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ABSTRAK 

Suminar, Wahyu. 2017. “Manajemen Peserta Didik Untuk Peningkatkan Prestasi 

Siswa Pada MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Pacitan”. 

Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. 

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag 

Kata Kunci: Manajemen Peserta Didik, Madrasah Aliyah Negeri 

Pacitan, Prestasi Siswa 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi bawaan yang berupa jasmani maupun 

rohani. Sebagai seorang peserta didik yang sedang menempuh 

pendidikan di suatu lembaga pendidikan, sebenarnya mereka telah 

memiliki potensi dan kemampuan yang harus diaktulisasikan dalam 

kegiatan-kegiatan belajar. Tinggi randahnya tingkat aktualisasi seseorang 

terhadap potensinya itu akan sangat menentukan terhadap prestasi yang 

diraihnya. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan prestasi siswa perlu 

adanya manajemen peserta didik yang merupakan salah satu bidang 

operasional dalam pengelolaan sekolah yang menfokuskan dalam bidang 

pengaturan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan 

pendidikan sekolah. 

Untuk meningkatkan prestasi siswa, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelayanan, pembinaan dan 

pengawasan manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa 

di MAN Pacitan? (2) Bagaimana pengembangan prestasi siswa berbasis 

preferensi peserta didik di MAN Pacitan? 

Penelitian ini merupakan bentuk pendekatan kualitatif dengan 

setting di MAN Pacitan yang menghasilkan data deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan penelitian 

ini adalah Waka Kesiswaan, Kepala Madrasah, Pembina ekstrakurikuler 

dan Guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa (1) manajemen peserta didik 

dalam meningkatkan prestasi siswa di MAN Pacitan mencangkup tiga 

aspek yakni pelayanan, pembinaan dan pengawasan dengan berbagai 

kegiatan di dalamnya yang berupaya mengembangkan potensi, bakat dan 

minat peserta didik dari segi akademis dan non akademis dengan tujuan 

untuk meningkatkan prestasi siswa. (2) Pengembangan prestasi siswa 

berbasis preferensi peserta didik di MAN Pacitan dikembangkan melalui 

multiple intellegence, peserta didik yang memiliki kecerdasan dan 

kegemaran lebih dalam hal mata pelajaran atau akademis diwadahi 

dengan kegiatan seperti diskusi dengan membentuk grup mata pelajaran, 

bedah SKL, dan bimbingan belajar lainnya. Sedangkan peserta didik 

yang memiliki kecerdasan dan kegemaran lebih di bidang non akademis 

diwadahi dengan berbagai kegiatan di luar kelas yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler seperti Pramuka, Muhadhoroh, MTQ, PMR, UKS, 

Risma,Teater, Jurnalistik, KIR, Seni Musik dan Kaligrafi, dan Olah raga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan harus mencetak produk lulusan yang unggul tidak hanya 

dari segi intelektual melainkan juga spiritual dan sosialnya. Pendidikan 

merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-

potensi bawaan yang berupa jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.1 Sebagai seorang peserta didik 

yang sedang menempuh pendidikan di suatu lembaga pendidikan, sebenarnya 

mereka telah memiliki potensi dan kemampuan yang harus diaktulisasikan 

dalam kegiatan-kegiatan belajar. Tinggi randahnya tingkat aktualisasi 

seseorang terhadap potensinya itu akan sangat menentukan terhadap prestasi 

yang mereka raih.
2
 

Salah satu bagian dari dimensi pendidikan di sekolah atau madrasah 

adalah siswa atau peserta didik. Siswa atau peserta didik merupakan raw 

material (bahan mentah) di dalam proses transformasi yang disebut 

pendidikan. Ketika di sekolah, peserta didik harus mendapatkan pelayanan 

atau pengaturan yang benar agar mereka bisa menjadikan sekolahnya sebagai 

lingkungan yang pas untuk mengembangkan seluruh potensi yang mereka 

miliki. Dengan begitu penerapan manajemen peserta didik merupakan sebuah 

keharusan bagi setiap lembaga pendidikan. 

                                                           
1
Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 2. 

2
Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam ( Surabaya: PSAPM, 2003), 149-

150.  
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Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan subjek dan objek 

yang aktif. Dikatakan sebagai subjek karena mereka berperan aktif sebagai 

pelaku utama dalam proses pembelajaran, sedangkan dikatakan objek karena 

mereka sebagai sasaran didik untuk ditumbuhkembangkan oleh pendidik.
3
 

Jika peserta didik dijadikan sebagai sasaran, maka mereka harus berperan 

sebagai subjek yang aktif dalam belajar dengan difasilitasi oleh pihak 

sekolah, yaitu salah satunya dengan menerapkan manajemen peserta didik 

yang dapat merangsang seluruh potensi yang ada dalam diri mereka.  

Sehubungan dengan itu, perlulah lembaga pendidikan membutuhkan 

suatu manajemen untuk mengelola di bidang peserta didik. Manajemen peserta 

didik atau sering disebut manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang 

operasional dalam pengelolaan sekolah. Berdasarkan asal katanya, manajemen 

peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. 

Manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
4
 Sementara peserta 

didik sendiri sebagaimana ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5
 

Menurut E. Mulyasa manajemen peserta didik adalah penataan dan 

pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk 

sampai dengan kelulusan peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Jadi, dapat 

                                                           
3Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan 

Islam (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 28-29. 
4
Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 6. 
5
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah salah satu bidang dalam 

lembaga pendidikan yang mengatur dan memusatkan perhatian terkait semua 

kegiatan-kegiatan siswa baik dari awal pengenalan, pendaftaran, layanan 

individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, sampai akhir 

proses pendidikannya.
 6

  

Kota Pacitan pada tahun 2016 mengalami kenaikan peringkat dalam 

pencapaian hasil UN, yang menempati peringkat ke 12 dari 38 kota/kabupaten 

se provinsi Jawa Timur. Di bawah Kementerian Agama kota Pacitan memiliki 

beberapa Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta, di antara beberapa 

madrasah, Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yang sering dikenal dengan nama 

MANePa ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang dapat dianggap 

madrasah unggulan di kabupaten Pacitan serta memiliki sederet prestasi baik 

secara akademik maupun non akademik. Beberapa tahun ini, lembaga 

mempunyai peningkatan dari berbagai aspek, dan seiring dengan itu, animo 

masyarakat Pacitan juga meningkat drastis terhadap lembaga tersebut. Hal ini 

dibuktikan disetiap penerimaan peserta didik baru dalam jangka 3 tahun 

belakang ini meningkat, sampai sempat menolak siswa karena penerimaan 

telah memenuhi target. Selain itu, dari hasil Ujian Nasional pada beberapa 

tahun ini dapat meluluskan siswa siswinya 100% dan menduduki tingkat 

pertama dibandingkan dengan madarasah-madrasah yang lainnya, hal ini 

menjadi kebanggaan tersendiri bagi self holder maupun stake holder MAN 

Pacitan.
7
 Hal lain yang menjadi pendukung prestasi adalah aspek pembangunan 

                                                           
6
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Startegi, dan Implementasi 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 45-46. 
7
Andung Dwi Latifah, wawancara, Pacitan, 25 Mei 2016. 
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gedung, sarana prasarana juga turut mendukung terhadap peningkatan mutu 

lembaga yang secara tidak langsung membentuk kepada pandangan publik 

sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul. 

Sarana dan prasarana yang cukup memadai juga menjadi salah satu 

bukti kamajuan dan perkembangan MAN Pacitan, di antaranya adalah MAN 

Pacitan memiliki ruang belajar yang representatif, laboratorium MIPA, 

laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang musik lengkap dengan 

peralatannya dan instruktur profesional yang akan melatih peserta didiknya 

yang berbakat dalam bidang musik, tempat ibadah/masjid, ruang perpustakaan 

yang cukup memadai dengan buku-buku untuk siswa dan juga buku yang biasa 

menjadi referensi guru dalam mengembangkan profesionalnya, sehingga MAN 

Pacitan mencapai derajat dengan terakreditasi A dan BAN-S/M (Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah).
8
 Ketersediaan sarana dan 

prasarana juga menjadi faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 

tentunya sebagai bentuk pelayanan kepada peserta didik. 

MAN Pacitan merupakan lembaga yang mempunyai komitmen sangat 

tinggi, semua stake holder dalam lembaga tersebut turut membantu untuk 

mewujudkan visi dan misi, dan salah satunya yaitu dalam bidang kesiswaan. 

Bidang kesiswaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan peserta didik, 

baik dalam bentuk kegiatan, layanan maupun permasalahan yang terjadi pada 

para siswa. Bentuk pengelolaan misalnya yaitu dalam pengorganisasian siswa 

meliputi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), organisasi kepramukaan, 

PMR, Risma, Seni Budaya, dll. Dalam menghendel semua jenis kegiatan 

                                                           
8
M. Huda, Program Kepala Madrasah Dalam Mengembangan Profesionalisme Guru 

(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan), Tesis STAIN Ponorogo. 2016. 9-10. 
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tersebut, bidang kesiswaan mengatur setiap organisasi kepramukaan, PMR, 

Risma, Seni Budaya adalah dibawah dari OSIS. Selain itu, setiap anggota OSIS 

juga termasuk anggota organisasi yang lainnya. Jika salah satu organisasi 

mengadakan sebuah kegiatan, maka OSIS juga turut membantu 

terselenggaranya kegiatan tersebut.
9
 

Bentuk lain dari pengelolaan siswa yaitu selalu berpartisipasi dalam 

beberapa lomba yang diselenggarakan baik se-tingkat kabupaten maupun 

provinsi. Dari perlombaan inilah banyak prestasi yang didapatkan baik dari 

prestasi akademik maupun non akademik. Walaupun lembaga pendidikan 

Islam yang dulu masih dianggap masyarakat yang hanya bisanya ngaji saja, 

kini MAN Pacitan membuktikan bahwa siswa siswinya juga dapat bersaing dan 

berkompeten secara akademis maupun non akademis. 

Dibalik keberhasilan mengantarkan siswa siswi MAN Pacitan 

berprestasi, dapat dilihat dari pengelolaan bidang manajemen peserta didik 

yang baik. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh manajemen peserta didik di 

MAN Pacitan yang peneliti menilai ada keunikan dalam pengelolaannya. 

Pertama, dimulai dari manajemen peserta didik melakukan tahap penyeleksian 

dalam penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya ada tes psikologi untuk 

melihat bakat dan minat dari masing-masing peserta didik yang nanti dapat 

dikembangkan sesuai dengan potensi siswa. Kedua, ada beberapa kegiatan 

siswa yang mewajibkan siswa siswinya untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di antaranya pramuka, dan pilihan seperti PMR, seni dan 

musik, teater, KIR, kerohanian dan lain-lainya yang semua dilatih oleh 

                                                           
9
Andung Dwi Latifah, wawancara, Pacitan, 25 Mei 2016. 
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pembina baik dari guru maupun pelatih yang profesional, dalam beberapa 

kegiatan tersebut dimunculkan untuk mewadahi minat dan bakat serta potensi 

siswa yang berbasis preferensi peserta didik. Ketiga, untuk melatih mental, 

keterampilan dan pengetahuan dilakukan dengan mengajak siswa siswinya 

untuk berpartisipasi mengisi kegiatan kemasyarakatan, misalkan acara 

kabupaten, hiburan rakyat, acara Kemenag dan lain sebagainya, dari situlah 

peserta didik mulai timbul kepercayaan diri dan mentalnya untuk berlatih jika 

ada perlombaan yang akan diikuti. Keempat, dari segi biaya juga ikut 

mendukung dalam berlangsungnya semua kegiatan peserta didik, baik untuk 

kegiatan intern dan ekstern. Kelima, sosok seorang waka kesiswaan di MAN 

Pacitan selain kharismatik juga memiliki keunggulan karakter dapat 

memotivasi siswa siswinya untuk menumbuhkan semangat dan menjadi 

tauladan bagi peserta didik. 

Sedangkan pengembangan dalam peningkatan prestasi peserta didik di 

MAN Pacitan, ada bebarapa langkah yang menjadi titik ukur pengembangan 

potensi peserta didik. Peserta didik yang memiliki keunggulan masing-masing 

dikembangkan melalui preferensi atau kecerendungan peserta didik baik 

dibidang akademik maupun non akademik. Menurut Howard Gadner 

berpendapat bahwa tidak ada peserta didik yang bodoh, namun hanya ada 

peserta didik yang memiliki beberapa keunggulan yang lebih menonjol. Ada 

delapan multiple intelegence atau kecerdasan majemuk yang digagasnya. Oleh 

hal ini, MAN Pacitan mencoba menerapakan delapan jenis kecerdasan tersbut 

untuk menjadi tumpuan pengembangan prestasi siswa yang berbasis pada 

preferensi peserta didik. 
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Semua itu tidak luput dari peran dan dukungan bidang kesiswaan yang 

berperan aktif mengatur setiap kegiatan yang dilakukan. Manajemen kesiswaan 

bukan hanya terbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek 

yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih jauh 

lagi di MAN Pacitan karena dilihat dari perkembangannya madrasah ini 

mengalami perkembangan yang cukup bagus dalam kurun waktu beberapa 

tahun ini. Hal yang melatarbalakangi peningkatan pendidikan yaitu dengan 

adanya pelaksanaan manajemen yang baik di lembaga tersebut khususnya 

manajemen peserta didik. Sehingga peneliti terfokus untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang manajemen peserta didik di MAN Pacitan. 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah bagaimana manajemen peserta didik dapat diterapkan dalam 

meningkatkan prestasi siswa. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Manajemen 

Peserta Didik untuk Peningkatkan Prestasi Siswa pada MAN (Madrasah Aliyah 

Negeri) Pacitan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelayanan, pembinaan dan pengawasan manajemen peserta 

didik untuk peningkatkan prestasi siswa pada MAN Pacitan? 

2. Bagaimana pengembangan prestasi siswa berbasis preferensi peserta didik 

pada MAN Pacitan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pelayanan, pembinaan dan pengawasan manajemen 

peserta didik untuk meningkatkan prestasi siswa pada MAN Pacitan. 

2. Untuk menjelaskan pengembangan prestasi siswa berbasis preferensi 

peserta didik pada MAN Pacitan. 

  

D. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang 

bersifat teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa 

model manajemen peserta didik yang menunjukkan kekhasan sebuah 

lembaga pendidikan yang mungkin dapat diterapkan di sekolah lain 

sebagai upaya pemberdayaan peserta didik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna sebagai media untuk 

memperkaya wawasan keilmuan dan pengalaman tentang manajemen 

peserta didik di lembaga pendidikan.  

b. Bagi lembaga yang diteliti, sebagai informasi penting dan pedoman dalam 

hal manajemen peserta didik yang dapat dijadikan referensi untuk 

meningkatkan kualitas input dan output di MAN Pacitan. Sehingga 

memungkinkan lembaga pendidikan dapat mencetak peserta didik yang 

unggul dan berkompeten baik dari aspek akademik maupun non akademik. 
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c. Bagi peserta didik, sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan diri menjadi peserta didik yang responsif terhadap 

perkembangan zaman namun tetap memegang nilai-nilai etik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Berkenaan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, 

tentunya telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang 

memiliki relevansi dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. 

Beberapa penelitian tersebut  di antaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Yusda Herdian Syahrul 

Fuad, tahun 2016, Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Judul penelitian “Manajemen Kesiswaan dalam Membentuk Sikap 

Siswa-Siswi Mts N Ponorogo.” Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan 

bahwa (1) Pola pembentukan sikap siswa-siswi melalui kegiatan akademik di 

MTsN Ponorogo yaitu melalui pendekatan scientific. Dengan pendekatan ini 

diharapkan peserta didik memiliki sikap tanggung jawab dan mandiri dalam 

menuntut ilmu dan siswa lebih dewasa dalam bertindak dikehidupan sehari-

hari. Siswa juga diharapkan memiliki sikap yang baik, pengetahuan serta 

keterampilan yang baik pula. (2) Pola pembentukan sikap siswa-siswi melalui 

kegiatan non akademik di MTsN Ponorogo adalah dengan kebiasaan yaitu 

suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berfikir, bersikap, 

dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini sangat praktis 

dalam pembinaan dan pembentukan sikap peserta didik dalam peningkatan 

pembinaan peserta didik di madrasah. Dengan adanya latihan dan pembiasaan 
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tersebut dapat menumbuhkan rasa kepercayaan peserta didik, sehingga lambat 

laun akan terpatri dalam diri peserta didik dan akan memeberi kebaikan pada 

diri peserta didik khususnya dan pada MTsN Ponorogo pada umumnya. (3) 

Konstribusi manajemen kesiswaan dalam pembentukan sikap siswa-siswi di 

MTsN Ponorogo adalah dengan adanya pembiasaan dan latihan yang dilakukan 

secara rutinitas memberikan manfaat kepada peserta didik mempunyai sifat 

tawaddu’, bisa terkendali untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, akan 

malu jika berbuat salah dan mempunyai kepribadiaan luhur yang pastinya akan 

terus melekat pada diri peserta didik di masa-masa yang akan datang.
10  

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Auzid Ilma Nafia dan 

Karwanto, 2014. Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Judul jurnal penelitian “Manajemen 

Peserta Didik Di SMP Baitussalam Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, Pertama , kebijakan penerimaan peserta didik baru sama dengan 

sekolah lain dan ditentukan oleh ketetapan peraturan dari Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya, sistemnya sudah berjalan dengan baik, terbuka dan transparan. 

Kedua, memberikan buku kredit point pelanggaran dan prestasi peserta didik, 

setiap peserta didik baru diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Ketiga, memberikan hasil akhir penilaian kepada peserta didik, pihak sekolah 

mengharapkan para peserta didik dan sekolah selalu menjalin hubungan 

silaturrahmi. 

Dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis di atas, 

terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis 

                                                           
10

Yusda Herdian Syahrul Fuad,  Manajemen Kesiswaan dalam Membentuk Sikap Siswa-

Siswi Mts N Ponorogo, Tesis (STAIN) Ponorogo. 2016. vii. 



14 

 

 

 

lakukan, yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Yusda Herdian Syahrul Fuad 

yang fokus penelitiannya lebih kepada pengelolaan peserta didik dalam 

pembentukan sikap saja. Pembentukan sikap tersebut dilakukan dengan 

kebiasaan yang diajarkan dari madrasah. Dari hal ini jelas berbeda dari 

penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, karena penelitian ini lebih 

berfokus kepada manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa. 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelayanan, pembinaan dan 

pengawasan manajemen peserta didik agar dapat meningkatkan prestasi siswa 

berbasis pada preferensi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Auzid Ilma Nafia dan 

Karwanto bahwa penelitian tersebut hanya menjelaskan secara umum 

manajemen peserta didik yang dimulai kebijakan penerimaan siswa baru 

sampai penilaian kepada peserta didik di SMP Baitussalam Surabaya. Dari 

penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis 

melakukan penelitian pengelolaan manajemen peserta didik yang lebih terfokus 

pada pelayanan, pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan prestasi 

siswa dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan sekaligus 

bagaimana pengembangan prestasi siswa yang berbasis pada preferensi peserta 

didik.
11

 

Dengan demikian, penelitian yang diakukan penulis tentu saja tidak 

ingin mengulang seperti penelitian kajian terdahulu. Untuk itu, penelitian ini 

berupaya membangun landasan yang kuat dengan memaparkan teori 

manajemen peserta didik. Selanjutnya penulis menggunakan landasan tersebut 

                                                           

11Auzid Ilma Nafia, Karwanto, “Manajemen Peserta Didik Di SMP Baitussalam 

Surabaya”, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. 4 No. 4, (April 2014), 72. 
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untuk mengkaji sejauh mana pengelolaan manajemen peserta didik dari segi 

pelayanan, pembinaan dan pengawasan dapat diimplementasikan di Madrasah 

Aliyah Negeri Pacitan dalam meningkatkan prestasi siswa. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peserta Didik 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu.
12

 Namun definisi peserta didik tidak hanya 

sesederhana itu, peserta didik harus dipandang dari berbagai sudut hal. 

