 



3. Sumber Data 

Sumber data adalah data yang diperoleh dari SDIP Al Madinah 

Sukoharjo. Data tersebut berupa gambaran manajemen kesiswaan. 

Dalam hal ini respondennya adalah: Kepala Sekolah, Pembantu Kepala 

Sekolah Bidang Kesiswaan. Adapun data yang bersifat dokumentasi, 

data didapatkan dari staf Tata Usaha SDIP Al Madinah Sukoharjo. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Interview 

Adalah “proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang 

berhadap-hadapan secara fisik” (Sutrisna Hadi, 1993: 193). 

Maksudnya adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam 

percakapan untuk mendapatkan informasi. 

Adapun metode wawancara yang dipakai adalah metode bebas 

terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada responden dengan jawaban yang semuanya berasal dari 

responden. 

Data yang diperoleh dengan interview adalah sarana prasarana 

siswa, perencanaan kesiswaan, pengorganisasian siswa, orientasi 

siswa baru, KBM di SDIP Al Madinah, organisasi siswa, penilaian 

siswa, mutasi dan alumni siswa. 



 

b. Observasi 

Yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki” (Sutrisno Hadi, 1993: 136). 

Data yang diperoleh melalui observasi adalah pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

c. Dokumentasi 

Yaitu “data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen dan lain-lain” (Margono, 1996: 40). 

Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah gambaran 

umum SDIP Al Madinah, sejarah berdirinya SDIP Al Madinah, 

visi, misi, tujuan, keadaan guru dan karyawan, penerimaan siswa 

baru, pembinaan dan pelayanan siswa, penilaian siswa, mutasi dan 

alumni. 

5. Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang dapat 

diamati dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 

fenomena dari data-data yang diperoleh di objek penelitian (Arikunto, 

1989: 196).  

Adapun metode berfikir yang penulis gunakan adalah metode 

deduktif, yaitu menganalisis data dari hal yang bersifat umum ke 



khusus (Margono,  1996: 24). Di samping itu, penulis menggunakan 

metode induktif, yaitu cara menganalisisnya dari khusus ke umum 

(Margono, 1996: 24). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan skripsi lebih terarah, maka penulis menyusun 

skripsi ini dengan sistematika. Adapun sistematika penulisan ini terdiri 

atas tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul luar, halaman sampul 

dalam, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi serta daftar tabel. 

Bagian tengah berisikan: 

 Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode dan sistematika penulisan. 

 Bab II: Kajian Pustaka, memberikan gambaran dan kajian tentang 

manajemen kesiswaan dari literatur yang disusun oleh para pemikir 

pendidikan. Bab ini berisikan teori manajemen, manajemen 

pendidikan beserta komponen-komponennya, manajemen 

kesiswaan dan aspek-aspeknya. 

 Bab III: Hasil Penelitian Lapangan, bab ini dimulai dengan 

gambaran umum yang meliputi sejarah berdirinya, visi, misi serta 

tujuan SDIP Al Madinah, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan 



manajemen kesiswaan. Sub bab manajemen kesiswaan berisi hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen kesiswaan di 

SDIP Al Madinah Sukoharjo. 

 Bab IV: Analisis Data, memberikan analisis data yang telah 

dipaparkan pada bab III dengan teori yang dipaparkan pada bab II. 

 Bab V: Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.  

Bagian akhir berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi 

singkat penulis. 


