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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu sekolah ditentukan oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah keberhasilan 

dalam pengelolaan manajemen di dalamnya. Sekolah 

dasar sebagai institusi pendidikan  menyelenggarakan 

berbagai aktivitas pendidikan bagi anak didik dan 

melibatkan banyak aspek, sehingga aktivitas serta 

berbagai aspek pendidikan di sekolah dasar diharapkan 

memiliki manajemen yang baik dalam rangka mencapai 

tujuan sekolah dasar, khususnya tujuan institusional 

dalam pendidikan itu sendiri. Masalah pendidikan yang 

dialami Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini 

kebanyakan timbul akibat dari kurang adanya 

antisipasi dan perencanaan ke depan dari bangsa kita 

terhadap kebutuhan bangsa yang sedang membangun 

(pjjpgsd.dikti.go.id/). Di samping itu, karena negara kita 

termasuk negara yang sedang berkembang, walaupun 

kita bisa mengetahui gejala permasalahan, namun 

belum mampu mengatasi secara terencana akibat 

keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia. 

Menurut Latief 2011(http://edukasi.kompas.com), 

menyebutkan bahwa sebanyak 527.850 anak (1,7 

persen) dari 31,05 juta anak-anak SD putus sekolah 

http://edukasi.kompas.com/
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setiap tahun. Peringkat Indonesia dalam siaran yang 

dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan 

dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa 

(UNESCO), mengalami penurunan. Disebutkan bahwa 

peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 

negara yang terangkum dalam Indeks pembangunan 

pendidikan Indonesia dalam EFA Global Monitoring 

Report 2011. Selain itu,  adapun anak putus sekolah 

pada usia SD yang tidak dapat melanjutkan ke SMP 

sebanyak 720.000 siswa atau 18,4 persen dari lulusan 

SD setiap tahun (Kusumaningrum, 2012). Hal ini 

menjadi tantangan bagi sekolah dasar di Indonesia 

untuk mengutamakan proses pendidikan yang akan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan relevan 

dengan pembangunan seiring tuntutan arus globalisasi.  

Salah satu manajemen yang dapat mengelola 

seluruh sumber daya pendidikan yaitu siswa 

khususnya adalah manajemen kesiswaan. Manajemen 

kesiswaan keberadaanya sangat dibutuhkan di lembaga 

pendidikan karena kesiswaan merupakan subjek 

sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan 

ketrampilan. Di sekolah dasar keberadaan manajemen 

kesiswaan tercakup dalam kompetensi manajerial 

kepala sekolah. Mulyasa (2009) menyatakan bahwa 

manajemen kesiswaan adalah penataan dan 

pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan 
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(siswa), mulai masuk sampai dengan keluarnya 

kesiswaan tersebut dari suatu sekolah. 

Di lembaga pendidikan, peserta didik memiliki 

hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Namun, 

tentu saja peserta didik memiliki kemampuan yang 

berbeda dalam mengembangkan potensinya. Dalam 

lembaga pendidikan, peserta didik sama-sama 

diarahkan agar berkembang seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. Dampak dari adanya 

perbedaan bawaan yang dimiliki siswa, maka akan 

timbul adanya siswa yang lambat dan ada peserta didik 

yang cepat dalam perkembangan belajarnya. Adanya 

kompetisi yang sehat antar siswa akan terjadi bila ada 

kemauan dan kegiatan pengelolaan manajemen, yaitu 

dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan. Selain itu, 

siswa yang memiliki masalah sebagai dampak dari 

adanya kompetisi akan segera bisa ditangani dengan 

baik jika manajemen kesiswaannya baik. Dalam usaha 

pengembangan diri tersebut, tentunya ada kebutuhan 

yang saling bertolak belakang  dalam aspek pemenuhan 

pemprioritasannya. Seperti apa yang disampaikan oleh 

Dirjen Dikti (2007), bahwa di satu sisi, para siswa ingin 

sukses dalam aspek prestasi akademik, namun di sisi 

lain, mereka juga ingin sukses dalam aspek sosialisasi 

dengan usia sebayanya. Selain itu, dalam hal mengejar 

keduanya mereka ingin berada dalam keadaan nyaman. 
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Dari berbagai pilihan yang tepat atas ketiga hal yang 

sama-sama menarik tersebut, tidak jarang 

menimbulkan masalah bagi para siswa. Karena alasan 

itulah, maka diperlukan adanya layanan tertentu yang 

dikelola dengan baik. Manajemen kesiswaan dianggap 

tepat dan berupaya mengisi kebutuhan tersebut  

Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah 

menyelenggarakan berbagai bidang salah satunya 

dalam aspek kesiswaan. Semua kegiatan di sekolah 

pada akhirnya ditujukan untuk membantu siswa 

mengembangkan dirinya. Upaya itu akan optimal jika 

siswa itu sendiri secara aktif berupaya 

mengembangkan diri, sesuai dengan program-program 

yang dilakukan sekolah. Menurut Baharong (2010) 

kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting 

untuk menciptakan kondisi sekolah sedemikian rupa 

agar siswa dapat mengembangkan diri secara optimal 

dalam berbagai kegiatan sekolah misalnya, penerimaan 

siswa baru, pembinaan siswa, dan pemantapan 

program kesiswaan.  