Menurut Donni bahwa untuk memahami pengertian peserta didik setidaknya 

bisa diselami dari tiga perspektif. Pertama, Perspektif Pedagogis. Perspektif ini 

memandang peserta didik sebagai makhluk "homo education" atau disebut 

dengan makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta 

didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, 

sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikan segala 

potensi yang dimilikinya agar ia dapat menjadi manusia yang utuh. Kedua, 

Perspektif Psikologis. Perspektif ini memandang peserta didik sebagai individu 

yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik 

maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang 

tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan 

pengarahan yang konsisten agar ia mempu mengoptimalkan segala potensi 
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Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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yang dimilikinya. Ketiga, Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 1 Ayat 4 peserta didik, 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui 

proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang peserta didik yang telah diuraikan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki sejumlah 

karakteristik, yaitu: 

a. Peserta didik merupakan individu yang memiliki sejumlah potensi, baik 

bersifat fisik maupun psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan 

manusia dengan pribadi yang unik 

b. Peserta didik merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan. 

Artinya peserta didik mengalami perubahan- perubahan dalam dirinya, 

baik yang berkembang berdasarkan tahap kematangan usianya, maupun 

sebagai respon terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya 

c. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual 

dan perlakuan manusiawi sehingga ia akan membutuhkan untuk 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, 

di mana sekolah merupakan salah satu tempat yang formal untuk mendidik 

dan mengajar peserta didik.
13

 

a. Preferensi Siswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia preferensi sendiri diartikan 

sebagai hal yang lebih disukai, pilihan, kesukaan.
14

 Preferensi belajar yang 

                                                           
13

Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalislisme Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), 

265-266. 
14

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta:Balai Pustaka), 699. 
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seimbang merupakan kuncinya. Biasanya siswa akan berada pada preferensi 

yang lebih seimbang dalam belajarnya. Gaya belajar siswa tidaklah mutlak, 

meski sifatnya bisa jadi lebih dominan. Siswa mestinya tidak perlu fokus 

dengan gaya tunggal untuk meningkatkan efektivitas belajar, melainkan harus 

membuka diri terhadap cara-cara yang berbeda dalam memahami 

pembelajaran. Guru pun harus memahami preferensi belajar siswa dan 

preferensi dirinya dalam mengajar. Dengan itu, siswa akan mudah menerima 

informasi baru dan memahami dengan cepat, akurat, dan efektif. Demikian 

juga guru, akan mudah mentransformasikan bahan ajar dengan cepat, akurat, 

dan efektif pula. 15
 

Sedangkan konsep tahapan perkembangan peserta didik merupakan 

perangkat sangat berharga untuk memahami kebutuhan-kebutuhan peserta 

didik pada berbagai tingkat pendidikan, tetapi hal tesebut tidak dapat 

didefinisikan perkembangan seseorang pada bagian usia saja, tetapi juga aspek 

psikologis, biologis dan sosial. Masing masing peserta didik memiliki keunikan 

yang tidak terhingga dan ini dibawa sejak dilahirkan secara individu yang 

dapat menunjukkan pentingnya mempersiapkan aneka ragam alternatif 

program pendidikan.
16

 

Setiap anak didik mempunyai kemampuan dasar yang dibawa sejak 

lahir dari generasi sebelumnya. Kemampuan dasar tersebut selanjutnya 

dikembangkan dengan adanya pengaruh dari lingkungan. Para ahli psikologi 

mengatakan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan dasar yang berbeda 

                                                           
15

Sudarwan Denim, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru  (Bandung: Alfabeta, 

2014), cet. III, 119. 
16

Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada,2013), 65-66. 



18 

 

 

 

antara satu dengan yang lain. Kemampuan dasar anak yang berbeda tersebut 

meliputi kemampuan mengingat, kemampuan berfikir, kemampuan memberi 

tanggapan, kemampuan berfantasi, kemampuan mengamati, kemampuan 

merasakan dan kemampuan memperhatikan. Karena adanya perbedaan 

kemampuan-kemampuan di atas maka setiap anak mempunyai kemampuan 

belajar yang berbeda. Kemampuan khusus atau yang disebut dengan bakat 

yang menonjol di antara berbagai jenis yang dimiliki seseorang. Kemampuan 

khusus itu biasanya berbentuk ketrampilan atau sesuatu bidang ilmu, misalnya 

kemampuan khusus (bakat) dalam bidang seni musik, suara, olah raga, 

matematika, bahasa, ekonomi, teknik, keguruan, sosial, agama, dan 

sebagainya.
17

 

Kemampuan dasar anak akan berkembang melalui minat dan bakat 

yang mereka miliki, minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan 

merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat 

dorongan-dorongan (motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi 

dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar (manipulate 

and exploring motives). Dari manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan 

terhadap dunia luar itu, lama kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa 

yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan 

lebih baik.
18

 

Dengan adanya minat dan bakat yang dimiliki, peserta didik lebih 

mudah dalam belajarnya sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan 
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Cholil, Psikologi Pendidikan Telaah Teoritik dan Praktik (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 182-183. 
18

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), cet. 

XXIII, 56. 
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prestasi belajarnya. Selain itu, peserta didik lebih efektif dalam belajar apabila 

peserta didik memahami preferensi belajarnya.  

b. Intellegensi Siswa 

Siswa bukanlah anak kecil tetapi makhluk yang memiliki perbedaan-

perbedaan yang beragam sehingga para perancang kurikulum harus 

memperhatikan hal tersebut. Manusia sebagai peserta didik memiliki 

kebanyakan persamaan namun juga banyak perbedaan, proses pematangan dan 

perubahan perkembangan peserta didik terjadi sepanjang manusia hidup. Oleh 

karena itu, harus ada kesesuaian antara tahapan perkembangan peserta didik 

dan pemenuhan kebutuhannya. Setiap siswa atau peserta didik memiliki 

intellegensi atau kecerdasan masing-masing, menurut Strenberg dalam Ahmadi 

mengemukakan bahwa intellegensi merupakan kemampuan umum untuk 

belajar memperoleh dan menggunakan pengetahuan baru, multi dimensional 

dan penuh rangkaian-rangkaian dimensional yang tidak dapat ditangkap oleh 

hanya kemampuan umum dan tunggal.
19

 

Menurut Howerd Gardner dalam Asis Saefuddin menjelaskan tentang 

multiple intellegence atau kecerdasan majemuk yang mengubah paradigma 

pemahaman tentang kecerdasan. Kecerdasan, menurut Gardner senantiasa 

tumbuh, berubah, berkembang, dan tidak ditentukan sejak lahir. Dalam 

pandangan Gardner, tidak ada anak bodoh atau pintar. Yang ada anak yang 

menonjol pada salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. 

Lebih jauh Gardner mengemukakan adanya delapan jenis kecerdasan, 

yakni:  

                                                           
19

Ahmadi, Manajemen Kurikulum, 65-66. 



20 

 

 

 

1) Kecerdasan Kinestetik (bodily-kinesthetic intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan mengolah dan 

menggerakkan tubuh atau melakukan aktivitas fisik yang butuh 

keterampilan anggota tubuh tertentu. Contoh profesi dengan kecerdasan 

kinestetik di antaranya, penari, pesenam, koreografer, dan atlet. 

Biasanya, anak dengan kecerdasan ini cenderung tak bisa diam, selalu 

ada hasrat bergerak dengan aktif, serta memiliki keseimbangan dan 

koordinasi tubuh yang baik. 

2) Kecerdasan Intra Pribadi (intrapersonal intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan memahami diri 

sendiri, serta mengekspresikan dirinya secara baik. Kecerdasan ini 

terdapat pada profesi filosof dan psikolog. Umumnya anak dengan 

kecerdasan ini lebih mandiri, punya kehendak kuat atas sesuatu, dan 

tidak mudah dipengaruhi maupun diatur.  

3) Kecerdasan Antar Pribadi (interpersonal intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan memahami dan 

menjalin hubungan dengan orang lain. Termasuk kemampuan 

berempati, negosiasi dan membujuk orang lain. Dalam bentuknya yang 

negatif, kecerdasan ini bisa berupa kemampuan memanipulasi atau 

menipu orang lain. Kecerdasan antar pribadi ini terdapat pada anak yang 

sangat mudah bergaul dan disukai banyak orang. 

4) Kecerdasan Linguistik (linguistic intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan atau keterampilan 

berbahasa. Mereka yang memiliki jenis kecerdasan ini pandai 
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menggunakan dan mengolah kata-kata, baik untuk menulis, membaca, 

berbicara, berkomunikasi, memengaruhi orang, berdebat dan 

sebagainya. Kecerdasan ini ditemui pada orang-orang dengan profesi 

penyair, pengarang, penceramah, wartawan, public relation, novelis, 

presenter, pendakwah, dan sebagainya. 

5) Kecerdasan Logis-Matematis (logical-mathematical intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan menggunakan logika, 

mengolah angka, berpikir analitis-kritis, perangkaan dan pengenalan 

pola. Anak- anak dengan kecerdasan ini, biasanya suka permainan yang 

butuh logika, suka bertanya tentang "sebab-akibat", dan di usianya yang 

dini ternyata menyukai angka serta perhitungan sederhana. Senang 

belajar matematika atau ilmu yang berhubungan dengan hitungan. 

6) Kecerdasan Spasial (spatial intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan memvisualisasikan 

gambar di dalam pikiran, menciptakan bentuk dua atau tiga dimensi, dan 

kemampuan berpikir secara spasial atau "meruang". Kecerdasan ini 

biasanya muncul pada anak yang menyukai aktivitas mendesain sesuatu, 

menggambar, mewarnai, menyusun balok, atau membentuk citra 

gambar tertentu Keterampilan seni rupa dengan memahat, membentuk 

objek tertentu, atau membuat patung merupakan aktualisasi kecerdasan 

spasial. 

7) Kecerdasan Musikal (musical intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan mencerna, 

mengapresiasi, memainkan dan menciptakan irama-irama musik. Anak 
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dengan kecerdasan ini, biasanya suka menikmati musik, mengingat 

melodi, menghafal lagu, bahkan sejak dini mampu bernyanyi dengan 

nada yang tepat. Bahkan anak yang mempunyai kecerdasan ini akan 

mampu menciptakan lagu dengan syairnya, dan mampu mengaransemen 

lagu. 

8) Kecerdasan Naturalis (naturalist intelligence) 

Yakni kecerdasan yang terkait kemampuan mengenali bentuk-

bentuk dan harmoni alam, serta jadi "sahabat" alam. Biasanya anak yang 

menyukai keindahan alam, senang tanaman, menyukai dan memelihara 

binatang, adalah anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini. 

Potensi delapan kecerdasan di atas sesungguhnya dimiliki setiap anak, 

meski dalam kadar berbeda-beda. Sejauh organ otaknya tidak cacat, setiap 

anak berpeluang mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya. Setiap anak 

bisa saja memiliki beberapa kecerdasan di atas yang bisa teraktualisasikan. 

Antara satu kecerdasan dan lainnya saling mendukung. Dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan di kelas, sebaiknya seorang guru lebih memperhatikan 

kecerdasan yang dimiliki para pembelajar agar tepat memperilakukan dan 

mengarahkan mereka.
20

 

2. Manajemen Peserta Didik 

a. Pengertian Manajemen Peserta didik 

Secara etimologis, kata menajemen merupakan terjemahan dari kata 

management. Kata management sendiri berasal dari kata manage atau magiare 

yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian 
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Asis Saefuddin, Pembelajaran Efektif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 17. 
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manajemen, terkandung dua kegiatan, yakni kegiatan pikir (mind) dan kegiatan 

tindak laku (action).
21

  Sementara itu, menurut B Suryobroto yang dikutip oleh 

Eka Prihatin dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen adalah 

penggunaan efektif sumber-sumber tenaga manusia dan bukan manusia serta 

bahan material lainya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
22

 

Dilain pengertian menurut Ngalim Purwanto mengutip pendapatnya George R. 

Terry menjelaskan, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan manusia/orang-orang dan sumber daya lainnya.
23

 

Sedangkan peserta didik menurut ketentuan umum UU RI tentang 

sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.
24

 Peserta didik juga mempunyai sebutan lain seperti 

murid, siswa, anak didik, subjek didik, pelajar, dll. Oleh karena itu sebutan-

sebutan yang berbeda pada buku mempunyai maksud yang sama.
25

 Hal yang 

sama dikemukakan oleh George Makdisi “other terms designating student did 

not denote distinction in rank: talib seeker of knowledge, pl. talaba, thullab: 

and tilmidh, pl. talamidh, talamidha. both terms were used in order to 

                                                           
21

Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

cet II, 4. 
22

Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung : Alfabeta, 2011), 1. 
23

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), 7. 
24

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Imron, Manajemen Peserta Didik,5-6. 
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designate students generally”.26
 Peserta didik juga merupakan suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.
27

 

Bila disatukan yang dimaksud dengan manajemen peserta didik dapat 

diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik. Mulai dari peserta 

didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Knezevich 

mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration 

adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, 

pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, 

pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, 

minat, kebutuhan sampai matang di sekolah.
28

 Senada dengan pengertian di 

atas, Sukarti Nasihin dan Sururi menjelaskan, manajemen peserta didik juga 

dapat dikatakan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari 

peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus.
29

 Pelayanan 

siswa mulai dari penerimaan siswa baru,pengembangan/pembinaan/bimbingan, 

pemantapan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, 

hingga pengurusan alumni.
30
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Goerge Makdisi, The Rise Of Colleges Institutions Of Learning In Islam And The West 

(Baghdad: Edinburgh University Press, 1981), 175. 
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Prihatin, Manajemen Peserta Didik, 3. 
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b. Tujuan Manajemen Peserta Didik 

Manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik bertujuan untuk 

mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan 

pembelajaran di sekolahan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur serta 

mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus 

diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta 

bimbingan dan pembinaan siswa.
31

 Sekolah adalah lembaga sosial yang 

berfungsi memenuhi atau memuaskan kebutuhan kebutuhan murid dalam hal 

pendidikannya. Di pihak lain, murid-murid mengharapakan agar sekolah dapat 

memberikan kepuasan terhadap kebutuhan akan pendidikan bagi mereka.
32

 

Pengembangan peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan 

salah satu bidang operasional sekolah. Pengembangan peserta didik adalah 

penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta 

didik, mulai masuk sampai keluar dari sekolah. Pengembangan peserta didik 

bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi 

berbagai aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal. 

Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan 

dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan 

dengan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
33
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Menurut Fathuddin Amirah dalam bukunya Tadris Ulum wa Tarbiyyah 

Islamiyyah menjelaskan bahwa adapun tujuan pembelajaran di antaranya: 

1) Membantu siswa untuk mengumpulkan pengetahuan 

2) Membantu siswa untuk mengumpulkan keahlian yang sesuai 

3) Membiasakan siswa dalam menggunakan metode-metode ilmiah dalam 

perfikir 

4) Membantu siswa dalam menentukan arah yang tepat 

5) Membantu siswa untuk mencari hal-hal yang diinginkan 

6) Membantu menemukan karakteristik ilmu.
34

 

Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan peserta 

didik, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping 

keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab 

memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan 

kebutuhan terhadap anak-anak bermasalah, baik dalam belajar, emosional, 

maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

dengan potensi masing-masing. Untuk kepentingan tersebut diperlukan data 

yang lengkap tentang peserta didik. Untuk itu, di sekolah perlu melakukan 

pencatatan dan ketatalaksanaan kepesertadidikan, dalam bentuk buku induk, 

buku klapper, buku laporan keadaan peserta didik, buku presensi peserta didik, 

buku rapot, daftar kenaikan kelas, buku mutasi, dan sebagainya.
35

 

Pengembangan kepesertadidikan mencakup dua aspek penting: 

keterlibatan peserta didik dalam kehidupan sekolah dan layanan-layanan 
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diberikan dalam rangka pengembangan kapasitas peserta didik. Kajian 

Moedjiarto dalam E Mulyasa menemukan bahwa keterlibatan peserta didik 

dalam kehidupan sekolah mempunyai korelasi dengan prestasi akademik 

peserta didik. Asumsi yang mendasari karakteristik ini adalah bahwa 

pembelajaran hanya mungkin terjadi bilamana peserta didik mempunyai 

pandangan yang positif terhadap sekolahnya dan peranan mereka di dalamnya. 

Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan sekolah atau dengan 

memberikan tanggung jawab kapada mereka, berarti guru berusaha 

menumbuhkan pada diri peserta didik memiliki terhadap sekolah dan terhadap 

pembelajarannya sendiri. Bentuk keterlibatan peserta didik bisa bermacam-

macam, tetapi secara umum dapat dilakukan melalui penyusunan program 

kegiatan kurikuler sekolah dan dalam penyusunan kebijakan sekolah.  

Pusat dan fokus aktivitas pembelajaran di sekolah adalah peserta didik, 

mereka merupakan subjek utama proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya 

proses pembelajaran sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan peserta 

didik untuk belajar. Optimalisasi kesiapan dan kemampuan belajar menjadi 

kunci keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 

Sekolah yang efektif harus menyediakan program dan aktivitas 

pelayanan pendukung peserta didik (student support services). Program dan 

aktivitas layanan ini diarahkan untuk membantu peserta didik mengaktualisasi 

potensinya secara optimal.
36
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c. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik 

Adapun ruang lingkup dari Manajemen peserta didik antara lain 

berkaitan dengan:
37

 

1. Analisis kebutuhan peserta didik 

Analisis kebutuhan peserta didik merupakan suatu kegiatan dalam 

menetapkan kriteria peserta didik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

sekolah. Kegiatan tersebut meliputi: 

a. Perencanaan jumlah peserta didik yang akan diterima. 

b. Standar prestasi peserta didik yang akan diterima. 

c. Penyiapan program-program utama bagi peserta didik. 

d. Penyiapan program-program pendukung bagi pengembangan potensi 

peserta didik. 

2. Rekrutmen Peserta Didik 

  Rekrutmen peserta didik di sekolah pada hakikatnya merupakan 

proses pencarian, penentuan, dan penarikan pelamar yang akan menjadi 

peserta didik di sekolah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan 

rekruitmen peserta didik adalah:
38

 

a. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. 

b. Penyiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penerimaan peserta 

didik baru. 

c. Pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru. 
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3. Seleksi Peserta didik 

  Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik 

yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi peserta didik. 

Beberapa metode yang digunakan dalam seleksi peserta didik adalah: 

a. Melalui test atau ujian. 

b. Melalui penelusuran bakat dan kemampuan. 

c. Berdasarkan nilai ujian tertentu.  

4. Orientasi peserta didik. 

Orientasi peserta didik merupakan kegiatan penerimaan peserta 

didik baru dengan mengenalkan berbagai situasi dan kondisi yang terdapat 

di sekolah. Beberapa tujuan diadakannya orientasi bagi peserta didik baru 

antara lain:
39

 

a. Agar peserta didik mengetahui situasi dan kondisi di sekolah. 

b. Agar peserta didik mengetahui budaya yang tumbuh dan berkembang di 

sekolah. 

c. Agar peserta didik mengetahui berbagai sarana prasarana yang ada di 

sekolah. 

d. Agar peserta didik mengetahui uni-unit kegiatan yang ada dan tumbuh di 

sekolah, misalnya OSIS. 

e. Agar peserta didik mengetahui berbagai peraturan yang ada dan berlaku di 

sekolah. Sekaligus mengetahu sangsi yang akan diberikan kepada peserta 

didik yang melanggar peraturan. 
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f. Agar peserta didik mengetahui pimpinan, guru-guru, dan pegawai lainnya 

yang ada di sekolah. 

5. Penempatan Peserta Didik 

Penempatan peserta didik  dilakukan peserta didik sehingga 

memudahkan peserta didik untuk ditempatkan dalam kelompeok belajar 

peserta didik. Pengelompoakan peserta didik pada umumnya dilakukan 

melalui pembagian kelas. Agar peserta didik lebih mengenal satu dengan 

lainnya, pada umumnya peserta didik di rotasi dalam kelas yang berbeda 

untuk setiap tahun pelajaran. 

