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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2003), penelitian diskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. Peneliti mencoba mendeskripsikan 

tentang manajemen kesiswaan dalam aspek 

penerimaan siswa baru, kegiatan kesiswaan serta 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

kegiatan SD – SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Kedungjati. 

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah 10 Sekolah Dasar Negeri yang berada di Gugus 

Ki Hajar Dewantara Kecamatan Kedungjati Kabupaten 

Grobogan, yaitu: SD Negeri 01 Kentengsari, SD Negeri 

03 Kentengsari, SD Negeri 01 Panimbo,  SD Negeri 02 

Panimbo, SD Negeri 01 Karanglangu, SD Negeri 02 

Karanglangu, SD Negeri 03 Karanglangu, SD Negeri 01 

Padas, SD Negri 02 Padas, dan SD Negeri 04 Padas. 
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3.2 Sumber Data 

Obyek dalam penelitian ini adalah SD Negeri di 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Kedungjati 

Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari 10 SD Negeri. 

Sedangkan sumber data yaitu kepala sekolah di SD 

Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. Sumber data adalah 

data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2010). Sumber data dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi tentang penerimaan siswa baru, kegiatan 

kesiswaan serta faktor pendukung dan 

penghambatnya.  

 

3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan 

Data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala 

Sekolah SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Kedungjati. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai manajemen kesiswaan 

pada pelaksanaan penerimaan siswa baru, pelaksanaan 

kegiatan kesiswaan dan kendala-kendala yang 

dihadapi.  
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3.3.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan wawancara terstruktur 

yang mana digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 

2010). Maka, dalam melakukan wawancara, pencari 

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya juga 

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini 

setiap responden diberi pertanyaan yang sama serta 

pengumpulan data dapat menggunakan beberapa 

pewawancara sebagai pengumpul data.  

Dalam penelitian ini, penulis melalakukan 

wawancara pada tanggal 4 – 11 Maret 2013 dengan 

kepala sekolah SD Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara. 

Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

data tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru, 

kegiatan kesiswaan serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. Pengertian manajemen kesiswaaan 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu manajemen 

kesiswaan merupakan pemberian suatu layanan yang 

menitik beratkan perhatian pada pengaturan, 

pengawasan, serta layanan siswa di dalam maupun di 

luar kelas yang seperti pengenalan, pendaftaran, 

layanan individual yang mencakup pengembangan 
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keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai 

para siswa tersebut matang di jenjang sekolah. 

Adapun aspek yang diukur adalah manajemen 

kesiswaan meliputi penerimaan siswa baru dan 

pelaksanaan kegiatan kesiswaan yang terdiri dari 42 

item pernyataan. Data yang berisi pernyataan 

manajemen kesiswaan lalu dikumpulkan dan diperoleh 

dari 10 kepala sekolah SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Kedungjati. 

Berikut kisi-kisi instrument manajemen 

kesiswaan yang terdiri dari aspek penerimaan siswa 

baru dan kegiatan kesiswaan pada tabel 3.1 yang 

terangkum di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Kisi – kisi instrumen Manajemen Kesiswaan 

Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

Manajemen kesiswaan 

merupakan pemberian 

suatu layanan yang 

menitik beratkan 
perhatian pada 

pengaturan, 

pengawasan, serta 

layanan siswa di dalam 

maupun di luar kelas 

yang seperti pengenalan, 
pendaftaran, layanan 

individual yang 

mencakup 

pengembangan 

keseluruhan 
kemampuan, minat, 

kebutuhan sampai para 

siswa tersebut matang di 

jenjang sekolah. 

 

PSB Sensus anak usia pra 

sekolah 

Daya tampung siswa 

Panitia PSB 
Pengumuman PSB 

Pendaftaran PSB 

Seleksi PSB 

Pengumuman siswa 

diterima 

Daftar ulang PSB 
Orientasi PSB 

Kegiatan 

Kesiswaan 

Bimbingan konseling 

Kegiatan 

ekstrakurikuler 

Pembinaan prestasi 

unggulan 
Pelacakan alumni 
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3.4 Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 22 

Februari – 3 Maret 2013 dengan kepala sekolah SD – 

SD Negeri di Gugus Diponegoro. Uji coba instrumen 

dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur. 

Adapun pertanyaan diberikan mengenai perancanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan penerimaan siswa baru. 

Selain itu juga mengenai pelaksanaan kegiatan 

kesiswaan yang meliputi bimbingan konseling, 

ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan dan 

pelacakan alumni.  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen terdapat 

beberapa pernyataan yang dihapuskan yaitu pada 

penerimaan siswa baru, indikator sensus anak usia pra 

sekolah di PAUD dan di lingkup kecamatan. Daya 

tampung kelas double shift, perencanaan daya tampung 

satu tahun sebelumnya, pendaftaran dapat dilakukan 

selain didampingi orang tua, hasil pengumuman 

penerimaan siswa baru dikirim melalui surat secara 

langsung dan setelah pendaftaran juga dihapuskan. 

Pada indikator daftar ulang, yang dihapuskan yaitu 

siswa yang melakukan daftar ulang di hari lain dan 

setelah pengumuman. Sedangkan pada orientasi, 

pernyataan orientasi diadakan dalam jadwal tersendiri 

dan sekolah tidak mengadakan orientasi siswa baru 

juga termasuk item yang dihapuskan.  
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Pada kegiatan kesiswaan, pernyataan yang 

dihapuskan yaitu pada item sekolah memiliki guru BK 

sendiri, keikutsertaan siswa dalam menentukan jenis 

kegiatan ekstrakurikuler serta pembinaan prestasi 

unggulan yang dilakukan tiap minggu.  

 

3.5 Triangulasi Data  

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data 

yang benar-benar absah dengan menggunakan 

pendekatan metode ganda, atau dengan kata lain 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Bachri, 2010).  

Selain itu, bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya penelliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data (Sugiyono, 2010). 

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu pada triangulasi sumber sebagai penyatuan 

persepsi dan hasil data yang diperoleh dari kepala 

sekolah yang ada di SD-SD Negeri Gugus Diponegoro. 

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama (Sugiyono, 2010).  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, 

digunakan teknik analisis deskriptif. Analisis  deskriptif 

kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari 

data yang telah dikumpulkan yaitu dengan 

memberikan perhatian pada aspek situasi yang diteliti 

saat itu, sehingga diperoleh gambaran secara umum 

tentang keadaan sebenarnya (Mare, 2012). Menurut 

Nazir (2003) bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang 

dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat 

tentang fakta, sifat serta hubungan antar peristiwa 

yang diselidiki.  Analisis data kualitatif model Miles dan 

Hubermen (1984) terdapat tiga tahap, yaitu: 

1. reduksi data atau data reduction, 

2. penyajian data atau data display, dan 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi atau 

conclusion drawing/ verification 

 

 