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam manajemen kesiswaan sedikitnya 

memiliki 3 tugas utama yaitu, penerimaan siswa baru, 

kegiatan kemajuan pembelajaran, dan bimbingan serta 

pembinaan disiplin (Prawoto, 2012). Penerimaan siswa 

adalah sebuah proses pendataan dan pemberian 
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pelayanan kepada siswa yang baru, setelah para siswa 

tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh tiap sekolah baik itu di jenjang sekolah dasar 

maupun sekolah menengah. Kegiatan penerimaan 

siswa baru juga mewarnai kesibukan sekolah 

menjelang tahun ajaran baru, dimana kepala sekolah 

perlu membentuk semacam kepanitiaan yang dijadikan 

sebagai penerima siswa baru. Hasil penelitian yang 

dilakukan Aminatun (2010) menunjukkan bahwa 

struktur PPDB meliputi kepala sekolah selaku 

penanggung jawab kegiatan, ketua panitia dan anggota-

anggota lainnya dengan menggunakan sistem kebijakan 

yang berasal dari kepala sekolah dan diknas.  

Manajemen kesiswaan tidak hanya sebagai 

pencatatan data kesiswaan akan tetapi meliputi aspek 

yang lebih luas yaitu dapat membantu upaya 

pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di 

sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah diperlukan 

siswa untuk mengembangkan potensi serta 

kemampuan yang dimilikinya. Untuk mengupayakan 

layanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan 

siswa, maka dilakukan pembinaan terhadap peserta 

didik yang meliputi layanan-layanan yang menunjang 

manajemen peserta didik. Layanan-layanan yang 

dibutuhkan peserta didik di sekolah meliputi layanan 
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bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan 

kantin, layanan kesehatan.  

Pada dasarnya, pembinaan kesiswaan di sekolah 

merupakan tanggung jawab semua tenaga 

kependidikan. Tanggung jawab kepala sekolah secara 

garis besar yang berhubungan dengan manajemen 

kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa 

dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. 

Pencapaian hasil pada diri peserta didik yang optimal, 

mempersyaratkan pelayanan dari guru yang optimal 

pula. Menurut Supriatna (2012) karena guru 

merupakan tenaga kependidikan, maka guru juga 

bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan 

kesiswaan di sekolah secara umum dan secara khusus 

terpadu dalam setiap mata pelajaran yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing, sehingga guru sebagai 

pendidik dapat lebih memahami, menguasai, dan 

menerapkan kompetensi  bidang pembinaan kesiswaan.  

SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara yang 

berjumlah 10 SD Negeri menunjukkan 

ketidakmerataan dalam jumlah siswa seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel 1.1, dimana jumlah siswa 

paling sedikit berada di SD Negeri 3 Padas dan jumlah 

siswa terbanyak pada SD 1 Panimbo. Hal ini diduga 
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karena pengelolaan manajemen kesiswaan yang kurang 

matang, yaitu dari segi perencanaan dalam penerimaan 

siswa baru. Adapun gambaran jabatan fungsional 

kepala sekolah di SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara 

yaitu: 1 kepala sekolah sedang memasuki masa 

pensiun, 3 kepala sekolah yang merangkap jabatan 

dengan SD Negeri di Gugus lain dan 1 kepala sekolah 

merangkap sebagai kepala sekolah di SMP Satu Atap. 

Selain itu, alasan penelitian ini dilakukan pada 

manajemen kesiswaan SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Kedungjati dikarenakan peneliti 

melihat masih kurangnya kegiatan kesiswaan yang 

belum dilaksanakan secara maksimal.  

Tabel 1.1 
Jumlah siswa SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Kedungjati Tahun 2012/ 2013 

 

Nama Sekolah Jumlah 

Siswa 

SD Negeri 1 Kentengsari 88 

SD Negeri 3 Kentengsari 77 

SD Negeri 1 Karanglangu 165 

SD Negeri 2 Karanglangu 113 

SD Negeri 3 Karanglangu 162 

SD Negeri 1 Panimbo 166 

SD Negeri 2 Panimbo 143 

SD Negeri 1 Padas 110 

SD Negeri 2 Padas 120 

SD Negeri 3 Padas 24 

SD Negeri 4 Padas 102 

Sumber: UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungjati 
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Meskipun sejumlah  penelitian  mengenai 

Manajemen Kesiswaan telah dilakukan (Affinoxy 2009, 

Hamdani 2009, dan Khoiroh 2011), namun analisis 

pelaksanaan manajemen kesiswaan hanya dilakukan di 

lingkup yang sempit yaitu di salah satu Sekolah Dasar 

Swasta/ Yayasan dan belum mencakup SD - SD Negeri 

yang berada di bawah naungan pemerintah.  Untuk 

mengatasi celah ini, peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan kesiswaan 

SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Kedungjati Kabupaten Grobogan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan 

sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah langkah-langkah penerimaan 

siswa baru SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

penerimaan siswa baru SD Negeri di Gugus Ki 

Hajar Dewantara? 

3. Apa saja program kegiatan kesiswaan yang 

dilakukan SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara? 
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4. Apa saja faktor penghambat kegiatan 

kesiswaan SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui langkah-langkah penerimaan 

siswa baru SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara. 

2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat penerimaan siswa baru SD Negeri 

di Gugus Ki Hajar Dewantara. 

3. Mengetahui apa saja program kegiatan 

kesiswaan yang dilakukan SD Negeri di Gugus 

Ki Hajar Dewantara. 

4. Mengetahui apa saja faktor penghambat 

kegiatan kesiswaan SD Negeri Gugus di Ki 

Hajar Dewantara.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara praktis dan teoritis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang 

pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam 
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penerimaan siswa baru dan kegiatan 

kesiswaan di sekolah dasar. 

b. Dapat memberikan sumbangan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di 

bidang kesiswaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah, sebagai informasi 

mengenai pelaksanaan manajemen 

kesiswaan pada penerimaan siswa baru agar 

dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

manajemen kesiswaan di sekolah.  

b. Bagi Guru, sebagai sarana untuk melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen 

kesiswaan yang selama ini dilakukan. 

 

 

 

 

 