Pengelompokkan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah sebagian 

besar didasarkan pada sistem kelas. Sedangkan menurut Hendyat Soetopo 

yang dikutip oleh Eka Prihatin, dasar-dasar pengelompokkan peserta didik 

ada lima macam, yaitu: 

a) Friendship Grouping 

Yang dimaksud dengan friendship grouping adalah pengelompokkan 

peserta didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Masing-

masing peserta didik diberi kesempatan untuk memilih anggota 

kelompoknya sendiri serta menetapkan orang-orang yang dijadikan 

sebagai pemimpin kelompoknya. 

b) Achievemnet Grouping 

Achievement grouping adalah suatu pengelompokkan yang didasarkan atas 

prestasi peserta didik. 
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c) Aptitude Grouping 

Aptitude grouping adalah suatu pengelompokkan peserta didik yang 

didasarkan atas kemampuan dan bakat mereka. 

d) Attention or Interest Grouping 

Attention or interest grouping adalah pengelompokan peserta didik yang 

didasarkan atas perhatian mereka atau minat mereka. 

e) Intelligence Grouping 

Intelegence grouping adalah pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes 

kecerdasan atau intelegensi.
40

 

Sedangkan menurut William A Jeager yang dikutip oleh Imron dalam 

bukunya mengelompokkan peserta didik dapat didasarkan kepada: 

a) Fungsi Integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-

kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan atas 

kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini 

didasarkan menurut jenis kelamin, umur dan sebagainya. Pengelompokkan 

berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. 

b) Fungsi perbedaan, yaitu pengelompokkan peserta didik didasarkan kepada 

perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, 

bakat, kemampuan dan sebagainya. Pengelompokkan berdasarkan fungsi 

ini menghasilkan pembelajaran individual.
41
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6. Pembinaan dan pengembangaan peserta didik. 

Pembinaan dan pengembangaan peserta didik dilakukan dengan 

tujuan peserta didik mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Pembinaan dan pengembangan pesrta didik selain difokuskan 

pada peningkatan kecerdasan dan kemampuanya, juag perlu 

memperhatiakan perkembangan psikologis yang dialaminya, serta 

disesuaiakan dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik itu sendiri. 

Dengan demikian, maka proses belajar yang dialami oleh peserta didik 

akan lebih optimal.
42

 

Menurut Agus Wibowo dalam bukunya menyebutkan ada beberapa tujuan 

dari pembinaan peserta didik tersebut. Adapun tujuan pembinaan peserta 

didik di antaranya: 

a) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat dan keterampilan. 

b) Mamantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 

c) Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi 

unggulan sesuai bakat, minat. 

d) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak 

mulia, demokratis, menghormati hak-hak manusia dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani (civil society). Penanaman nilai-nilai 

perilaku peserta didik (karakter) dapat diintegrasikan dalam setiap kegiatan  
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kesiswaan atau dengan suatu bentuk kegiatan  khusus yang membentuk 

karakter peserta didik.
43

 

7. Evaluasi Peserta Didik. 

Berkaitan dengan upaya untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

peserta didik terhadap proses belajar yang dialaminya. Evalausi juga 

penting untuk mengetahui program-program pengembangan apa yang 

tepat untuk diberikan kepada peserta didik. 

8. Kelulusan. 

Kelulusan berkaitan dengan tingkat ketercapaian peserta didik 

dalam mengikuti jenjang pendidikan dan proses belajar di sekolah. 

Kelulusan peserta didik dari sekolah ditandai dengan diperolehnya ijazah. 

Dimana ijazah tersebut, peserta didik berhak mengikuti jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

9. Alumni. 

Ketika peserta didik telah mendapatkan ijazah kelulusan, maka 

secar otomatis peserta didik tersebut menjadi alumni sekolah. Ketika 

sudah menjadi alumni, Maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana jalinan silaturrahim dan komunikasi antara alumni dapat 

berlangsung?Maka ikatan alumni adalah jawabannya. Melalui ikatan 

alumni, hubungan antara alumni tetap terjaga.
 44
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d. Faktor Pendukung/Layanan Manajemen Peserta Didik 

Adapun faktor pendukung layanan manajemen peserta didik adalah 

sebagai berikut:
45

 

1) Layanan Bimbingan dan Konseling. 

Proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan 

kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam 

rangka perkembangan secara optimal, sehingga mereka memahami dan 

mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan dan 

situasi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu lembaga 

untuk mengoptimalkan pelayanan kepada peserta didik, lembaga seyogyanya 

membuat operasionalitas kegiatan yang dapat mencakup berbagai bentuk 

layanan responsif, seperti: konseling, bimbingan pembelajaran, layanan 

orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, layanan mediasi, 

penempatan/penyaluran, dan bantuan ketuntasan belajar. Indikator indikator 

karakteristik ini meliputi: 

a) Peserta didik dapat memberikan masukan terhadap pengembangan pem-

belajaran dan implementasi kebijakan disiplin sekolah 

b) Jalur komunikasi yang terbuka terjadi antara peserta didik dengan guru dan 

dengan staf lainnya 

c) OSIS aktif melakukan kegiatan dan ikut bertanggung jawab atas perilaku 

peserta didik. 

d) Terdapat kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 

pengalaman belajarnya di luar kelas regular 
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e) Kurikulum dan peralatan dimodifikasi untuk memberikan jalan bagi peserta 

didik yang cacat agar dapat mengikuti semua program 

f) Kegiatan pengembangan diri tersedia bagi semua peserta didik, tanpa ada 

diskriminasi jenis kelamin, suku, agama atau kondisi-kondisi yang 

menghambat 

g) Guru memberikan tugas tugas kepada peserta didik pada jam pelajaran bila 

guru yang bersangkutan tidak bisa hadir 

h) Peserta didik dilibatkan setiap hari dalam kegiatan-kegiatan belajar yang 

membawa keberhasilan bagi mereka 

i) Guru bersifat demokratis atas pikiran dan pendapat peserta didik baik 

terhadap pendapat yang benar maupun yang salah 

j) Terdapat ruang khusus untuk melaksanakan program layanan bimbingan 

konseling terhadap peserta didik, khususnya yang mengalami kesulitan 

belajar. 

k) Terdapat program-program khusus untuk meningkatkan kapasitas  dan 

keterampilan belajar peserta didik, seperti cara belajar efisien, cara 

mengatur kegiatan belajar dan waktu luang, serta memotivasi belajar 

l) Guru dan konselor melakukan assessment dan pemantauan terus menerus 

terhadap kesulitan belajar peserta didik 

m) Terdapat layanan pembimbingan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

kemampuan khusus, dan guru berlaku adil bagi semua peserta didik yang  

pintar maupun yang lambat 
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n) Terdapat jaringan kerja dan deskripsi tugas yang jelas antara guru. 

konselor, dan orang tua dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan kepada 

peserta didik 

o) Tersedia banyak pilihan aktivitas untuk program ekstrakurikuler sesuai 

bidang-bidang minat dan bakat peserta didik 

p) Kegiatan pengembangan diri dilandasi dan dikaitkan dengan usaha 

pengembangan pribadi peserta didik secara integral, yang mencakup 

kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
46

 

2) Layanan Perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada 

peserta didik, dengan maksud membantu dan menunjang proses 

pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan 

serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. 

3) Layanan Kantin. 

Kantin/warung sekolah diperlukan adanya di setiap sekolah, supaya 

makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup 

mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin 

sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan 

yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu supaya para 

peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan 

sekolah. 

4) Layanan Kesehatan. 
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Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Usaha kesehatan sekolah adalah usaha 

kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah.
47

 

5) Layanan Transportasi Sekolah. 

Sarana angkutan (transportasi) bagi peserta didik merupakan salah satu 

penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Transportasi 

diperlukan terutama bagi para peserta didik ditingkat pra sekolah dan 

pendidikan dasar. 

6) Layanan Asrama. 

Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya 

diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai 

manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. 

3. Prestasi Siswa 

a. Pengertian Prestasi  

Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie, prestatie yang 

artinya hasil usaha. Prestasi adalah hasil usaha yang dilakukan dan dikerjakan 

seseorang. Prestasi tidak selalu sama dalam berbagai bidang. Misalnya dalam 

bidang kesenian, olah raga, sastra, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, teknologi 

dan lain sebagainya. 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah yang dikutip oleh Insi 

Mardliyah dalam tesisnya mengungkapkan prestasi belajar adalah sebuah 

kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu “prestasi” dan “belajar”. Prestasi 
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merupakan hasil kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 

individual maupun kelompok. Pencapaian prestasi itu penuh dengan tantangan 

yang harus dihadapi oleh seseorang. Persaingan prestasi dalam kelompok 

terjadi secara konsisten dan persisten. Belajar merupakan kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau gagalnya 

pencapaian tujuan pendidikan itu tergantung pada proses belajar yang dialami 

siswa baik ketika ia berada di  sekolah maupun di luar lingkungan rumah 

ataupun lingkungan  keluarganya sendiri.
48

 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan,  

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan 

pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Dalam 

kenyataannya untuk dapat mendapatkan prestasi tidak semudah yang 

dibayangkan, tetapi penuh dengan perjuangan dengan berbagai tantangan yang 

harus dihadapi.
49

 

Pengertian lain tentang prestasi belajar yang dijelaskan oleh Donni 

dalam bukunya “Kinerja dan Profesionalisme Guru” bahwa prestasi tidak 

hanya soal hasil usaha siswa, tetapi prestasi belajar adalah perubahan perilaku 

individu. Individu akan memperoleh perilaku yang baru, menetap, fungsional 

positif, disadari dan sebagainya. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran 

atau prestasi belajar ialah perilaku secara keseluruhan yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan motorik. Sedangkan Purwanto menyatakan bahwa prestasi 
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belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. R. M. Gagne menyatakan bahwa 

prestasi belajar adalah kecakapan manusiawi (human capabilitas) yang 

meliputi informasi verbal, kecakapan intelektual (diskriminasi, konsep konkrit, 

konsep abstrak, aturan dan aturan yang lebih tinggi), strategi kognitif, sikap, 

dan kecakapan motorik.
50

 

Pada dasarnya indikator prestasi belajar ditunjukkan dengan adanya 

perubahan tingkah laku yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam Muhibbin Syah menyatakan bahwa prestasi belajar 

idealnya meliputi segenap ranah psikologi yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar peserta didik. Mengukur prestasi belajar harus 

mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) 

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.
51

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpukan bahwa prestasi 

belajar merupakan kemampuan yang meliputi segenap ranah psikologi 

(kognitif, afektif dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar peserta didik. Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan 

perubahan perilaku sebelum dan sesudah belajar peserta didik. Hal tersebut 

pada dasarnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu 

kegiatan belajar dan mengajar. 

Oleh karena itu, memberikan penilaian terhadap peserta didik tidak 

hanya pada saat dalam kelas atau disaat tes saja, tetapi peserta didik yang 

mengikuti kegiatan belajar mengajar akan mendapatkan nilai dari setiap proses 
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pembelajaran yang diikuti. Kegiatan belajar mengajar di sekolah, akan 

menghasilkan nilai atau tolak ukur prestasi yang didapatkan oleh setiap siswa. 

Nilai yang dihasilkan oleh setiap siswa dibagi menjadi dua yaitu dari bidang 

akademik dan non-akademik. 

b. Prestasi Akademik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “prestasi akademik 

merupakan hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian.”52
 

Suryabrata menjelaskan bahwa prestasi akademik adalah hasil belajar 

evaluasi dari suatu proses yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif 

(angka) yang khusus dipersiapkan untuk proses evaluasi, misalnya nilai 

pelajaran, mata kuliah, nilai ujian dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi 

keberhasilan peserta didik untuk meningkatkan prestasi akademiknya adalah 

minat atau perhatian dan kematangan. Bagi seorang anak, mempelajari sesuatu 

hal yang menarik bagi dirinya akan lebih mudah untuk diterima dan dipahami. 

Dalam hal minat, seseorang yang menaruh minat pada suatu bidang akan 

mudah dalam mempelajari bidang tersebut. Sedangkan kematangan adalah 

tingkat perkembangan yang dialami oleh individu sehingga sudah berfungsi 

sebagaimana mestinya. Dalam belajar, kematangan sangat menentukan. Oleh 

karena itu setiap usaha belajar akan lebih berhasil bila dilakukan bersamaan 

dengan tingkat kematangan individu.
53
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Menurut Syaiful untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar 

mengajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-

masing, namun ada pedoman untuk menyamakan persepsi yaitu dengan 

kurikulum yang berlaku antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar 

tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan dari 

pembelajaran tersebut dapat dicapai.
54

 

Selain itu, seorang guru perlu mengenal hasil belajar dan kemajuan 

belajar siswa yang telah diperoleh sebelumnya, misalnya dari sekolah lain 

sebelum memasuki sekolah sekarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah 

antara lain penguasaan pelajaran, keterampilan-keterampilan belajar dan 

bekerja. Pengenalan dan hal-hal tersebut penting artinya bagi guru. Pengenalan 

ini guru dapat membantu atau menganalisis kesulitan belajar siswa, dapat 

memperkirakan hasil dan kemajuan belajar selanjutnya.
55

 

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar 

tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Tes belajar dapat 

digolongkan ke dalam jenis penilaian berikut: 

1) Tes formatif, penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa 

pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. 

2) Tes sub sumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang 

telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 
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gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar 

siswa. 

3) Tes sumatif, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap 

bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, 

satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat 

atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu.
56

 

Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang ikut 

menentukan keberhasilan, yakni pengaturan proses belajar mengajar, dan 

pengajaran itu sendiri, dan keduanya mempunyai saling ketergantungan satu 

sama lain. Kemampuan mengatur proses belajar mengajar yang baik, akan 

menciptakan situasi yang memungkinkan anak belajar, sehingga merupakan 

titik awal keberhasilan pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa 

memerlukan sesuatu yang memungkinkan ia berkomunikasi secara baik dengan 

guru, teman, maupun lingkungannya.
57

 

Dalam sebuah jurnal Irfan Mushtaq dan Shabana Nawaz Khan 

mengatakan “A Study effort from student and the proper use of the facilities 

provided by the institution to the student, a good match between students’ 

learning style and are positively affect the student's performance, Karemera 

found that students' performance is significantly correlated with satisfaction 

with academic environment and the facilities of library, computer lab and etc. 

in the institution.
58

 Jadi, suatu lembaga pendidikan mefasilitasi sarana dan 
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prasarana sebagai salah satu pelayanan terhadap siswa agar dapat dimanfaatkan 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Ditegaskan lagi oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, untuk 

mengetahui indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari: "daya serap siswa 

dan perilaku yang tampak pada siswa". 

1) Daya serap yaitu tingkat penguasaan bahan pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dan dikuasai oleh siswa baik secara  individual atau kelompok. 

2) Perubahan dan pencapaian tingkah laku yang digariskan dalam kompetensi 

dasar atau indikator belajar mengajar dan tidak tahu menjadi tahu. dan 

tidak bisa menjadi bisa, dari tidak kompeten menjadi kompeten. 

Sedangkan indikator lain yang dapat digunakan mengukur keberhasilan 

belajar: 

1) Hasil belajar yang dicapai siswa 

Hasil belajar yang dimaksudkan di sini adalah pencapaian prestasi 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria atau nilai yang telah ditetapkan 

baik menggunakan penilaian acuan patokan maupun penilaian acuan 

norma. 

2) Proses belajar mengajar 

Hasil belajar yang dimaksudkan di sini adalah prestasi belajar yang 

dicapai siswa dibandingkan antara sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar atau diberikan pengalaman belajar.
 59
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Sekolah yang efektif berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan belajar 

mengajar. Supardi menjelaskan terdapat beberapa kriteria lain yang dapat 

dijadikan tolok ukur peserta didik pada sekolah efektif di antaranya peserta 

didik menggunakan waktu belajar dengan sabaik-baiknya, menguasai standar 

kompetensi, belajar secara aktif dan kreatif, memiliki kemandirian dalam 

belajar, serta pencapaian keberhasilan belajar yang tinggi. 

Penilaian terhadap proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada 

membandingkan nilai awal dengan nilai akhir, akan tetapi juga menilai segala 

aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan dan pengalaman belajar, baik 

keaktifannya dalam mengajukan pertanyaan terhadap permasalahan atau materi 

pelajaran, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru maupun siswa, minat, 

semangat, dan gairah serta motivasi belajar, sikap terhadap materi pelajaran 

dan kegiatan belajar mengajar serta tanggungjawab dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Secara umum ciri-ciri peserta didik pada 

sekolah yang efektif adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki inteligensi yang normal, bahwa di atas rata-rata; 

2) Belajar dengan sungguh sungguh, terbukti dengan selalu mengerjakan PR, 

dan nilai ulangan tidak kurang dari 7; 

3) Tingkat bolos peserta didik hanya 1%, kecuali sakit dan izin; 

4) Peserta didik responsif terhadap kegiatan sekolah dari mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakatnya; 

5) Organisasi peserta didik tidak sepi dari kegiatan; 

6) Memperoleh berbagai penghargaan dengan aktivitas peserta didik secara 

akademik maupun kegiatan hobi atau ekstrakurikuler; 
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7) Peserta didik berhubungan baik dengan guru dan personal lain secara 

empati.
60

 

Siswa yang memiliki kemauan belajar dan kemampuan yang besar akan 

mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginannya, sehingga 

peserta didik akan dapat dengan mudah memperoleh nilai yang tinggi jika 

seorang siswa tidak memiliki kemauan dalam belajar dan kemampuan yang 

dimilikinya juga tidak tinggi maka tidak mungkin peserta didik akan 

mendapatkan nilai yang tinggi, sebab nilai yang tinggi akan dapat diperoleh 

jika seseorang mempunyai keinginan yang besar untuk belajar. Dapat 

disimpulkan bahwa prestasi akademik sama dengan prestasi belajar yaitu suatu 

kemampuan yang dimiliki seorang siswa dilihat dari sisi akademiknya, lebih 

tepat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diterimanya selama 

mengikuti belajar-mengajar di kelas. Prestasi akademik yang dicapai seorang 

siswa dengan siswa yang lain akan berbeda tergantung pada kemampuan dan 

kemauan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

c. Prestasi Non-Akademik 

Prestasi non akademik menurut Mulyono dalam bukunya prestasi non 

akademik adalah “Prestasi atau kemampuan yang dicapai siswa dari kegiatan di 

luar jam atau dapat disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler.” Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka 

kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, 

bakat, dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan di luar jam sekolah normal.
61

 

Prestasi non akademik adalah suatu prestasi yang tidak dapat diukur dan dinilai 
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menggunakan angka, biasanya dalam hal olah raga, pramuka, PMR, atau 

kesenian semisal drumband, melukis, dll. Prestasi ini biasa diraih oleh siswa 

yang memiliki bakat tertentu dibidangnya. Karena itu prestasi ini biasa dicapai 

oleh siswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Hal tersebut didukung oleh Eka Prihatin yang mengungkapkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur program 

yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan adalah: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, efektif dan psikomotor 

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
62

 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler di 

sini merupakan bentuk lain dari prestasi non akademik yang tidak hanya 

pelengkap suatu proses kegiatan belajar mengajar, melainkan sarana agar siswa 

memiliki nilai tambah selain pelajaran akademis yang bermanfaat bagi 

kehidupannya bermasyarakat. 

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Suryosubroto dalam 

bukunya “Proses Belajar Mengajar di Sekolah” bahwa pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah akan memberikan banyak manfaat tidak hanya 
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terhadap siswa tetapi juga bagi efektivitas penyelenggara pendidikan di 

sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Percy E. Burrep dalam Suryosubroto 

bahwa sumbangan kegiatan ekstrakurikuler bagi sekolah adalah: 

1) To foster more effective teamwork between student faculty and personnel. 

2) To integrate more closely the several division of the school. 

3) To provide less resticted opportunities designed to assist youth in the 

worth-while utilization of their problematic situation with which they are 

confronted. 

Begitu banyak fungsi dan makna kegiatan ekstrakurikuler dalam 

menunjang terciptanya tujuan pendidikan. Hal ini akan terwujud, manakala 

pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

khususnya pengaturan siswa, peningkatan disiplin siswa dan semua petugas. 

