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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada kehidupan masyarakat yang semakin berbudaya dengan tuntutan 

hidup yang makin tinggi, pendidikan ditujukan bukan hanya pada pembinaan 

keterampilan melainkan pada pengembangan kemampuan-kemampuan teoritis 

dan praktis berdasarkan konsep-konsep ilmiah (Arifin, 2011 : 2).  Di satu 

pihak, masyarakat harus bisa mendorong terwujudnya pendidikan yang bisa 

merealisasikan cita-cita, sedangkan di lain pihak, pendidikan harus bisa 

mengajak masyarakat untuk terus bercita-cita tinggi sejalan dengan 

perkembangan zaman. Dengan demikian antara pendidikan dan masyarakat 

terus berkompetisi untuk maju. 

Sekolah merupakan satu pilar utama dari gerakan mencerdaskan 

bangsa (Syafaruddin, 2008 : 122). Menanamkan nilai-nilai kebaikan ada di 

dalamnya. Mengalihkan kebudayaan pastilah isi kegiatannya. Sekolah 

bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan seseorang yang 

menempuhnya. Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan 

akan sangat bergantung kepada manajemen komponen-komponen pendukung 

pelaksanaan kegiatan seperti kurikulum, peserta didik, pembiayaan, tenaga 

pelaksana, dan sarana prasarana. Komponen-komponen tersebut merupakan 

satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan, artinya 

bahwa satu komponen tidak lebih penting dari komponen lainnya. 
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Manajemen bertujuan untuk menjalankan komponen-komponen 

tersebut di atas, agar berjalan sesuai dengan pola dan rencana yang dibuat 

bersama. Manajemen tidak akan berhasil apabila yang menjalankan tersebut 

hanya kepala sekolah tanpa didukung oleh aparatur sekolah yang ada di 

bawahnya. Wakil kepala sekolah sebagai bagian dari struktur organisasi 

sekolah yang sehat dan efisien pada umumnya terdiri dari urusan kurikulum 

administrasi keuangan, sarana prasarana, serta kesiswaan dan hubungan 

masyarakat. 

Komponen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih 

bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan 

subyek sekaligus obyek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan yang diperlukan (Tim Dosen UPI, 2011 : 203). 

Sebab itu keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan 

saja, akan tetapi harus merupakan bagian dari kebermutuan dari lembaga 

pendidikan. Artinya bahwa dibutuhkan manajemen kesiswaan yang bermutu 

bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Sehingga peserta didik itu dapat tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 

emosional, dan kejiwaan peserta didik. 

Kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya tentu saja 

beragam, seperti di satu sisi para peserta didik ingin sukses dalam hal prestasi 

akademiknya, di sisi lain ia juga ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan 

teman sebayanya. Bahkan ada juga peserta didik yang ingin sukses dalam 

segala hal. Pilihan-pilihan yang tepat atas keberagaman keinginan tersebut 
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tidak jarang menimbulkan masalah bagi peserta didik. Oleh karena itu, 

diperlukan layanan bagi peserta didik yang dikelola dengan baik. Manajemen 

kesiswaan berupaya mengisi kebutuhan akan layanan yang baik tersebut, 

mulai dari peserta didik tersebut mendaftarkan diri ke sekolah sampai peserta 

didik tersebut menyelesaikan studi di sekolah tersebut (Tim Dosen UPI, 2011 : 

204). 

Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan 

sumber daya manusia yang bermutu tinggi, guna memenuhi kebutuhan dan 

menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Melalui pendidikan, sumber 

daya manusia yang bersifat potensial diaktualisasi secara optimal dan seluruh 

aspek kepribadian dikembangkan secara terpadu. Pendidikan harus dimaknai 

sebagai upaya untuk membantu manusia mencapai realitas diri dengan 

mengoptimalkan semua potensi kemanusiaannya. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya manajemen 

kesiswaan atau peserta didik. Karena hal ini mempunyai nilai strategis, di 

samping sebagai salah satu penentu keberhasilan sumber daya manusia masa 

depan, sasaran manajemen kesiswaan adalah anak usia sekolah sekitar 6-18 

tahun, suatu tingkat perkembangan usia anak, dimana secara psikis dan fisik 

anak sedang mengalami pertumbuhan suatu periode usia yang ditandai dengan 

kondisi kejiwaan yang tidak stabil, agresivitas yang tinggi dan mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

Hal ini perlu dilakukan karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan oleh dunia pendidikan seperti terjadinya tindak kriminal. 
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Sebagai contoh kasus pembunuhan oleh siswa salah satu SMP di Purbalingga 

yang usianya masih berumur 16 tahun, kasus ini dipicu karena kurang 

terkontrolnya emosi anak tersebut karena diejek oleh temannya lantaran 

kekurangan ekonomi oleh sang korban (http://satelitnews.co/pembunuhan-

sadis-siswa-smp-purbalingga-sakit-hati-berujung-petaka/). Kasus lain juga 

terjadi baru-baru ini, tepatnya 29 Nopember 2014 telah tertangkapnya seorang 

pelajar SMA asal Purbalingga di Kediri Jawa Timur karena menjadi buronan 

setelah mencuri sebuah sepeda motor dengan dilatarbelakangi karena tidak 

punya uang saku untuk berpacaran dengan pasangannya yang lebih dari satu 

(http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/224612/buron_curanmor,_pelajar_

sma_purbalingga_diringkus_polisi.html). Tindak kriminal yang dilakukan 

oleh pelajar sekolah menengah ini menunjukkan bahwa kurang adanya 

perhatian khusus terhadap peserta didik, maka dari itu perlu adanya 

manajemen kesiswaan yang dilakukan sekolah, saat siswa itu akan masuk 

hingga siswa tersebut lulus atau mutasi dari sekolah. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Manajemen 

Kesiswaan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Output Sekolah di SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu “Bagaimana manajemen 
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kesiswaan dalam upaya peningkatan mutu output sekolah di SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga Tahun Pelajaran 2014/2015?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen kesiswaan 

dalam upaya peningkatan mutu output sekolah di SMA Muhammadiyah 1 

Purbalingga tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitan 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik 

pada dunia pendidikan dan khasanah ilmu pengetahuan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai literature penelitian yang 

akan datang dengan masalah yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbang saran dalam rangka meningkatkan kualitas peserta 

didik sehingga dapat menjadikan sekolah yang lebih berkualitas. 

b. Bagi Peneliti 

Menjadi pelajaran yang berharga serta menambah wawasan dan 

pengetahuan baru tentang manajemen kesiswaan, khususnya di SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga. 
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