Biasanya mengatur siswa diluar jam-jam pelajaran lebih sulit dari mengatur 

mereka di dalam kelas. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

melibatkan banyak pihak, memerlukan peningkatan adminitrasi yang lebih 

tinggi.
63

 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah 

satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olah 

raga, kesenian, berbagai macam keterampilan dan kepramukaan 

diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran biasa. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar memiliki 

nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. 
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Eka Prihatin dalam bukunya “Majanemen Peserta Didik” menguraikan 

ada beberapa fungsi, prinsip, jenis, format dan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya: 

1) Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan 

potensi, bakat dan minat mereka. 

2) Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 

3) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik 

yang menunjang proses perkembangan. 

4) Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik.
64

 

Prinsip kegiatan ekstrakurikuler: 

1) Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

potensi, bakat minat masing-masing peserta didik. 

2) Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. 

3) Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

4) Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang 

disukai dan menggembirakan peserta didik. 
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5) Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun 

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. 

6) Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
65

 

Jenis kegiatan ekstrakurikuler: 

1) Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 

(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 

(PASKIBRAKA). 

2) Karya ilmiah, meliputi kegiatan ilmiah remaja, kegiatan pengusaan 

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. 

3) Latihan atau lomba keberbakatan atau prestasi, meliputi pengembangan 

bakat olah raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, 

keagamaan. 

4) Seminar, lokakarya, dan pameran atau bazar, dengan subtansi antar lain 

karir, pendidikan, keehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya. 

Format kegiatan: 

1) Individual, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta 

didik secara perorangan. 

2) Kelompok, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh 

kelompok-kelompok peserta didik. 

3) Klasikal, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta 

didik dalam satu kelas. 
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4) Gabungan, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta 

didik antar kelas atau madrasah. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan 

dilaksanakan secara langsung oleh guru, konselor dan tenaga kependidikan 

di sekolah atau madrasah. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan 

sasaran, subtansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pelaksanaan 

sebagaimana telah direncanakan.
66

 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler menurut Fakhrizal antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)  

Tujuan KIR adalah melatih peserta didik berpikir kritis, ilmiah terampil 

dalam menulis karya ilmiah serta mengkomunikasikan hasil temuannya 

kepada pihak lain.  

2) Palang Merah Remaja  

Tujuan Palang Merah Remaja adalah melatih peserta didik untuk mampu 

menanggulangi dan menolong dalam setiap kecelakaan yang akan terjadi 

di sekitar, mengembangkan jiwa sosial dan peduli terhadap orang lain serta 

membiasakan hidup sehat. 

 

3) Pramuka 
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Tujuan dalam Pramuka adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk 

berlatih berorganisasi dan melatih peserta didik untuk terampil dan 

mandiri  

4) Seni Baca Al-Qur’an 

Tujuan dari diadakannya Seni Baca Al-Qur’an adalah menghargai dan 

menghormati kitab sucinya, menumbuh kembangkan sifat cinta terhadap 

agama, khususnya pada kitab suci Al-Qur’an serta melestarikan budaya 

Islami  

5) Seni Musik (Qosidah) 

Tujuan Seni Musik adalah melestarikan budaya Islam, memberikan bekal 

kecakapan hidup berupa seni qosidah menumbuh kembangkan sifat cinta 

terhadap budaya Islam  

6) Jurnalistik 

Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih peserta didik di bidang komunikasi 

dan melatih peserta didik gemar membaca dan menulis. 

7) Remaja Masjid 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memakmurkan masjid, mengadakan kajian 

dan pengembangan keagamaan  

8) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk peduli 

terhadap kesehatan sekolah dan orang lain 

 

 

9) Olah raga 
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Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan bakat peserta didik di 

bidang olah raga dan membiasakan pola hidup sehat jasmani dan rohani.
67

 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang baik dan penting karena 

memberikan nilai tambah bagi para siswa dan dapat menjadi barometer 

perkembangan atau kemampuan sekolah yang sering kali diamati oleh para 

orangtua siswa maupun masyarakat. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut diharapkan suasana sekolah semakin lebih hidup.
68

 

Di setiap kegiatan atau unit ekstrakurikuler membutuhkan pembina 

untuk memberikan pengarahan dan pembinaan juga menjaga agar kegiatan 

tersebut tidak mengganggu atau merugikan aktivitas akademis. Yang dimaksud 

dengan pembina ekstrakurikuler adalah guru atau petugas khusus yang ditunjuk 

oleh kepala sekolah untuk membina kegiatan ekstrakurikuler. Untuk jenis-jenis 

kegiatan ekstrakurikuler yang masih ada kaitannya dengan pelajaran antara lain 

olah raga prestasi, musik, menari, dan sebagainya, biasanya sekolah 

memanfaatkan guru-guru bidang studi yang sudah ada, di mana pengalaman, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki tersebut diperoleh dari jenjang 

pendidikan formal. Untuk jenis kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR, 

pramuka, juga memanfaatkan guru yang ada. Jika pembina dirasa masih kurang 

maka sekolah akan menunjuk petugas dari luar untuk membina kegiatan-

kegiatan tersebut.
69

 

Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dapat berbeda-beda antara satu 

sekolah dengan sekolah yang lain. Sehubungan dengan itu, menurut Amir 
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Daien yang dikutip oleh Suryosubroto menjelaskan hal-hal yang perlu 

diketahui oleh pembina ekstrakurikuler: 

1) Kegiatan harus dapat meningkatkan pengayaan siswa yang beraspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor; 

2) Memberikan tempat serta penyaluran bakat dan minat sehingga siswa akan 

terbiasa dengan seibukkan-kesibukkan yang bermakna; 

3) Adanya prencanaan dan persiapan serta pembinaan yang telah 

diperhitungkan masak-masak sehingga program ekstrakurikuler mencapai 

tujuan; 

4) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler oleh semua atau sebagian siswa. 

Selanjutnya tugas-tugas utama tersebut, pembina juga mempunyai tugas 

tambahan, yaitu: 

1) Mengadakan pra survey, maksudnya ialah apabila suatu kegiatan akan 

dilakukan di luar lingkungan sekolah, pembina terlebih dahulu mengetahui 

tepat tidaknya lokasi tersebut dikunjungi dan dapat merencanakan bagi 

keamanannya bagi siswa; 

2) Mengadakan presensi untuk setiap kali latihan; 

3) Menerima uang khusus, misalnya uang tabungan, iuran, pembelian buku, 

dan sebagainya; 

4) Memberikan penilaian terhadap prestasi siswa setiap semester yang 

kemudian dimaksukkan dalam nilai rapot; 
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5) Tugas umum yaitu mengantar ke tujuan apabila aktivitas dilakukan di luar 

lingkungan sekolah, seperti pertandingan-pertandingan, pertunjukkan-

pertunjukkan, dan perjalanan.
70

 

Dengan berpedoman pada tujuan dan maksud kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip program ekstrakurikuler. Menurut 

Oteng Sutisna prinsip program ekstrakurikuler adalah: 

1) Semua murid, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut serta dalam 

usaha meningkatkan program; 

2) Kerjasama dalam tim adalah fundamental; 

3) Pembatasan-pembatasan untuk berpartisipasi hendaknya dihindarkan; 

4) Prosesnya adalah lebih penting daripada hasil; 

5) Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat memenuhi 

kebutuhan dan minat siswa; 

6) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang kaya 

bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas juga menyediakan 

sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan para siswa; 

7) Kegiatan ekstrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai integral dari 

keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar tambahan 

kegiatan yang berdiri sendiri.
71
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
72

 Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau qualitative 

research. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis data fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Data dihimpun dengan 

pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail 

disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis 

dokumen dan catatan-catatan.
73

 Penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif, 

adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian tersebut 

mengkaji bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaannya dengan fenomena lain.
74

 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

karena peneliti ingin mengkaji lebih jauh mendalam fenomena di lapangan serta 

                                                           
72

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 3. 
73

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,  2012), 60. 
74

Ibid., 72. 



56 

 

 

 

menjelaskan dalam bentuk deskriptif terkait manajemen peserta didik dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di MAN Pacitan. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian 

kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan 

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
75

 Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan 

mengawasi obyek penelitian serta mengadakan interview langsung dengan waka 

kesiswaan, kepala sekolah dan para guru berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti yaitu manajemen peserta didik untuk peningkatan prestasi siswa 

pada MAN Pacitan. .Jadi, dalam mengumpulkan data penelitian ini peneliti hadir 

langsung ke lapangan dalam hal ini di MAN Pacitan dan diketahui 

keberadaannya sebagai peneliti. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. Adapun 

lokasi Madrasah Aliyah Negeri Pacitan ini terletak di Jalan Gatot Soebroto No. 

100 Pacitan. Peneliti memilih Madrasah Aliyah Negeri Pacitan karena menurut 

peneliti Madrasah Aliyah Negeri Pacitan semakin tahun mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari jumlah peserta didik hingga 

beberapa macam prestasi yang telah diraih, walaupun Madrasah Aliyah Negeri 

Pacitan ini berbasis Islam namun tidak kalah saing dengan sekolah lain, tercatat 
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ada beberapa prestasi yang berhasil diusung oleh Madrasah Aliyah Negeri 

Pacitan baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Hal yang paling 

menjadi fokusnya yaitu bidang manajemen kesiswaan dalam pengelolaan peserta 

didiknya yang memang manarik untuk diteliti. 

 

D. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan.76 Adapun sumber data dalam 

penelitian ini yaitu: Waka kesiswaan MAN Pacitan yaitu Ibu Indaryati sebagai 

Key Informan (informan kunci), Kepala Madrasah, Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. Pada sumber tersebut untuk 

memperoleh data tentang manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi 

peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. Selain itu, sumber data dalam 

penelitian ini yaitu dokumen-dokumen berupa arsip, profil madrasah, foto 

kegiatan dan hal-hal yang mengarah kepada manajemen kesiswaan di Madrasah 

Aliyah Negeri Pacitan.  

Teknik untuk menentukan informan pada penelitian kualitatif ini 

dengan menggunakan teknik purposive sample dan snowball sample. Teknik 

purposive sample dalam penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Pada penelitian kualitatif ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel 

bertujuan (purposive sample).
77

 Snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum 

mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang 
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dapat digunakan sebagai sumber data. Penentuan sampel dalam penelitian 

kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu 

yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya 

berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu 

peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan 

memberikan data lebih lengkap.
78

 Jadi, Pada teknik purposive sample dan 

snowball sampling ini peneliti memilih informan Waka Kesiswaan sebagai key 

informan, Kepala Madrasah dan guru serta siswa MAN Pacitan sebagai 

informan tambahan untuk dimintai keterangan mengenai manajemen kesiswaan 

di MAN Pacitan. Mereka dipilih karena mereka sering berkomunikasi dengan 

bidang kesiswaan dibandingkan dengan yang lainnya.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini mengguanakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.79 Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga 
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dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. 

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur peneliti lakukan, karena 

wawancara dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Selain menggunakan wawancara terstruktur, peneliti 

juga menggunakan wawancara tak terstruktur yang sering juga disebut 

wawancara mendalam. Wawancara tak terstruktur lebih bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada 

saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, 

usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi. 

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi secara 

lebih detail dan mendalam dari informan terkait dengan pelaksanaan manajemen 

peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa di Madraasah Aliyah Negeri 

Pacitan. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.
80

 Nana 

Syaodih menjelaskan observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
81

  

Observasi kalau dilihat dari tingkat pengontrolan dibedakan menjadi dua 

yaitu observasi sederhana dan observasi sistematis. Kalau dilihat dari peran 
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peneliti observasi dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi non-

partisipan.
82 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi sederhana  

dan  tergolong  observasi  non-partisipan  karena  peneliti  tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ada di MAN Pacitan. 

Jadi observasi ini digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan data, yang 

terkait dengan data tentang manajemen peserta didik dalam meningkatkan 

prestasi siswa di MAN Pacitan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
83

 Di antara dokumen yang akan 

dianalisis untuk didapatkan datanya adalah: (a) sejarah berdirinya MAN Pacitan, 

(b) letak geografis MAN Pacitan, (c) visi misi MAN Pacitan, (d) jumlah guru 

dan karyawan MAN Pacitan, (e) ruang di MAN Pacitan, (f) prestasi sekolah (g) 

identitas kepala MAN Pacitan dan data-data lain terkait dengan fokus penelitian. 

Data-data dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 
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diinformasikan kepada orang lain. Mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dapat 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, meliputi: 
84

 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data seperti merangkum memilih hal-hal yang pokok, serta 

memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. 

Berkaitan dengan tema ini setelah data-data terkumpul yaitu yang berkaitan 

dengan masalah manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa di 

Madraasah Aliyah Negeri Pacitan 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang 

diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang 

telah difahami. Dengan menyajikan data akan  memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi. 

3. Kesimpulan Sementara 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan dalam penelitian ini 

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih 
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jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan di awal.
85

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang 

tekun dan triangulasi.
86

 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan 

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. 

2. Triangulasi 

Teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.
87

 Teknik ini dapat dicari dengan 

jalan: 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan 

lainnya. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

3. Member check 

 Merupakan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. 

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data 

tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila 

data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati 

oleh pemberi data.
88

 Jadi, setelah dilakukan wawancara kepada informan terkait 

manajemen peserta didik di MAN Pacitan, digunakan juga check list untuk 

diberikan dan diperiksa oleh informan agar pengumpulan datanya valid. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya dan Kepemilikan Tanah MAN Pacitan
89

 

Adapun tokoh pendiri MAN Pacitan adalah 4 tokoh yang memiliki 

kesadaran akan pentingnya pendidikan berbasis Islam, beberapa tokoh tersebut 

yaitu Drs Basri, Kusyairi, BA, Suparman BA, dan Imam Bonasir, keempat tokoh 

inilah yang kemudian terkenal sebagai pendiri Madrasah Aliyah Pacitan. 

Beberapa langkah yang ditempuh oleh keempat tokoh tersebut adalah pada 

tanggal 5 Juli 1979 mengadakan musyawarah di kediaman Drs. Basri dengan tiga 

agenda pokok yang berhasil disepakati, yaitu pertama kebulatan tekad untuk 

mendirikan Madrasah Aliyah Pacitan, yang kedua menyusun komposisi pengurus 

dengan ketua Drs Basri, sekretaris Suparman, bendahara Kusyairi dan Anggota 

Imam Bonasir, Aries Mashudi, Hurmus, dan Abdullah Mawardi. Yang ketiga 

yaitu merumuskan tujuan mendirikan MA yakni, untuk menampung siswa-siswi 

tamatan SLTP/MTs yang tidak mampu melanjutkan ke luar kota, yang kedua 

upaya mencetak dan mempersiapkan kader-kader muslim, yang terakhir adalah 

merintis dan mempersiapkan berdirinya MA di pacitan. Pada tanggal 27 juli 1979, 

langkah pertama telah berhasil yaitu mendirikan sekolah umum yang bercirikan 

Islam atau Madrash Aliyah Pacitan, masuk sore dengan menggunakan 1 lokal 

gedung MTsN Pacitan. Kemudian pada tahun kedua penerimaan siswa baru, 
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jumlah siswa semakin meningkat, hal inilah yang menjadi keyakinan pengelola 

bahwa keberadaan MA Pacitan mendapat respon positif dari masyarakat. Namun 

ada beberapa masalah yang sempat dihadapi oleh pihak MA Pacitan, yaitu gedung 

yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang berada dalam lingkup 

MTsN Pacitan akan digunakan sendiri, hal ini yang akhirnya MA Pacitan pindah 

gedung di Yayasan Pendidikan MTs al-Islam yang berlokasi di Bleber, MA 

Pacitan bisa tertampung masuk pagi dan melaksanakan PBM (istilah waktu itu) 

dengan tertib sampai dengan tahun ke tahun. 

Selanjutnya, berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas No. 

Kep/E/66/1980 tertanggal 10 Agustus 1980, status MA Pacitan meningkat 

menjadi Madrasah Aliyah Negeri filial Temboro di Pacitan, dengan kepala 

madrasah DPK dari Kantor Depertemen Agama tertanggal 28 Oktober 1980 atas 

nama Ibu Djariah. Setelah tahun kelima Depertemen Agama memberikan bantuan 

guru dinas lagi seperti Ibu Sumarni, Ibu Tarmijem, Ibu Naqiyah, dan Ibu 

Supatmini. Setelah siswa MA Pacitan semakin bertambah, Ibu Djariyah sebagai 

kepala Madrasah segera mengambil langkah strategis dengan meminjam gedung 

SD Sidoharjo di sore hari, baru berjalan satu tahun SD Sidoharjo mendapat 

proyek untuk direhab maka terpaksa harus mencari lokasi baru dan pilihannya 

adalah di MI al-Huda dan SD Ploso, masuk sore, dengan demikian sejak Tahun 

Pelajaran 1982/1983 kegiatan PBM MA Pacitan menempati tiga lokasi SD Ploso, 

MI al-Huda dan Mts al-Islam Bleber. Pada tanggal 20 November atas usulan dari 

Bapak Drs. Sonhaji Kepala Kandepag Pacitan, MA Pacitan dapat membeli tanah 

milik dari Bapak Mualif denga luas 1540 m2. Sejak saat itulah MA Pacitan 

memiliki tanah sendiri hasil swadaya murni seluruh komponen pendidikan di 
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Madrasah Aliyah Pacitan. Pada tahun selanjutnya, langkah demi langkah dalam 

hitungan tahun kesepuluh tepat pada tahun pelajaran 1989/1990 MA pacitan 

berhasil mendirikan bangunan terdiri dari 3 lokal ruang belajar, dan satu lokal 

ruang guru. 

Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1993, melalui SK Menag No. 244/1993 

lahirlah MAN Pacitan yang dikepalai oleh Bapak Parngadi, BA. MAN Pacitan 

memasuki babak baru sebagai lembaga pendidikan dengan status Negeri dan 

memiliki otoritas penuh untuk mengelola rumah tangganya sendiri, di bawah 

naungan Depag dan berkembang lebih baik dan berkualitas sampai saat ini. 

 

2. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri Pacitan
90

 

Secara geografis MAN Pacitan terletak di Jalan Gatot Subroto No. 100 

Pacitan Telp. (0357) 883096 Pacitan 63515, berada di tengah wilayah perkotaan 

sehingga menjadi letak yang strategis bagi lembaga tersebut untuk berkembang 

dan lebih memudahkan bagi masyarakat maupun siswanya untuk jarak menuju 

sekolah. Selain itu, jalan tersebut merupakan jalan utama Pacitan-Solo dan 

berdekatan dengan terminal kabupaten Pacitan, sehingga lokasi madrasah relatif 

terjangkau dari berbagai penjuru, dan mudah dilewati dengan berbagai macam 

kendaraan yang lewat di depan MAN Pacitan.  

Kanan dan kiri dari lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yaitu 

persawahan dengan udara yang sejuk dan tidak terlalu bising dari hiruk pikuk 

pemukiman warga sehingga siswa dalam belajar dapat fokus dan tidak terganggu. 

Pembangunan gedung bertambah sejak Bapak Kholid Masruri menjadi Kepala 
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MAN Pacitan, lokasi MAN Pacitan diperluas dengan menambah luas tanah 

disebelah utara dan sampai sekarang telah menjadi bangunan yang digunakan 

sebagai fasilitas bagi siswa siswi MAN Pacitan berupa lapangan basket, futsal dan 

Asrama Ma’had putra. 

 

3. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri Pacitan
91

 

Visi Madrasah : 

“Pandai, Akademis, Santun, Tangkas dan Islami, disiplin dan berkarakter” 

(PASTI PINTER). 

Indikator  Visi : 

a. Memiliki kualitas akademis yang berorientasi pada mutu lulusan yang baik 

dengan penguasaan iptek dan imtaq serta kompetitif dalam melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi (PTN); 

b. Memiliki ketrampilan, ketangguhan, ketangkasan, dan kesholehan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman; 

c. Santun, diakui, diterima dan dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat; 

d. Disiplin, senantaisa menjunjung tinggi dan menegakkan aturan yang berlaku; 

e. Berkarakter, memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan falfasah bangsa 

(pancasila dan UUD 1945). 

Misi Madrasah : 

“Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada kualitas baik 

secara keilmuan (knowledge), ketrampilan (skill) maupun attitude (sikap, moral) 

dan juga sosial, sehingga mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 
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insani yang unggul di bidang iptek dan imtaq ”. Sedangkan indikator misi dari 

penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan di MAN Pacitan adalah: 

a. Meningkatkan penerapan manajemen partisipatif berdasarkan school based 

management. 

b. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, tehnologi, ketrampilan, agama dan budaya seluruh civitas 

akademik. 

c. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab self holder maupun stake 

holder madrasah. 

d. Meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) 

e. Membina dan mengembangkan kerja sama dengan lingkungan 

f. Mengoptimalkan penghayatan terhadap nilai-nilai islami untuk dijadikan 

sumber kearifan bertindak. 

 

4. Jumlah Guru dan Karyawan di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan
92

 

Profesionalisme guru melaksanakan pembelajaran dan tugasnya selain 

mengajar juga membina para siswanya untuk lebih berkompenten. Di sisi lain, 

guru yang bermutu mampu melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan 

yang efektif dan efisien. Guru yang profesional diyakini mampu memotivasi 

siswa untuk mengoptimalkan potensinya dalam kerangka pencapaian standar 

pendidikan yang ditetapkan. 

Pengelolaan MAN Pacitan dimulai dari Kepala Madrasah yaitu Drs. H. 

Muh. Kholid Masruri, MSI, guru tetap berjumlah 31 terdiri dari 18 guru 
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perempuan dan 13 guru laki-laki, dan guru tidak tetap berjumlah 27, terdiri dari 

14 guru perempuan dan 13 guru laki-laki, Tata Usaha berjumlah 10, terdiri 5 

pegawai perempuan dan 5 pegawai laki-laki, serta 2 penjaga. Sehingga tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan semua berjumlah 71. 

Berikut data guru dan karyawan di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan tahun 

ajaran 2016/2017: 

Tabel 4.1 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN Pacitan 

No Unsur P L Jumlah 

Total 

Ket 

1 Kepala Madrasah - 1 1  

2 Guru Tetap 18 13 31  

3 Guru Tidak Tetap 14 13 27  

4 Tata Usaha 5 5 10  

5 Penjaga - 2 2  

 Jumlah Total 37 34 71  

 

5. Ruang di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan
93

 

Ada beberapa ruang yang disediakan oleh Madrasah Aliyah Negeri Pacitan 

sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada peserta didik 

agar dapat meningkatkan prestasi baik akademik dan non akademik. Berikut 

jumlah ruang yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan tahun ajaran 

2016/2017: 
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Tabel 4.2 Jumlah Ruang di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan 

No Nama Ruang Luas Jumlah Kondisi Ket 

1 Ruang belajar teori 9x8= 72 

m2 
27 Baik 

 

2 Ruang kepala  9x6= 54 

m2 
1 Baik 

 

3 Ruang guru 9x8= 72 

m2 
2 Baik 

 

4 Ruang TU 9x7= 63 

m2 
1 Baik 

 

5 Ruang perpus 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

6 Ruang Lab IPA 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

7 Ruang Lab TI 9x8= 72 

m2 
2 Baik 

 

8 RuangLab Bahasa 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

9 Ruang UKS 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

10 Ruang aula 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

11 Ruang  OSIS 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

12 Ruang BP 9x2= 18 

m2 
1 Baik 

 

13 Ruang musik 9x8= 72 

m2 
1 Baik 

 

14 Ruang gudang 9x8= 72 1 Baik  



71 

 

 

 

m
2
 

15 Ruang  mushola 11x15= 

165 
1 Baik 

 

16 Ruang toilet siswa 2x1=2 m
2
 12 Baik  

17 Ruang kantin 2x3= 6 m
2
 5 Baik  

18 Ruang pramuka 9x8= 72 

m2 
1 Baik  

 

19 Ruang satpam 2x3=6 m
2
 1 Baik  

20 Parkir siswa 342 m
2
 3 Baik  

21 Parkir guru 6 x 3 1 Baik  

 Jumlah  64   

 

6. Prestasi Pendidik dan Peserta Didik MAN Pacitan
94

 

Salah satu hal yang menjadi bukti berkembangnya Madrasah Aliyah Negeri 

Pacitan yaitu dengan meningkatnya prestasi pendidik dan peserta didiknya. 

Beberapa tahun ini Madrasah Aliyah Negeri Pacitan mendapatkan prestasi yang 

membanggakan dan memiliki nilai positif bagi nama baik almamater Madrasah 

Aliyah Negeri Pacitan. Adapun prestasi dari pendidik di antaranya: 
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Tabel 4.3 Daftar Prestasi Pendidik di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan 

No Jenis Prestasi 

1 
Guru Teladan Tk. II Juara I dan 10 Besar Tk. I    Tahun1997/1998  

2 Guru Teladan Tk. II Juara III Tahun 1998/1999. 

3 Guru Teladan SMA/MA Tk I Jawa Timur Juara I tahun 2004/2005 

4 Harapan III Lomba desain pembelajaran Bahasa Arab tingkat 

nasional. 

5 Harapan III Lomba desain pembelajaran matematika tingkat 

nasional. 

6 Juara I  Lomba Karya Ilmiah untuk Umum tahun 2011 

7 Juara I Kepala Madrasah Berprestasi Tingkat Proponsi tahun 2012 

8 Juara II Kepala Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013 

 

Sedangkan prestasi peserta didik di antaranya: 

Tabel 4.4 Daftar Prestasi Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan 

No Jenis prestasi 

1.  Juara umum II lomba pramuka TK Penegak STAIN Ponorogo 

Thn 2010 

2.  Juara I cerdas cermat Lalu Lintas Kab. Pacitan Tahun 2010 

3.  Juara I Catur Putri PORSENI MA Se JawaTimur 2013 

4.  Lomba dakwah pemuda SLTA Juara 1 Tingk Kab Pacitan 2014 

5.  Juara 3 KSM Mapel Ekonomi Se jatim 2015 

6.  Sepuluh besar KSM Mapel Matematika Se Jatim 2015 

7.  Sepuluh Besar Lomba Olimpiade Mapel Sejarah di Madiun 2015  
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8.  Juara 1 lomba Vocal Group BRI dan TNI Se Kab Pacitan 2015  

9.  Juara 3 lomba Cerdas Cermat Keuangan Negara 2015  

10.  Juara 1aksioma Pidato Bahasa Indonesia Tingkat. Kabupaten  

tahun 2017 

11.  Juara 1 aksioma Pidato Bahasa Inggris  Tingkat. Kabupaten  

tahun 2017 

12.  Juara 1 aksioma Thafid Tingkat. Kabupaten tahun 2017 

13.  Juara 1 aksioma Cipta baca Puisi Tingkat. Kabupaten tahun 2017 

 

7. Identitas Kepala Sekolah
95

 

Nama Kepala Sekolah : Drs. H. Muh. Kholid Masruri, MSI 

NIP : 196807071995031001  

Pangkat / Gol Ruang : Pembina (IV/b) 

Pendidikan Terakhir : S-2 Magister Study Islam 

Spesialisasi / Jurusan : Teknologi Pembelajaran 

Jumlah Madrasah Binaan :  21 ( dua puluh satu ) Madrasah Swasta 

Waktu pendidikan : Senin –Rabu pagi hari ( jam 07.00 – 15.30    

WIB.) 

  Kamis- Sabtu pagi hari( jam 07.00 --14.00 

WIB.) 
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8. Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Peserta Didik 

untuk Peningkatkan Prestasi Siswa pada MAN Pacitan 

Pengelolaan manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa, 

tidak lepas dari manajemen peserta didik yaitu penataan dan pengaturan terhadap 

yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya 

terbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas 

yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik 

bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar 

kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, 

serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta 

didik meliputi:  

a. Pelayanan peserta didik 

Dalam sebuah lembaga pendidikan pelayanan kepada peserta didik 

merupakan salah satu bentuk perhatian kepada siswa yang dimulai dari 

penerimaan peserta didik baru sampai lulusnya siswa dalam proses pembelajaran 

di lembaga pendidikan. Ada beberapa pelayanan yang diterapkan pada lembaga 

pendidikan Islam Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yang pertama adalah 

penerimaan siswa baru. 

Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang dituturkan oleh Bapak Drs. H. 

Muh. Kholid Masruri, MSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pacitan 

sebagai berikut: 
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Pelayanan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan yang pertama 

adalah dimulai dari proses penerimaan siswa baru yang di mana maksud 

dalam proses penerimaan ini ingin menyampaikan dan mengandung nilai-

nilai visi dan misi lembaga yang berbasis Islam dengan harapan peserta 

didik di MAN Pacitan menjadi anak yang tidak hanya pintar tetapi sekaligus 

juga benar.
96

 

 

Lebih lanjut beliau mengatakan: 

Hal yang paling diutamakan dalam proses penerimaan siswa baru adalah 

kesungguhan peserta didik memilih sekolah di MAN Pacitan dalam bentuk 

tes wawancara, namun tidak menyampingkan nilai dari hasil rapot, hasil tes 

dan yang lainnya.
97

 

 

Selaras dengan pemaparan Ibu Indaryati S.S selaku panitia dalam kegiatan 

penerimaan siswa baru di MAN Pacitan dalam hasil wawancara, beliau 

mengatakan: 

Seperti pada lembaga pendidikan yang lainnya, MAN Pacitan membuka 

beberapa jalur untuk menyeleksi para calon peserta didik yang akan 

menempuh pendidikannya di MAN Pacitan. Jalur yang digunakan adalah 

jalur PMDK, jalur reguler dan jalur prestasi. Adapun syarat yang harus 

disertakan adalah dengan melengkapi beberapa berkas atau surat penting 

seperti ijazah asli, fotocopy NISN, pas foto, dan beberapa sertifikat jika ada. 

Jika persyaratan awal sudah memenuhi maka langkah selanjutnya adalah 

para calon peserta didik mengikuti beberapa tes yang akan menentukan 

diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut.
98

 

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan sebagaimana berikut: 

 

Dalam penerimaan siswa baru di MAN Pacitan diadakan beberapa tes, yaitu 

tes tulis dan tes wawancara. Tes tulis mencakup beberapa macam mata 

pelajaran yaitu Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Agama. Sedangkan dalam tes wawancara mecakup 

keterampilan dalam membaca al-Qur’an dan minat mengenai pilihan 
memilih sekolah di MAN Pacitan.

99
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Pelayanan peserta didik di MAN Pacitan yang kedua adalah mengenai 

kegiatan keseharian di sekolah. Maksud dari kegiatan keharian di sekolah adalah 

suatu rutinitas yang harus dilaksanakan dan dilakukan pada setiap harinya sesuai 

ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak madrasah. Ketentuan 

dan peraturan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi para siswa saja melainkan 

untuk para guru juga. Sebagaimana penjelasan oleh bapak Sutrisno SHI. MM 

dalam hasil wawancara: 

MAN Pacitan merupakan madrasah yang sudah dikenal dengan 

kedisplinannya, pukul 06.55 merupakan batas waktu datangnya para siswa 

dan guru. Tidak hanya itu, di MAN Pacitan juga dikenal dengan program 

penyambutan pada setiap paginya, di mana para bapak dan ibu guru berbaris 

untuk menyambut kedatangan para siswa di gerbang bagian depan, sehingga 

para siswa yang datang berkewajiban untuk bersalaman dengan para guru. 

Kegiatan di atas merupakan sarana untuk saling mengenal, saling 

berkomunikasi, saling mempererat ikatan rasa peduli antara guru dengan 

guru maupun guru dengan siswa.
100

 

 

Lebih lanjut beliau juga menuturkan bahwa: 

 

MAN Pacitan merupakan lembaga yang berbasis pendidikan agama Islam, 

sehingga pada setiap harinya siswa-siswi memiliki rutinitas membaca al-

Qur’an sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Setelah membaca al-
Qur’an selesai dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di 

mana lagu tersebut merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Kegiatan 

di atas dimaksudkan untuk membina sisi religius dan nasionalisme para 

peserta didik.
101

 

 

Lembaga pendidikan yang berbasis ilmu agama Islam tetap ditonjolkan oleh 

MAN Pacitan, rutinitas lain adalah pembiasaan shalat berjama’ah. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh ibu Indaryati S.S: 

Pada setiap jam istirahat para siswa-siswi tidak hanya melakukan kegiatan 

istirahat yang sia-sia seperti bermain, makan di kantin dll. Melainkan pada 

jam istirahat tersebut digunakan untuk melaksanakan sholat sunah dan 
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sholat wajib. Pada istirahat pertama dilaksanakan sholat dhuha berjamaah 

dan pada istirahat kedua dilaksanakan sholat dhuhur berjamaah. Selain itu 

pada bulan ramadhan MAN Pacitan mengadakan penambahan materi 

mengenai agama islam dan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. 

 

Pelayanan peserta didik di MAN Pacitan yang ketiga adalah mengenai 

pelayanan belajar, penjurusan dan kelanjutan karir untuk para peserta didik. 

Penjelasan lebih lengkapnya yaitu wawancara oleh Ibu Tri Yulianingsih S.Pd 

sebagaimana berikut: 

Dalam bidang ini MAN Pacitan tidak berjalan sendiri, melainkan menjalin 

kerjasama dengan beberapa lembaga, seperti kepolisian, TNI, Pemda, 

Bimbingan Belajar, Universitas Negeri di Jawa Timur serta komite sekolah 

untuk menunjang keberhasilan siswanya dari berbagai bidang. Selain itu, 

pihak sekolah selalu pro aktif dalam menjalin komunikasi dengan orang tua, 

komite serta para pendukung lainnya melalui berbagai acara seperti, rapat, 

diskusi dan forum-forum. Melalui kegiatan tersebut dapat meminimalisir 

adanya salah komunikasi dan dapat dengan mudah serta tepat dalam 

menyalurkan informasi yang berkaitan dengan siswa maupun pihak sekolah 

yang lain.
102

 

 

Dalam topik yang sama, dikemukakan oleh Bapak Agus Nuryanto S.Pd 

selaku salah satu guru di MAN Pacitan, sebagaimana berikut: 

Pelayanan secara optimal untuk peserta didik sudah di mulai dari awal oleh 

MAN Pacitan. Sebagai contoh adalah dengan menjalin kerjasama dengan 

Universitas Negeri Malang untuk melakukan kegiatan tes IQ yang memiliki 

tujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki para peserta didik yang 

nantinya akan menjadi pedoman atau tolok ukur yang mengarah pada minat 

serta kreativitas. MAN Pacitan juga memiliki cara untuk memotivasi para 

siswanya agar lebih bersungguh-sungguh dalam meningkatkan 

prestasinya.
103

 

 

Paparan di atas selaras dengan penjelasan yang dituturkan oleh Bapak 

Winarto S.Pd, sebagai berikut : 
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Memotivasi siswa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para pendidik 

agar siswanya mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya, cara 

MAN Pacitan dalam hal ini adalah dengan memberikan apresiasi nyata 

untuk para siswanya yang telah berprestasi dan memberlakukan sistem 

rangking.
104

 

 

Selanjutnya, dalam pelayanan untuk peningkatan prestasi siswa yang 

diberikan MAN Pacitan adalah bentuk sarana dan prasana, ini sangat mendukung 

karena ketika siswa memiliki bakat dan potensi perlu adanya sarana prasarana 

untuk tempat berlatih kemampuannya. Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu 

Indaryati S.S sebagai berikut: 

Mengenai sarana dan prasarana walaupun belum lengkap tetapi tetap 

berusaha untuk lebih maksimal lagi. Sarana prasarana di MAN Pacitan ini di 

antaranya ada kelas yang cukup representatif, laboratorium IPA, bahasa, 

komputer, perpustakaan, masjid dan alhamdulillah, ditambah bebarapa 

tahun ini MAN Pacitan mulai dapat mengembangkan infrastruktur sarana 

prasarana baik berupa bangunan dan perluasan tanah yang bisa membantu 

dan menunjang prestasi siswa seperti ma’had dan GOR.105
 

 

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Kholid Masruri MSI 

sebagaimana berikut: 

Pengadaan sarana dan prasarana di MAN Pacitan bertujuan untuk 

memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan 

potensinya di bidang akademik maupun non akademik. Benar nyatanya 

bahwa fasilitas seperti GOR sangat membantu bagi siswa siswi MAN untuk 

area latihan-latihan olah raga ataupun kegiatan yang lainnya.
106

 

 

Pelayanan selanjutnya adalah dalam bentuk kelas akselerasi atau disebut 

program SKS. Program SKS ini merupakan program MAN Pacitan yaitu sekolah 

dengan sistem semester. Lebih lanjut, hasil wawancara oleh Ibu Indaryati S.S 

sebagaimana berikut: 
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Program SKS adalah program kelanjutan dari program akselerasi, program 

ini sebagai layanan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih. 

Program SKS yaitu dengan sistem semester dapat ditempuh hanya 6 

semester dan dapat selesai hanya dua tahun.
107

 

 

Penjelasan yang sama dipaparkan oleh Bapak Agus Nuryanto dalam hasil 

wawancara dengan beliau: 

Program SKS diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kelebihan di atas 

rata-rata. Penjaringan untuk masuk di kelas SKS diadakan tes TPA dan IQ 

yang harus lulus di atas nilai 130 ke atas. Kelas SKS dikhususkan karena 

program ini siswa hanya menempuh pendidikannya 6 semester saja.
108

 

 

b. Pembinaan Peserta Didik 

Ada beberapa hal pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan 

MAN Pacitan dalam rangka meningkatkan prestasi siswa. Pembinaan yang 

dilakukan kepada siswa adalah agar siswa menyadari posisi dirinya sebagai 

pelajar dan dapat menyadari tugasnya secara baik. Pembinaan dalam 

meningkatkan prestasi siswa tersebut yang pertama adalah tentang akhlakul 

karimah peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kepala Madrasah dalam 

hasil wawancara sebagai berikut: 

Adapun pembinaan yang pertama dilakukan adalah terkait dengan 

pembinaan akhlakul kharimah karena memang madrasah aliyah adalah 

sekolah yang berbasis keIslaman tentu saja mengutamakan pembinaan 

akhlak dengan cara yaitu pembiasaan membaca al-Qur’an yang dilakukan 
setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, dengan dipandu oleh 

bapak ibu guru maupun siswa sesuai yang dijadwalkan, selain itu kegiatan 

shalat berjama’ah baik shalat dhuha maupun shalat fardu, dengan hal ini 
diharapkan nilai nilai religius terbentuk dalam diri setiap siswa MAN 

Pacitan.
109
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Sedangkan pembinaan yang lain dalam bentuk yang sifatnya akademik 

maupun non akademik hal yang dilakukan MAN Pacitan yaitu dengan 

bekerjasama dengan pihak luar misalkan menggandeng bimbingan belajar, dan 

yang lainnya, hal ini dituturkan oleh Bapak Kepala Madrasah dalam hasil 

wawancara sebagaimana berikut: 

Dalam rangka meningkatkan prestasi siswa yang sifatnya akademik, pihak 

MAN Pacitan selain melakukan pembinaan intern dengan guru mapel dan 

pembina ekstrakurikuler, MAN Pacitan bekerjasama dengan beberapa 

bimbingan belajar yang ada di sekitar kota Pacitan, dari kerjasama ini sangat 

membantu siswa untuk mengasah dan lebih fokus belajarnya, ketika ada 

beberapa kegiatan atau event misalkan KSM dan yang lainnya. Sedangkan 

non akademiknya tetap sama, bekerjasama dengan beberapa pihak untuk 

membantu peserta didik dalam menggali dan berlatih keterampilan atau 

keahliaan di bidang non akademik, dan tidak jarang pihak MAN Pacitan 

juga mendatangkan pelatih-pelatih yang profesional di bidangnya. Hal itu 

MAN Pacitan lakukan untuk membantu pembinaan baik di bidang akademik 

dan non akademik.
110

 

 

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa: 

Untuk menghadapi ujian nasional maupun ujian madrasah, khusus kelas XII 

ada pembinaan khusus yaitu dengan menambahkan jam pelajaran yang 

dimulai pada pertengahan semester 1 yang disebut dengan bedah SKL. 

Bedah SKL ini bertujuan untuk memberikan pemantapan dan latihan-latihan 

kepada peserta didik, materi-materi apa saja yang akan di ujikan pada ujian-

ujian.
111

 

 

Hal di atas juga selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Indaryati S.S 

selaku waka kesiswaan MAN Pacitan sebagai berikut: 

Kegiatan tambahan khusus untuk kelas XII diadakan jam tambahan les pagi 

mulai jam 06.00 yaitu bedah SKL, terutama mata pelajaran yang di UN kan, 

selain itu sering dilaksanakan juga beberapa tes tryout dan bimbingan-

bimbingan lainnya. Sedangkan untuk non akademiknya dalam bentuk 

pembinaan ekstrakurikuler, dua di antaranya yang sifatnya wajib yaitu 

ekstrakurikuler pramuka dan muhadhoroh. Ektrakurikuler yang lainnya juga 
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berjalan sesuai yang telah dijadwalkan dan setiap ekstra ada pembina-

pembina yang bertanggungjawab atas kegiatan masing-masing.
112

 

 

Tabel. 4.5 Jadwal Ekstrakurikuler Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. 

No Ekstrakurikuler Jadwal/waktu Pembina 

1 Pramuka  Hari Jumat Bapak 

Bambang D.K 

2 PMR Hari Selasa Bapak Mastur 

3 Muhadhoroh Hari Rabu Bapak Slamet 

4 MTQ Hari Kamis Bapak 

Muadzin 

5 Jurnalistik Hari Selasa Ibu Hesty 

6 Teater  Hari Sabtu Ibu Adsy 

7 Olah raga  Hari Rabu Bapak Aris 

8  Seni Musik dan Kaligrafi Hari Sabtu  Bapak Winarto  

9 UKS Hari Senin Ibu Anik 

Noercahyani 

10 Risma  Hari Jumat Bapak Irham 

 

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk membina dan melatih kemampuan 

diri peserta didik baik akademik maupun non akademik,  MAN Pacitan 

melakukan kegiatan dalam hal ini berpartisipasi dalam event pemerintahan, 

mengisi sebuah acara hiburan, dan beberapa perlombaan baik di tingkat kabupaten 

maupun provinsi. Dalam hasil wawancara dengan ibu Indaryati S.S sebagaimana 

berikut: 

Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan maupun event masyarakat 

adalah salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan supaya kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik dapat dieksplor yang nantinya 

berpengaruh bagi mental dan kepercayaan diri siswa lebih lagi untuk 

memotivasi agar prestasi peserta didik dapat ditingkatkan. Ada 2 kegiatan 

yang menjadi tolok ukur dalam prestasi MAN Pacitan yaitu kegiatan KSM 

sebagai tolok ukur dalam bidang akademik, dan AKSIOMA sebagai tolok 

ukur di bidang non akademik. Selanjutnya untuk siswa yang berprestasi 

akan ada penghargaan maupun reward dari MAN Pacitan berupa uang 

pembinaan maupun yang lainnya.
113

 

 

                                                           
112

Indaryati, wawancara, Pacitan, 06 Juni 2017. 
113

Indaryati, wawancara, Pacitan, 06 Juni 2017. 



82 

 

 

 

Hal tersebut serupa dengan penjelasan oleh salah satu guru seni budaya 

yaitu bapak Winarto S.Pd, dari hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Acuan pembinaan peserta didik di MAN Pacitan adalah program kegiatan 

dari Kemenag yaitu aksioma dan KSM, untuk dapat mempersiapkan dan 

mengikuti kegiatan KSM yang kaitannya dengan lomba mata pelajaran 

tersebut, ada beberapa penyeleksian kepada peserta didik dimulai dari 

individu, perwakilan kelas dan penyeleksian akhir, penyeleksian 

menggunakan model tanya jawab, diskusi dan kuis atau game dengan 

maksud juga melatih mental anak saat berkompetisi nantinya. Bagi anak-

anak yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan perlombaan akan 

terus diberikan bimbingan yang intens tanpa mengganggu kegiatan belajar 

mengajarnya. Sedangkan aksioma sama, tetap ada penyeleksian dan ada 

pembinaan yang khusus serta mendatangkan pelatih yang lebih 

profesional.
114

 

 

Bentuk lain dari pembinaan peserta didik dalam meningkatkan prestasinya 

adalah dengan mengadakan grup atau kelas mata pelajaran, selama ini di MAN 

Pacitan telah menjalankan program tersebut, walaupun belum semua mata pelajar 

dapat dijalankan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Andung Dwi Latifah S.Pd dalam 

hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Untuk mendorong tingkat belajar siswa di sisi akademiknya, MAN Pacitan 

melakukan terobosan yaitu dengan mengadakan grup mata pelajaran, 

walaupun belum seluruh mata pelajaran dapat dibentuk namun masih 

berusaha untuk menindaklanjuti program tersebut, sementara yang telah 

berjalan baru ada tiga mata pelajaran yaitu pelajaran Bahasa Inggris, Fisika 

dan Biologi, dan masing-masing kewenangan untuk mengatur jadwal 

kelasnya dan waktunya di luar KBM.
115

 

Di sisi non akademik, pembinaan peserta didik dilakukan dengan beberapa 

ekstrakurikuler yang tersedia di MAN Pacitan, ada ekstrakurikuler yang 

diwajibkan dan ada yang menjadi pilihan. Ekstrakurikuler bertujuan untuk 

membentuk karakter peserta didik dan mengembangkan minat dan bakatnya. Hal 
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ini sebagaimana keterangan dari bapak Kepala Madrasah dalam hasil wawancara 

sebagaimana berikut: 

Ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler muhadhoroh sifatnya adalah 

wajib diikuti oleh semua peserta didik, hal ini untuk membentuk karakter 

dan kepribadian peserta didik menjadi manusia yang berjiwa nasionalis dan 

tetap berakhlak, berbudi pekerti yang luhur serta memiliki sisi spiritual 

religius.
116

 

Lebih lanjutnya hasil wawancara di atas dipertegas lagi dengan hasil 

wawancara peneliti dengan ibu Andung Dwi Latifah S.Pd sebagaimana berikut: 

Ekstra pramuka di MAN Pacitan adalah wajib, kenapa wajib karena dengan 

kegiatan kepramukaan pembentukan karakter akan berhasil, karena tujuan 

kepramukaan itu sendiri adalah untuk mencetak generasi yang tegar, 

tangguh, disiplin, dan bermartabat. Jadi, kegiatan  tersebut wajib diikuti oleh 

peserta didik terutama untuk kelas X, sedangkan kelas XI dan XII sebagai 

pengurus dari organisasi pramuka yang ada di MAN Pacitan.
117

 

Dalam konteks yang sama, hal itupun juga senada dengan hasil wawancara 

dengan Bapak Bambang D.K S.Pd selaku pembina ekstra pramuka sebagai 

berikut:  

Karena ektra pramuka adalah organisasi, tentu perlu adanya kepengurusan 

dan seorang pembina di dalamnya. Pengelolaan ektra pramuka diawali 

dengan penjaringan anggota dari kelas X yang diwajibkan ikut kegiatan dan 

melawati beberapa tes misalkan tes SKU dan lainnya. Hal ini ditujukan 

untuk mencari pengurus yang memiliki kompetensi handal. Selain itu 

kegiatan  pramuka mempunyai agenda-agenda rutin untuk pembentukan 

karakter peserta didik, ada kegiatan yang disebut kemah besar sebagai 

penerimaan tamu ambalan yaitu anggota baru, ada pula kegiatan kemah 

bhakti yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan kegiatan nya adalah 

menanamkan kepedulian dan bhakti kepada masyarakat.
 118

  

Lebih lanjut Bapak Bambang D.K menjelaskan sebagaimana berikut: 

Di samping kegiatan  intern ada pula kegiatan  perlombaan yang sering 

diikuti oleh organisasi kepramukaan yang diadakan oleh kwarcab maupun 
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perguruan tinggi yang secara tidak langsung ikut menambah prestasi di 

bidang non akademik.
119

 

 

Hal lain yang menjadi pembinaan peserta didik di MAN Pacitan untuk 

meningkatkan prestasi siswa yakni pembinaan tentang penjurusan studi peserta 

didik dan sekaligus pembinaan karir. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Tri 

Yulianingsih S.Pd salah satu guru bimbingan dan konseling di MAN Pacitan 

sebagai berikut: 

Pembinaan penjurusan untuk kelas X yaitu diambil dari hasil rapot dalam 

mata pelajaran yang mempunyai nilai lebih tinggi, dan diberikan bimbingan 

secara lisan penjelasan-penjelasan tetang penjurusan yang akan diambil, 

selain itu diberikan angket yang isinya kesungguhan peserta didik dalam 

memilih masuk jurusan apa yang akan dipilih, serta persetujuan juga dari 

pihak wali murid.
120

 

 

Penjelasan tersebut selaras dengan apa yang di ungkapkan oleh Ibu Andung 

Dwi Latifah S. Pd sebagaimana berikut: 

Pembinaaan terkait pemilihan penjurusan, sekarang ini dimulai dari kelas X, 

dengan beberapa cara yang pertama melalui tes IQ, kedua tes tulis mata 

pelajaran, dan yang ketiga diberikan angket peminatan. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaring peserta didik sesuai kemampuan bakat dan minatnya untuk 

masuk penjurusan IPA, IPS, atau agama yang dipilihnya.
121

 

Sedangkan pembinaan karir dan lanjutan pendidikan di perguruan tinggi  

juga menjadi perhatian oleh pihak MAN Pacitan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh ibu Tri Yulianingsih S.Pd dalam hasil wawancara: 

Untuk anak yang ingin melanjutkan karirnya dalam hal ini ingin bekerja, 

MAN Pacitan juga telah bekerjasama MOU dengan beberapa perusahaan 

yang menawarkan lowongan pekerjaan, sedangkan anak yang ingin 

melanjutkan studinya, MAN Pacitan juga menjembatani dengan cara 

pengeplotan tentang kemampuan diri, maksudnya dengan memberikan 

bimbingan kepada anak bahwa mereka lebih mempunyai keunggulan di 

salah satu bidang, hal ini didasarkan dari nilai-nilai pelajaran, prestasi 
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akademik dan non akademiknya, dan lainnya. Cara ini bertujuan untuk 

membantu dan memudahkan siswa untuk mencari jurusan apa yang akan 

diambil pada lanjutaan studinya. Namun, semuanya dikembalikan kepada 

peserta didik itu sendiri.
122

 

 

Pembinaan yang didapatkan oleh peneliti selain beberapa poin di atas adalah 

pembinaan terkait dengan pembinaan kedisiplinan. Kedisiplinan secara tidak 

langsung juga mempengaruhi kepribadian siswa dan menjadikan siswa lebih tertib 

dari sikap serta perilakunya sehingga maksimal dan belajar di MAN Pacitan. Hal 

ini dipaparkan oleh Ibu Indaryati S.S dalam hasil wawancara dengan beliau 

sebagaimana berikut: 

Untuk membentuk kedisiplinan siswa, dapat dimulai dari siswa masuk 

madrasah tepat pukul 06.45, ketika masuk gerbang madrasah dengan 

kendaraan yang wajib dimatikan, bersalaman dengan para bapak ibu guru, 

serta pengecekkan terhadap seragam dan atribut lainnya, dan yang apabila 

ada yang melanggar maupun terlambat akan dikenakan point serta dicatat 

dibuku kedisiplinan.
123

 

Penjelasan yang sama dipaparkan oleh Ibu Tri Yulianingsih S.Pd 

sebagaimana berikut: 

Pembinaan terkait kedisiplinan semua sudah diatur di tata tertib madrasah 

dan juga sudah sepengetahuan orangtua siswa. Apabila ada anak yang 

melanggar akan dikenakan sanksi, dan jika anak tersebut tetap melakukkan 

pelanggaran lebih dari poin yang sudah ditentukan biasanya akan diproses 

dan pelaporan melalui guru bidang studi,  wali kelas, BK, waka kesiswaan, 

kepala madrasah, dan terakhir panggilan orangtua.
124

 

 

Lebih lanjut ditambah penjelasan dari bapak Sutrisno SHI. MM terkait 

pengaruh kedisiplinan di MAN Pacitan sebagaimana berikut: 

Dengan adanya sistem kedisiplinan di MAN Pacitan yang cukup ketat dan 

tinggi malah justru tidak disengiti ataupun dihindari malah menjadi 

kepercayaan orangtua atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di 
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MAN Pacitan ini. Inilah sisi baik pengaruh dari penerapan kedisiplinan yang 

dilakukan oleh MAN Pacitan.
125

 

c. Pengawasan Peserta Didik 

Pengawasan peserta didik dalam meningkatkan prestasi siswa di MAN 

Pacitan dilakukan dengan berbagai hal, di antaranya dengan pencatatan siswa dari 

perilaku, nilai-nilai, dan pemanfaatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi 

pemerintahan serta penggunaan mah’ad atau sekolah berasrama yang dipunyai 

oleh MAN Pacitan. Hal ini, selaras dengan penjelasan dari bapak Kepala 

Madrasah dari hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Pengawasan terhadap peserta didik yang kaitannya dengan kedisiplinan dan 

perilaku, MAN Pacitan melakukan dengan dua ranah, jika peserta didik di 

dalam madrasah dapat dipantau dengan masing-masing guru maupun wali 

kelas, selain itu juga dapat dibantu dengan menggunakan media CCTV yang 

dipasang di beberapa sudut madrasah dan itu sangat membantu mengawasi 

tingkah laku peserta didik yang kurang produktif. Sedangkan jika di luar 

lingkungan madrasah, MAN Pacitan bekerjasama dengan masyarakat 

sekitar, alumni, dan juga menggandeng kepolisian.
126

 

 

Dalam konteks itu pula, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara 

dengan Ibu Indaryati S.S sebagaimana berikut: 

Pengawasan dilakukan sejak masuknya siswa mulai pukul 06.45 sampai jam 

pulang sekolah, dan bagi anak yang kurang disiplin melanggar tatib akan 

dikenakan poin dan jika tidak bisa dibina lagi terpaksa dikembalikan kepada 

orangtua siswa.
127

 

 

Pengawasan dari sisi yang lain, yaitu masalah nilai belajar siswa yang di 

atas rata-rata dan di bawah rata-rata, serta siswa yang mengalami sulit belajar juga 
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dipantau dengan cara memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa-siswa 

tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Andung Dwi Latifah sebagaimana berikut: 

Bagi siswa pada umumnya semua diberlakukan sama. Namun, siswa yang 

mempunyai kesulitan belajar, dilakukan bimbingan khusus dan dikontrol 

secara periodik. Untuk mengatasi siswa tersebut selaku guru dan pendidik 

harus selalu dibimbing, dididik mulai dari pelajarannya, sikapnya, 

emosionalnya. Pada akhirnya usaha itu untuk mengawasi perkembangan 

belajar siswa dengan berbagai karakter masing-masing peserta didik.
128

 

 

Dalam konteks yang sama, juga dijelaskan oleh Ibu Tri Yulianigsih S.Pd, 

dari hasil wawancara sebagai berikut: 

Pengawasan yang dilakukan baik terhadap perilaku siswa selama bersekolah 

di MAN Pacitan maupun nilai hasil belajar telah ada pencatatan khusus, dan 

siswa yang memiliki catatan perilaku yang tidak baik, akan diberikan 

pengawasan dan diberikan peringatan terhadap sikapnya untuk diperbaiki, 

sedangkan pengawasan nilai hasil belajar siswa juga terus dilihat 

perkembangannya dan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama guru 

mata pelajaran yang nilai hasil belajarnya lebih unggul agar peserta didik 

yang memiliki nilai yang bagus tetap dapat diberikan perhatian dan 

bimbingan yang lebih baik lagi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan atau 

rekomendasi untuk menjadi perwakilan jika ada kegiatan perlombaan.
129

 

Pengawasan peserta didik dalam meningkatkan prestasinya, MAN Pacitan 

telah mendirikan asrama atau sering disebut Ma’had yang digunakan untuk 

menampung siswa yang ingin menggunakan fasilitas tersebut supaya 

memudahkan akses pendidikannya. Namun tidak hanya itu, di mah’ad tersebut 

juga diberikan kegiatan seperti sebuah pondok pesantren yang kesehariaanya 

dipantau oleh ustadz pengasuh di mah’ad MAN Pacitan. Sebagaimana penjelasan 

bapak Sutrisno SHI. MM dalam wawancara kepada peneliti sebagai berikut: 

Alhamdulillah, 4 tahun yang lalu MAN Pacitan dapat mendirikan mah’ad 
putri dan disusul mah’ad putra 2 tahun yang lalu, mah’ad ini digunakan 
untuk menfasilitasi kepada siswa siapa saja yang ingin bermukim di mah’ad. 
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Selama ini, dengan adanya mah’ad sangat berpengaruh terhadap prestasi 
siswa, karena di mah’ad tersebut juga ada kegiatan seperti di pondok 
pesantren seperti mengaji kitab kuning dan sebagainya. Di sela-sela 

keseharian kegiatan di mah’ad, siswa lebih nyaman belajarnya karena 
bersama teman-teman lainnya dapat berdiskusi, belajar bareng baik dalam 

mata pelajaran di madrasah maupun pelajaran mah’ad. Terbukti, dengan 
adanya mah’ad tersebut, siswa yang berada di mah’ad nilai pelajarannya 
lebih unggul daripada yang lain.

130
 

Penjelasan yang lainya dikemukakan oleh Bapak Winarto S.Pd, beliau 

mengatakan: 

Dengan adanya mah’ad, dapat memupuk kemandirian siswa, sikap saling 
peduli kepada yang lain, menambah keilmuan dibidang keagamaan karena 

di mah’ad tersebut juga ada kegiatan seperti pondok dan ada seorang 
penanggungjawab atas semua kegiaatan di mah’ad. Ini juga mempengaruhi 
sikap spiritual, mental, dan kerajinan mereka dalam belajar bersama di 

mah’ad. Apa yang menjadi keinginan MAN Pacitan juga sama dengan apa 

yang menjadi keinginan mah’ad, semuanya memberikan yang terbaik bagi 
peserta didik.

131
 

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Andung Dwi Latifah, beliau 

mengatakan: 

Dari beberapa tahun diamati, ternyata siswa-siswa yang lebih berprestasi 

adalah siswa yang berada di mah’ad, khususnya mah’ad putri. Siswanya 
lebih aktif dalam pembelajaran, nilainya juga bagus, sopan santunnya baik. 

Berarti dengan adanya mah’ad, belajar siswa dapat terkontrol, ibadahnya, 
kegiatan sehari-hari, semua mempengaruhi kepada siswa mulai dari 

penyerapan ilmu, semangatnya, motivasi belajarnya, memudahkan siswa 

lebih fokus belajarnya.
132

 

Dipertegas lagi oleh bapak Muh. Kholid Masruri, MSI, beliau menjelaskan 

kegiatan mah’ad sangat membantu kepengawasan terhadap kegiatan siswa, 

walaupun tidak semua siswa berada di mah’ad tersebut. Namun, setidaknya ada 
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usaha dari MAN Pacitan untuk dapat mengawasi siswa-siswinya, berikut 

pemaparannya: 

Salah satu upaya MAN Pacitan untuk memberikan kepengawasan kepada 

peserta didik dan menjaga kepercayaan dari orangtua siswa, MAN Pacitan 

mendirikan mah’ad atau sekolah berasrama, namun bedanya mah’ad itu 
dikelola ala pondok. Jadi setelah siswa mengikuti KBM di madrasah, lalu 

pulangnya ke mah’ad dan mulai ba’da magrib diadakan materi pembelajaran 

seperti di pondok-pondok. Ternyata, usaha MAN Pacitan membuahkan 

hasil, karena siswa siswi yang berada di mah’ad tersebut prestasinya lebih 
unggul dari yang lain. Inilah salah satu usaha MAN Pacitan untuk 

pengelolaan dan sekaligus pengawasan dengan mendirikan mah’ad atau 
istilahnya bordingschool.

133
 

Tabel 4.6 Daftar Kegiatan Ma’had Kholid Bin Walid
134

 

No Waktu Kegiatan Pembimbing 
1 03.00-04.00 Qiyamul lail Ustadz Ma’had 

2 04.00-04.30 Sholat Shubuh Ustadz Ma’had 
3 04.30-05.30 Kultum/ Muhadhoroh Ustadz    MAN 

Pacitan 

4 05.30-06.30 Persiapan Sekolah Ustadz Ma’had 

5 06.30-07.00 Berangkat sekolah Ustadz Ma’had 

6 07.00-15.00 Sekolah  

7 05.00-15.15 Jam’ah Ashar Ustadz Ma’had 

8 15.15-17.00 0lahraga - 

9 17.00-17.40 Nastamir(Tilawah 

Qur’an) 

Ustadz    MAN 

Pacitan 

10 17.40-18.00 Sholat Mahgrib Ustadz Ma’had 

11 18.00-19.00 Makan - 

12 19.00-21.00 Nastamir (Ngaji Kitab) Ustadz    MAN 

Pacitan 

13 21.00-22.00 Takror (belajar bersama) Ustadz Ma’had 

Dari beberapa temuan penelitan di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa 

manajemen peserta didik yang dilakukan oleh MAN Pacitan mulai dari pelayanan 

mencangkup penerimaan peserta didik baru (PPDB), keseharian kegiatan belajar 
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megajar, pelayanan penjurusan, sarana prasarana, serta program akselerasi atau 

SKS. Sedangkan pembinaannya mencangkup pembinaan akhlak, kedisiplinan, 

pembinaan akademik, non akademik, ekstrakurikuler, dan lainnya, serta 

pengawasan melalui adanya mah’ad dan kerjasama dengan beberapa pihak luar, 

semua usaha tersebut  berorientasi dan berupaya untuk terus meningkatkan 

prestasi siswa di MAN Pacitan. 

9. Pengembangan Prestasi Siswa Berbasis Preferensi Peserta Didik Di 

MAN Pacitan 

Peserta didik yang mempunyai minat bakat masing-masing merupakan 

keunikan tesendiri dan hal tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai cara 

salah satunya dengan menyediakan media atau wadah sebagai tempat penyaluran 

potensi dirinya. Tidak semua peserta didik memiliki kecakapan yang sempurna, 

namun ada beberapa sisi yang dapat diunggulkan dan dimiliki sejak lahir. Untuk 

itu, sebagai lembaga pendidikan yang mendidik dan memberikan pelayanan 

kepada peserta didik, sudah seharusnya lembaga pendidikan menyediakan tempat 

untuk mengembangkan potensi siswa.  

Pengembangan prestasi siswa berbasis preferensi peserta didik di MAN 

Pacitan walaupun belum berjalan secara maksimal, namun tetap berupaya 

seoptimal mungkin untuk mewadahi minat dan bakat dari peserta didik. Hal ini, 

dipaparkan oleh Ibu Indaryati S.S dalam wawancara sebagaimana berikut: 

Ya, memang setiap peserta didik mempunyai bakat sendiri-sendiri, dan 

untuk menyalurkan dan mewadahi potensi mereka, MAN Pacitan berusaha 

mengembangkan dengan cara memberikan tempat kepada siswa dalam hal 

ini apabila siswa memiliki potensi dibidang akademik, diwadahi dengan 

berbagai pelayanan dan pembinaan dalam bentuk les tambahan, grup 

pelajaran, dan bimbingan yang lainnya. Terlebih siswa yang memiliki 
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tingkat IQ yang tinggi diwadahi dengan adanya program SKS atau disebut 

kelas akselerasi.
135

 

 

Lebih lanjut beliau juga memaparkan: 

Sedangkan siswa yang memiliki potensi dibidang keterampilan atau 

keahlian di luar pelajaran, MAN Pacitan mengembangkannya dengan 

mengadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler di antaranya ektra 

pramuka, muhadhoroh, MTQ, PMR, KIR, jurnalistik, olah raga, musik dan 

kaligrafi, teater, risma.
136

 

 

Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara oleh bapak Kepala 

Madrasah, beliau mengatakan: 

Penyaluran dan pengembangan potensi yang dimiliki setiap siswa, 

diharapkan dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan esktra yang ada 

di MAN Pacitan, potensi siswa selalu didukung dan dikembangkan oleh 

bapak ibu guru serta pembina dengan tujuan agar lebih berprestasi. Siswa 

yang sudah memiliki bakat akan direkomendasikan untuk mengikuti 

beberapa kegiatan perlombaan dan event-event yang sifatnya kompetisi agar 

kemampuan siswa dapat diukur seberapa jauh bakat yang dimilikinya.
137

 

 

Senada dengan penjelasan Ibu Andung Dwi Latifah, hal yang sama 

diungkapkan oleh beliau tentang pengembangan bakat dan potensi siswa 

sebagaimana berikut: 

Bagi peserta didik yang sudah dari awal memiliki kemampuan potensi diri 

diaktifkan kembali dengan mengajak mereka mengembangkan potensinya 

melalui bimbingan, pembinaan yang rutin. Sebelumnya ada 3 aspek yang 

perlu diperhatikan untuk pengembangan itu, yaitu penggalian potensi siswa, 

pewadahan atau fasilitas serta dukungan pembiayaan. Misalkan siswa yang 

memiliki bakat bermusik dapat diwadahi dengan ekstra musik dilengkapi 

fasilitasnya, siswa yang memiliki bakat olah raga diwadahi dengan ekstra 

olah raga dilengkapi fasilitasnya, dan seterusnya. Pada intinya, potensi-

potensi siswa mencoba dikembangkan dan dapat disalurkan melalui usaha 

kegiatan intra sekolah dan ektra sekolah atau ekstrakurikuler.
138
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B. Temuan Penelitian 

Dari pemaparan di atas, dapat diambil temuan dalam penelitian ini, 

bahwa: 

1. Manajemen peserta didik untuk peningkatan prestasi siswa pada MAN 

Pacitan menerapkan 3 aspek manajemen peserta didik meliputi: pelayanan, 

pembinaan dan pengawasan. Pelayanan di MAN Pacitan diantaranya dimulai 

dari PPDB (Penerimaaan Peserta Didik Baru) dengan melalui 3 jalur yaitu 

PMDK yang ditujukan kepada calon siswa yang memiliki minat dan 

kemampuan untuk memprioritaskan untuk masuk di MAN Pacitan, jalur 

reguler ditujukan kepada calon siswa yang masuk dengan jalur tes dan jalur 

prestasi yang ditujukan kepada calon siswa yang memiliki kemampuan atau 

keterampilan dibidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan 

dan lain-lain. Tahap selanjutnya ada penyeleksian dengan beberapa tes 

diantaranya tes wawancara, tulis, membaca al-Qur’an, dan tes IQ. Selain itu 

ada pelayanan rutinitas di MAN Pacitan, yakni membudayakan menyambut 

siswa di pagi hari saat datang di sekolah, kegiatan ini bertujuan untuk 

membangun komunikasi yang terbuka antara siswa dan para pendidik. 

Pelayanan yang lain bimbingan belajar dan karir, yakni dibidang bimbingan 

dan konseling yang menangani setiap siswa mengalami kesulitan belajar dari 

pribadi siswa maupun cara penyampaian guru saat mengajar, dan karir untuk 

para siswa yang ingin melanjutkan karir dan studinya. Pelayanan selanjutnya 

berkaitan dengan sarana dan prasarana, untuk menunjang belajar dan kegiatan 

siswa di MAN Pacitan menyediakan sarana dan prasarana diantaranya kelas 

belajar yang representatif, perpustakaan dengan berbagai buku mata pelajaran 
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sebagai bahan ajar siswa, laboratorium IPA, bahasa dan computer, masjid, 

kantin, asrama (Ma’had) dan GOR yang digunakan kegiatan outdoor, serta 

pelayanan dalam program SKS, yang diperuntukkan kepada siswa yang 

memiliki kemampuan tingkat kecerdasan yang harus lulus di tes TPA dan IQ. 

Program ini dapat ditempuh selama 2 tahun atau 6 semester. 

Upaya peningkatan prestasi siswa dari aspek pembinaan yang 

pertama, pembinaan akhlakul kharimah dengan berbagai kegiatan keagamaan 

seperti membaca ayat suci al-Qur’an disetiap pagi hari sebelum kegiatan 

belajar mengajar dimulai yang dipandu oleh bapak ibu guru dan juga siswa, 

shalat dhuha dan shalat dhuhur berjamaah, pembacaan asmaul husna  sebelum 

pulang sekolah. Kedua, pembinaan potensi baik akademik dan non akademik 

melalui kegiatan bedah SKL, grup mata pelajaran dan program SKS sebagai 

pembianaan di bidang akademik, pembinaan non akademiknya melalui 

kegiatan ektrakurikuler. Ketiga, pembinaan kegiatan partisipan dengan 

mengikuti beberapa kegiatan di luar lingkungan sekolah seperti kegiatan 

perlombaan, dan kegiatan masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur 

sampai di mana kemampuan siswa dan melatih mental dan kepercayaan diri 

mereka. Keempat, pembinaan pengelompokkan peserta didik, di MAN 

Pacitan menggunakan pengelompokkan peserta didik yakni aptitude grouping 

berdasarkan kemampuan siswa, attention or interest grouping berdasarkan 

minat siswa, dan intelligence grouping berdasarkan tingkat kecerdasan siswa. 

Sedangkan pengawasan peserta didik di MAN Pacitan dengan 

melakukan dua ranah, internal dan eksternal. Internalnya yang dilakukan oleh 

pihak dalam MAN Pacitan yakni bapak ibu guru saat kegiatan bersekolah 
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berlangsung, upaya lain dengan mendirikan ma’had putra dan putri yang 

masing-masing ma’had ada pengasuh atau pengelola yang mengurusi segala 

kegiatan yang ada. Sedangkan pengawasan eksternalnya bekerjasama dengan 

pihak luar seperti kepolisian, masyarakat, dan intansi lain, untuk mengawasi 

perilaku siswa di luar lingkungan madrasah. 

2. Pengembangan prestasi siswa berbasis preferensi peserta didik pada MAN 

Pacitan dikembangkan dari kegiatan-kegiatan belajar siswa yang berkait di 

bidang akademik dan non akademik serta melihat potensi siswa dari 

kecerdasan yang lebih unggul dimilikinya. Peserta didik yang memiliki 

keunggulan di bidang akademik diwadahi dan dikembangkan melalui 

kegiatan bedah SKL, pembentukan grup mata pelajaran dan program SKS. 

Sedangkan peserta didik yang memiliki keunggulan dibidang non akademik 

diwadahi dan dikembangkan melalui kegiatan diluar kelas seperti kegiatan 

ekstrakurikuler yang di MAN Pacitan memiliki 10 ektrakurikuler untuk 

penunjang pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya pengembangan 

potensi tersebut juga memperhatikan jenis kecerdasan peserta didik, ada 8 

kecerdasan menurut Howard Gadner dalam sebuah teorinya, namun MAN 

Pacitan untuk meningkatkan prestasi siswa. Walaupun hanya menerapkan 6 

kecerdasan majemuk tetapi MAN Pacitan dapat meningkatkan prestasi siswa 

yang beberapa tahun ini semakin mengalami peningkatan. 

Manajemen peserta didik yang mencangkup tiga aspek di atas dan 

pengembangan prestasi siswa berbasis preferensi peserta didik bertujuan 

untuk meningkatkan prestasi siswa dan mewujudkan visi misi MAN Pacitan 

melalui seluruh kegiatan di dalamnya serta mengupayakan seoptimal 
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mungkin dalam mengembangkan potensi dan mengaktualisasikan diri peserta 

didik. 
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BAB V 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Peserta Didik 

Untuk Peningkatkan Prestasi Siswa Pada MAN Pacitan 

Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi memenuhi atau 

memuaskan kebutuhan peserta didik dalam hal pendidikannya. Di pihak lain, 

peserta didik mengharapakan agar sekolah dapat memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan akan pendidikan bagi mereka. Manajemen kesiswaan atau 

manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolahan dapat berjalan 

dengan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. 

Tanpa manajemen kesiswaan yang tertata dengan baik, maka jalan sebuah 

lembaga pendidikan tidak akan terarah, tidak akan mencapai tujuan, tidak akan 

memperoleh kemajuan, dan tidak ada perubahan sama sekali. 

MAN Pacitan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada 

peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajarnya sesuai dengan tujuan visi 

dan misi MAN Pacitan. Melalui manajemen peserta didik diharapkan mampu 

mengelola apa saja yang berhubungan dengan peserta didik mulai dari 

pelayanan, pembinaan dan pengawasan. 

Menurut teori Knezevich yang dikutip oleh Imron dalam bukunya 

mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration 

adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, 
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pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, 

pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, 

minat, kebutuhan sampai matang di sekolah.
139

 

Adapun manajemen peserta didik di MAN Pacitan meliputi pelayanan, 

pembinaan dan pengawasan. Dari tiga aspek ini, MAN Pacitan berorientasi 

untuk dapat meningkatkan prestasi siswa baik di bidang akademik maupun non 

akademik. Penerimaan siswa merupakan proses pelayanan dan pencatatan 

siswa dalam penerimaan siswa baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru 

dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam penerimaan 

siswa baru terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan daya 

tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan 

panitia penerimaan siswa baru. 

Pelayanan dalam meningkatkan prestasi siswa dimulai dari penerimaan 

peserta didik baru (PPDB), ada 3 jalur penerimaan siswa baru di MAN Pacitan 

yaitu jalur PMDK, jalur reguler dan jalur prestasi. Jalur PMDK diperuntukkan 

bagi calon siswa yang memiliki bakat, minat dan kemampuan yeng telah 

diraihnya. Jalur reguler untuk calon siswa yang harus melewati tahap seleksi 

dengan cara tes, sedangkan jalur prestasi diperuntukkan bagi calon siswa yang 

memiliki prestasi baik di akademik maupun di non akademiknya. 
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Selanjutnya di MAN Pacitan dalam penerimaan peserta didik diadakan 

pula tes yang harus diikuti oleh calon siswa di antaranya: 

1. Tes wawancara. Tes wawancara bermaksud untuk mengetahui alasan, 

motivasi dan kesungguhan peserta didik memilih ingin bersekolah di 

MAN Pacitan. 

2. Tes baca al-Qur’an. Tes ini bermaksud untuk mengetahui seberapa 

kemampuan peserta didik membaca al-Qur’an. Hal ini juga menjadi 

catatan bagi pihak MAN Pacitan apabila peserta didik yang diterima belum 

lancar membacanya akan ada bimbingan lebih lanjut. 

3. Tes tulis. Tes tulis ini bermaksud untuk mengetahui kemampuan siswa di 

akademiknya, yang nantinya akan dikelompokkan dalam kelas atau 

penjurusan. Mata pelajaran yang dites kan mencangkup Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan Agama. 

4. Tes IQ. Tes IQ ditujukan untuk siswa yang memiliki kemampuan di atas 

rata-rata. Siswa yang lolos tes ini akan dimasukkan dalam program SKS 

atau sering disebut kelas akselerasi dengan ketentuan yang berlaku. 

Selanjutnya pelayanan yang lain dalam meningkatkan prestasi siswa 

adalah layanan bimbingan belajar. Dalam bukunya E Mulyasa salah satu 

indikator pelayanan responsif peserta didik adalah jalur komunikasi yang 

terbuka terjadi antara peserta didik dengan guru dan dengan staf lainnya. Dalam 

hal ini MAN Pacitan memberikan layanan responsif dengan membudayakan 

keseharian kegiatan belajar dimulai menyambut peserta didik datang ke 

madrasah dengan saling sapa, bersalaman antara kepala madrasah, bapak ibu 

guru dan staf dengan seluruh siswa MAN Pacitan. Kegiatan tersebut sebagai 
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bentuk pelayanan kepada siswa dengan tujuan memberikan perhatian dan 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik. 

Pelayanan yang tidak kalah penting dilakukan oleh MAN Pacitan 

adalah pelayanan dibidang bimbingan dan karir. Menurut E Mulyasa salah satu 

indikator manajemen peserta didik terdapat layanan pembimbingan khusus 

bagi peserta didik yang memiliki kemampuan khusus, dan guru berlaku adil 

bagi semua peserta didik yang  pintar maupun yang lambat. Tujuan pendidikan 

tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap 

kepribadian anak, serta aspek sosial emosional, di samping ketrampilan-

ketrampilan lain.
140

 Hal ini ditujukan kepada setiap peserta didik di MAN 

Pacitan yang memerlukan bimbingan khusus baik masalah belajarnya, 

pribadinya maupun karir. MAN Pacitan menyediakannya dibagian bimbingan 

dan konseling yang digunakan tidak hanya untuk bagian pencatatan siswa yang 

bermasalah kenakalan tetapi juga menjadi tempat pengaduan dari keluh kesah 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dari diri sendiri maupun dari 

ketidaknyamanan cara pembelajaran guru di kelas, ada pula setiap minggu 

dijadwalkan pada kelas XII kegiatan pembimbingan karir dan lanjutan studi 

yang dapat diminati siswa untuk masuk perguruan tinggi. Sekolah tidak hanya 

bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik yang bermasalah, 

baik dalam belajar, emosional maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. 
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Selain itu, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan penunjang di MAN 

Pacitan lainnya tidak akan terlaksana apabila tidak terdapat sarana dan 

prasarana di dalamnya. Sarana dan prasarana merupakan hal yang harus ada, 

karena hal tersebut menjadi alat untuk menfasilitasi apa saja kegiatan-kegiatan 

dalam sebuah lembaga pendidikan. Tidak hanya menjadi pelengkap saja, 

namun dengan adanya sarana dan prasarana dapat membantu peserta didik 

untuk meningkatkan prestasinya serta mengembangkan bakat yang dimiliki 

dalam bidang akademik maupun non akademik. Sarana prasarana di MAN 

Pacitan di antaranya kelas yang cukup representatif agar peserta didik nyaman 

dan lebih mudah menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru 

serta dilengkapi dengan LCD proyektor sebagai media untuk membantu 

penyampaian pelajaran kedapa peserta didik, ada pula laboratorium IPA, 

bahasa, computer, perpustakaan dengan berbagai buku mata pelajaran, masjid, 

dan ma’had putra dan putri serta GOR yang dapat digunakan serba guna. 

Pelayanan MAN Pacitan berikutnya adalah program SKS, program 

SKS merupakan program kelanjutan dari program akselerasi, program ini 

ditujukan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan 

untuk dapat masuk dalam program SKS tersebut harus dapat lolos tes yang 

diadakan oleh MAN Pacitan yaitu tes TPA dan IQ dengan nilai di atas 130. 

Pelaksanaan program SKS di MAN Pacitan ini sebagai layanan kepada peserta 

didik berkemampuan di atas rata-rata yang pendidikannya dapat ditempuh 2 

tahun dalam 6 semester. 

Sedangkan dalam pembinaanya, MAN Pacitan melakukan beberapa 

upaya untuk meningkatkan prestasi siswa. Pembinaan tersebut dilakukan 
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secara rutin, mulai masuk sampai pulang sekolahnya dan dipantau oleh para 

guru. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya mengenai kedisiplinan namun 

juga pembinaan-pembinaan yang mencakup pembinaan pengembangan bakat 

dan potensi siswa baik akademik dan non akademik. Doni Priansa dalam 

bukunya mengungkapkan pembinaan dan pengembangaan peserta didik 

dilakukan dengan tujuan peserta didik mampu mengoptimalkan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Pembinaan dan pengembangan peserta didik selain 

difokuskan pada peningkatan kecerdasan dan kemampuanya, juga perlu 

memperhatikan perkembangan psikologis yang dialaminya, serta disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, 

maka proses belajar yang dialami oleh peserta didik akan lebih optimal.
141

 

Pembinaan yang pertama yang dilakukan oleh MAN Pacitan adalah 

pembinaan akhlakul kharimah peserta didik. Hal tersebut menjadi tujuan utama 

pembinaan MAN Pacitan melihat lembaga pendidikan ini adalah berbasis 

agama Islam. Sudah barang tentu yang diutamakan adalah pembinaan kepada 

akhlak peserta didiknya. Pembinaan akhlakul kharimah ini melalui 

pembiasaan-pembiasaan kegiatan keagamaan misalkan kebiasaan membaca al-

Qur’an setiap hari sebelum kegiatan belajar dimulai dan dipandu oleh bapak 

ibu guru maupun siswa yang telah dijdwalkan. Pembinaan lainnya yaitu 

memanfaatkan jam istrahat untuk membudayakan shalat dhuha dan shalat fardu 

berjamaah di madrasah. 

Pembinaan yang lain adalah pembinaan terhadap minat bakat serta 

potensi peserta didik melalui kegiatan akademik dan non akademik. Agus 
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Wibowo menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembinaan peserta didik adalah 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat dan keterampilan serta mengaktualisasikan potensi 

peserta didik dalam mencapai prestasi unggulan.  

Pembinaan di bidang akademik MAN Pacitan melakukan kegiatan di 

antaranya bedah SKL yang diperuntukkan bagi siswa kelas XII yang akan 

menghadapi ujian, baik ujian nasional maupun ujian madrasah. Selain itu ada 

pembentukan grup mata pelajaran yang telah berjalan yaitu grup belajar mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Fisika dan Biologi. Untuk lebih membantu belajar 

siswa, MAN Pacitan bekerjasama dengan bimbingan belajar baik berupa 

penambahan les yang diisi oleh tim bimbel maupun pengadaan tes sejenis 

tryout. 

Sedangkan pembinaan di bidang non akademik diwadahi dengan 

beberapa ekstrakurikuler dua diantaranya wajib diikuti oleh seluruh peserta 

didik MAN Pacitan yaitu kegiatan ektra pramuka, muhadhoroh, PMR, MTQ, 

Jurnalistik, Teater, Olah raga, Seni Musik dan Kaligrafi, UKS, Risma. Dengan 

adanya berbagai ekstrakurikuler tentu sangat membantu peserta didik untuk 

menyalurkan bakat dan potensinya di luar kelas reguler. Menurut Eka Prihatin, 

salah satu tujuan kegiatan ekstrakurikuler yakni kegiatan ekstrakurikuler harus 

dapat meningkatkan kemampuan siswa beraspek kognitif, efektif dan 

psikomotor serta dapat mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya 

pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. Oleh 

karea itu, beberapa ekstrakurikuler yang ada di MAN Pacitan diharapkan 

mampu meningkatkan prestasi setiap peserta didik di bidang non akademik. 
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Prestasi non akademik adalah suatu prestasi yang tidak dapat diukur dan dinilai 

menggunakan angka, biasanya dalam hal olah raga, pramuka, PMR, atau 

kesenian semisal drumband, melukis, dll. Prestasi ini biasa diraih oleh siswa 

yang memiliki bakat tertentu dibidangnya. Karena itu prestasi ini yang biasa 

dicapai oleh siswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

MAN Pacitan tidak hanya memberikan pendidikan dalam madrasah 

namun lain dari itu MAN Pacitan memberikan pengalaman-pengalaman belajar 

kepada peserta didik dengan cara sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat maupun perlombaan, hal tersebut dimaksudkan untuk membina 

dan melatih kemampuan siswa sejauh mana potensi yang dimiliki dapat 

dikembangkan. Disisi lain, dengan berpartisipasi diberbagai kegiatan semacam 

itu membuat peserta didik lebih percaya diri dan merasa bangga terhadap 

potensi dan kemampuan yang dimilikinya. 

Pembinaan peserta didik di MAN Pacitan selanjutnya yaitu penjurusan 

atau dalam hal ini pengelompokkan peserta didik. Menurut Hendyat Soetopo, 

dasar-dasar pengelompokkan peserta didik ada 5 macam, yaitu: 

a. Friendship Grouping 

Yang dimaksud dengan friendship grouping adalah pengelompokkan 

peserta didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Masing-

masing peserta didik diberi kesempatan untuk memilih anggota 

kelompoknya sendiri serta menetapkan orang-orang yang dijadikan 

sebagai pemimpin kelompoknya. 
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b. Achievement Grouping 

Achievement grouping adalah suatu pengelompokkan yang didasarkan atas 

prestasi peserta didik. 

c. Aptitude Grouping 

Aptitude grouping adalah suatu pengelompokkan peserta didik yang 

didasarkan atas kemampuan dan bakat mereka. 

d. Attention or Interest Grouping 

Attention or interest grouping adalah pengelompokan peserta didik yang 

didasarkan atas perhatian mereka atau minat mereka. 

e. Intelligence Grouping 

Intelegence grouping adalah pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes 

kecerdasan atau intelegensi.
142

 

Dari teori di atas, MAN Pacitan menerapkan manajemen peserta didik 

dalam pembinaan penjurusan atau pengelompokkan dengan dasar Aptitude 

grouping yaitu berdasarkan kemampuan dan bakat peserta didik dengan 

memberikan tes kemampuan mata pelajaran, Attention or interest grouping 

berdasarkan minat dengan memberikan angket untuk memilih program apa 

yang menjadi pilihan peserta utama peserta didik, dan Intelegence grouping 

berdasarkan tingkat intelegensi dengan memberikan tes TPA dan IQ untuk 

menjaring siswa di program kelas SKS. 

MAN Pacitan memiliki 3 jurusan program studi yaitu IPA, IPS dan 

agama, serta kelas dengan program SKS. Penjurusan tersebut didasarkan oleh 

beberapa tahap, pertama diadakannya tes tulis dengan materi-materi ilmu 
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pengetahuan alam, ilmu pengetahuan umum dan keagamaan, kedua nilai yang 

lebih tinggi akan menjadi rekomendasi untuk masuk ke program studi yang 

disarankan, ketiga diberikan angket untuk memilih secara individu oleh peserta 

didik program studi apa yang akan dipilihnya. Namun, untuk program kelas 

SKS ada dua tes, tes TPA dan IQ yang harus lolos dengan tingkat IQ mencapai 

130 ke atas. Dengan penjurusan yang sesuai dengan pilihan masing-masing 

peserta didik diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa karena dilandasi 

oleh minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. 

Bagian manajemen peserta didik yang lain terkait dengan pengawasan. 

Menurut Zakiyah Daradjat dalam bukunya pengawasan terhadap siswa 

bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan agar kegiatan di sekolah dapat 

berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan sehari-hari, pengawasan guru 

terhadap siswa sangat perlu, fungsi pengawasan ini meliputi pengamatan 

proses pengelolaan secara menyeluruh, sehingga tercapailah hasil sesuai 

dengan program kerja.
143

 

Sedangkan bentuk pengawasan peserta didik, MAN Pacitan melakukan 

beberapa langkah di antaranya dengan mendirikan sekolah berasrama 

(Ma’had), sejak 4 tahun yang lalu MAN Pacitan mendirikan sebuah mah’ad 

yang digunakan untuk para siswa yang ingin bermukim disana. Mah’ad MAN 

Pacitan terdiri dari mah’ad putri dan mah’ad putra yang masing-masing 

dipimpin seorang ustadz yang juga bermukim di asrama tersebut, dilengkapi 

dengan kegiatan-kegiatan seperti pondok untuk mengisi keseharian siswa mulai 
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dari pagi sampai malam hari yang berorientasi untuk meningkatkan keagamaan 

siswa. Didirikannya mah’ad tersebut sangat membantu pengawasan terhadap 

peserta didik walaupun tidak keseluruhan siswa MAN Pacitan. Selain itu 

dengan adanya mah’ad juga membantu siswa dalam belajarnya, karena siswa 

yang berada di mah’ad tersebut lebih nyaman dan fokus keseharian belajarnya 

dengan dipantau oleh para ustadz/ustadzah. Dari didirikannya mah’ad dan 

seluruh kegiatan yang ada di dalamnya tersebut dapat membantu meningkatkan 

prestasi siswa MAN Pacitan. 

Di sisi lain, pengawasan peserta didik di MAN Pacitan dengan 

bekerjasama bersama masyarakat dan instansi pemerintah misalnya Polres, 

Kodim dan lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu pengawasan 

peserta didik di luar sekolah. Pengawasan dengan kerjasama tersebut memang 

tidak begitu terlihat, namun cukup membantu MAN Pacitan dalam mengawasi 

perilaku peserta didik di luar sekolah. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik 

di MAN Pacitan yang mencakup pelayanan, pembinaan dan pengawasan 

didasarkan untuk upaya meningkatkan prestasi siswa. Hal tersebut sesuai 

dengan visi misi dan tujuan lembaga pendidikan MAN Pacitan “Pandai, 

Akademis, Santun, Tangkas dan Islami, disiplin dan berkarakter” (PASTI 

PINTER) serta untuk meningkatkan kualiatas akademis yang berorientasi pada 

mutu lulusan baik dalam penguasaan iptek dan imtaq serta memiliki 

ketrampilan, ketangguhan, ketangkasan, dan kesholehan serta menunjung 

tinggi nilai-nilai keislaman. Semua kegiatan di sekolah pada akhirnya ditujukan 

membantu peserta didik mengembangkan dirinya. Upaya itu akan berjalan 
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secara optimal jika peserta didik secara sendiri berupaya aktif mengembangkan 

diri sesuai dengan program-program yang dilakukan sekolah. Oleh karena itu 

sangat penting untuk menciptakan kondisi agar peserta didik dapat 

mengembangkan diri secara optimal. 

 

B. Pengembangan Prestasi Siswa Berbasis Preferensi Peserta Didik di 

MAN Pacitan 

Pengembangan prestasi siswa di MAN Pacitan dibagi menjadi dua, 

yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik. Menurut Suryabrata yang 

dikutip oleh Alex Sobur dalam bukunya “Psikologi Umum” menjelaskan 

bahwa salah satu yang menjadi keberhasilan peserta didik untuk meningkatkan 

prestasi akademiknya adalah minat atau perhatian dan kematangan. Bagi 

seorang anak, mempelajari sesuatu hal yang menarik bagi dirinya akan lebih 

mudah untuk diterima dan dipahami. Dalam hal minat, seseorang yang 

menaruh minat pada suatu bidang akan mudah dalam mempelajari bidang 

tersebut. Sedangkan kematangan adalah tingkat perkembangan yang dialami 

oleh individu sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Prestasi 

akademik sama dengan prestasi belajar yaitu suatu kemampuan yang dimiliki 

seorang siswa dilihat dari sisi akademiknya, lebih tepat yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang diterimanya selama mengikuti belajar-mengajar di kelas. 

Dalam hal ini, upaya MAN Pacitan mengembangkan prestasi siswa di bidang 

akademik melalui beberapa cara di antaranya kegiatan belajar mengajar yang 

dimulai pukul 07.15 pagi sampai selesai, jam tambahan belajar atau les dan 

bedah SKL yang diberikan kepada kelas XII yang akan mengikuti ujian 
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sebagai upaya pemantapan materi-materi, pembentukan grup atau kelompok 

mata pelajaran ditujukan kepada siswa yang memiliki kesenangan di mata 

pelajaran tertentu seperti mata pelajaran Fisika, Biologi dan Bahasa Inggris, 

dan bagi siswa yang memiliki kelebihan dalam kognitif disediakan program 

kelas SKS dengan ketentuannya. 

Sedangkan pengembangan prestasi siswa MAN Pacitan di bidang non 

akademiknya melalui pengadaan ekstrakurikuler. Mulyono menjelaskan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan 

dalam rangka kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan 

potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan di luar jam 

sekolah normal. Ada 11 ekstrakurikuler di MAN Pacitan, di antaranya 

ektrakurikuler pramuka yaitu kegiatan peserta didik yang memiliki bakat hobi 

tentang kemandirian dan kedisiplinan serta pembinaan karakter, muhadhoroh 

kegiatan untuk peserta didik yang memiliki bakat berpidato dan ceramah di 

depan audiens, PMR kegiatan untuk peserta didik yang memiliki bakat 

dibidang kesehatan, risma kegiatan untuk peserta didik yang memiliki bakat 

dibidang keagamaan, UKS kegiatan untuk peserta didik yang memiliki bakat 

dibidang kesehatan, seni musik dan kaligrafi kegiatan untuk peserta didik yang 

memiliki bakat musik dan menggambar, teater, jurnalistik, KIR,  MTQ, dan 

olah raga. Ektrakurikuler pramuka dan muhadhoroh wajib diikuti oleh siswa, 

sedangkan yang lainnya hanya pilihan saja. 

Begitu banyak fungsi dan makna kegiatan ekstrakurikuler dalam 

menunjang terciptanya tujuan pendidikan. Hal ini akan terwujud, manakala 

pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
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khususnya pengaturan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan 

seperangkat pengalaman belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi 

pembentukan kepribadian dan dapat pula meningkatkan prestasi yang dimiliki 

lewat bakat dan potensi dalam diri siswa. 

Pengembangan prestasi siswa di MAN Pacitan baik akademik maupun 

non akademik tidak semena-mena dimunculkan, namun dilatarbelakangi dari 

preferensi siswa, yaitu kesukaan atau pilihan siswa untuk menyalurkan minat 

dan bakatnya. Dalam teori Howerd Gardner tidak ada anak yang bodoh 

ataupun pintar, yang ada anak yang menonjol pada salah satu atau beberapa 

jenis kecerdasan, ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner dan 

kecerdasan tersebut senantiasa tumbuh, berubah, berkembang, dan tidak 

ditentukan sejak lahir. Karena setiap siswa memiliki keunikan tersendiri dari 

dirinya, untuk itu MAN Pacitan mewadahi peserta didik dengan berbagai 

macam kecerdasannya masing-masing melalui kegiatan belajar mengajar di 

kelas maupun kegiatan di luar kelas. 

Oleh karena setiap peserta didik mempunyai kecerdasan berbeda-beda, 

maka MAN Pacitan mengklasifikasi peserta didiknya dengan menggali 

karakternya masing-masing. Pengembangan prestasi peserta didik yang 

memiliki intellegensi atau kecerdasan intrapribadi (intrapersonal intelligence) 

potensinya dikembangkan dibidang akademik dengan kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya akademis, seperti kegiatan belajar mengajar di kelas, pemberian jam 

tambahan, pembentukan grup diskusi mata pelajaran, dan bedah SKL. 

Sedangkan peserta didik yang memiliki potensi di bidang non akademik 

dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler diantaranya kecerdasan 



110 

 

 

 

kinestetik (bodily-kinesthetic intelligence) yaitu dengan ekstrakurikuler olah 

raga yang di dalamnya ada berbagai macam olah raga misalnya futsal, voly, 

basket, badminton, tenis meja dan lainnya. Kecerdasan linguistik (linguistic 

intelligence) bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan berbahasa 

dikembangkan melalui kegiatan muhadhoroh, organisasi risma, MTQ, KIR, 

teater, jurnalistik. Kecerdasan spasial (spatial intelligence) dan musikal (musical 

intelligence) bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan visual atau 

menggambar dan musik dikembangkan melalui kegiatan kaligrafi dan musik, 

ada musik modern, islami dan tradisional. Kecerdasan antar pribadi 

(interpersonal intelligence) bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan 

kepedulian kepada orang lain maupun lingkungan bermasyarakat yaitu dengan 

kegiatan ektrakurikuler pramuka, PMR, UKS yang di dalamnya ada kegiatan-

kegiatan sosial kemanusiaan. 

Pemaparan di atas, dapat ditarik garis besar bahwa manajemen peserta 

didik di MAN Pacitan untuk peningkatkan prestasi siswa dikembangkan 

berbasis preferensi peserta didik dengan mengenali kecerdasan yang 

dimilikinya serta disalurkan melalui kegiatan-kegiatan madrasah baik 

akademik maupun non akademik. Dari seluruh upaya pengembangan prestasi, 

manajemen peserta didik yang dilakukan MAN Pacitan bertujuan untuk 

mengaktualisasi diri serta mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data dan analisis data dalam penelitian 

tesis dengan judul “Manajemen Peserta Didik untuk Peningkatkan Prestasi 

Siswa pada MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Pacitan” dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Peserta Didik untuk 

Peningkatkan Prestasi Siswa pada MAN Pacitan 

Upaya dalam meningkatkan prestasi siswa akademik maupun non 

akademik manajemen peserta didik MAN Pacitan melingkupi aspek pelayanan, 

pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pelayanan dimulai yang pertama 

penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan tiga jalur yaitu jalur 

PMDK, reguler dan prestasi dilanjutkan dengan beberapa tes di antaranya tes 

wawancara, baca al-Qur’an, tes tulis dan tes IQ untuk penjaringan masuk 

diprogram SKS. Kedua, pelayanan keseharian di madrasah, ketiga pelayanan 

dalam bentuk sarana prasarana sebagai fasilitas kepada siswa guna menunjang 

pengoptimalan prestasinya. Pelayanan yang terakhir terkait dengan program 

kelas SKS sebagai pelayanan bagi siswa yang memiliki tingkat IQ tinggi 

dengan ketentuan dan prosedur yang berbeda.  

Sedangkan pembinaan peserta didik yang pertama dalam meningkatkan 

prestasi siswa adalah pembinaan terhadap akhlakul kharimah, jika ahklak siswa 

baik, maka tidak menutup kemungkinan prestasi dan hasil belajar siswa juga 
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baik. Kedua, pembinaan di bidang akademik dengan mengadakan kegiatan 

seperti bedah SKL, diskusi grup mata pelajaran, les yang dipandu oleh para 

guru dan dibantu dengan pihak luar seperti bimbingan belajar. Ketiga, 

pembinaan dengan melakukan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, 

pemerintahan, dan perlombaan baik ditingkat antar sekolah, kabupaten dan 

provinsi. Keempat, pembinaan dibidang non akademik dengan adanya 

beberapa ekstrakurikuler sebagai pengalaman belajar siswa di luar kelas. 

Kelima, pembinaan penjurusan program studi maupun karir. Keenam, 

pembinaan terkait kedisiplinan peserta didik terhadap tata tertib madrasah 

dengan sistem poin. 

Dalam hal pengawasaan peserta didik dalam meningkatkan prestasi 

siswa, MAN Pacitan melakukan pengawasan kepada peserta didiknya dengan 

mendirikan mah’ad, yaitu mah’ad putra dan mah’ad putri dengan 

penanggungjawab yang telah ditugaskan. Dalam mah’ad tersebut juga ada 

kegiatan-kegiatan untuk menambah wawasan keilmuan dan suasana yang 

mendukung untuk fokus belajar para siswa yang berada di mah’ad. 

Pengawasan yang lain dengan bekerjasama dengan masyarakat ketika siswa 

berada di luar lingkungan madrasah. 

2. Pengembangan Prestasi Siswa Berbasis Preferensi Peserta Didik di MAN 

Pacitan 

Dalam mengoptimalkan potensi peserta didik, MAN Pacitan 

mengembangkan prestasi dengan berbasis preferensi peserta didik  melalui 

kegiatan belajar mengajar dalam bidang akademis maupun non akademis. 

Karena setiap peserta didik memiliki preferensi yang berbeda, maka 
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diwadahinya dengan berbagai kegiatan yang ada di MAN Pacitan tersebut. 

Peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang akademik diberikan wadah 

seperti grup mata pelajaran dan diskusi-diskusi lainnya, sedangkan peserta 

didik yang memiliki kemampuan di non akademik diwadahi dengan 

ekstrakurikuler yang disenanginya. 

Untuk mengembangkan prestasi peserta didik, haruslah mengetahui 

bakat dan potensi peserta didik, kecerdasan apa yang lebih menonjol dari 

dirinya untuk dikembangkan secara berlanjut agar potensi yang dimiliki dapat 

diaktualisasikan. Sehingga pada akhirnya prestasi peserta didik dapat 

ditingkatkan. 

B. Saran  

1. Kepada Madrasah Aliyah Negeri Pacitan diharapkan untuk lebih 

mengoptimalkan pelayanan pembinaan dan pengawasan dalam upaya 

meningkatkan prestasi siswa khususnya bidang manajemen peserta didik, 

agar prestasi di bidang akademik dan non akademik di MAN Pacitan 

semakin ditingkatkan, dikembangkan. Sehingga MAN Pacitan tidak 

hanya unggul dalam bidang keagamaanya saja akan tetapi unggul dalm 

bidang yang lain. 

2. Kepada bapak ibu  guru dan pembina di MAN Pacitan, diharapkan terus 

semangat dan tekun dalam menjalankan tugas yang mulia serta tetap 

memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada peserta didik 

mulai masuknya peserta didik di sekolah sampai selesai proses 

pendidikannya. Tidak kalah penting agar tetap bertanggungjawab dan 
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mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan belajar akademis dan 

non akademis. 
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