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ABSTRAK 

Sa’adah, Rafika..2019, Penerapan Single Sex Education di 

Madrasah Aliyah Putri Ma’arif Ponorogo 

Tahun 2018-2019 (Suatu Tinjauan Psikologi 

Perkembangan). Sekripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Mukhibat, 

M. Ag. 

 

Kata kunci: Penerapan Psikologi Single Sex Education  

Dalam Islam, lembaga pendidikan/sekolah adalah 

sebagai media untuk merealisasikan pendidikan berdasarkan 

akidah dan syariat Islam demi terwujudnya penghambaan 

diri kepada Allah SWT, sehingga manusia akan terhindar 

dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak dibenarkan 

agama. Single Sex Education (SSE), yaitu model sekolah 

yang pembelajarannya dilakukan secara terpisah antara laki-

laki dan murid perempuan. Pemisahan ruwang belajarnya. 

Keduanya tetap dalam suatu yayasan. Sekolah dengan 

model segregasi seperti ini niscaya akan setiap murid 

hamper tidak bisa berkomunikasi dengan murid yang 

berlainan jenis adalah sekolah yang pemisahannya 

dilakukan secara menyeluruh baik kelas pembelajaran, 

struktur organisasi sekolah sampai pada tempat dan 

lingkupannya. Madrasah Aliyah Putri Ma’arif merupakan 

salah satu lembaga pendidikan formal. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan 

Penerapan Single Sex Education MA Putri Ma’atif, (2) 

Mendeskripsikan Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Penerapan Single Sex Education MA Putri Ma’arif. Adapun 
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metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang 

menggunakan teknik pengumpulan data penerapan single 

sex education, serta faktor pendukung dan penghambat 

single sex education dengan observasi dengan mengamati 

segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. wawancara tersetruktur peneliti akan lebih 

mudah dalam melakukan wawancara. Peneliti juga 

menggunakan wawancara tidak tersetruktur adalah peneliti 

menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak 

menggunakan format dan urutan yang baku, dan 

menggunakan metode dokumentasi Teknik ini digunakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang gambaran umum 

Madrasah terkait sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, dan 

struktur organisasi Madrasah, data guru dan murid, sarana-

prasarana, dan dokumentasi terkait penerapan single sex 

education di MA Putri Ma’arif Ponorogo. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya Penerapan Single 

Sex Education di MA Putri Ma’arif salah satunya 

memberikan pelajaran sex kepada siswi madrasah, agar 

mereka mengetahui dampak negatif dari sex dan 

menghindari sex demi untuk menjaga diri mereka sendiri. 

(2) Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Single 

Sex Education di MA Putri Ma’arif, faktor pendukung dan 

penghambat penerapan single sex education di Madrasah 

Aliyah Putri Ma’arif Ponorogo adalah adanya ciri khas yang 

dipertahankan madrasah seperti pelajaran dan ketrampilan 

kewanitaan. Sementara faktor penghambatnya kurangnya 

motivasi siswi dan minat belajar siswi di Madrasah Aliyah 

Putri Ma’arif Ponorogo tahun 2018-2019.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Proses belajar mengajar termasuk salah satu 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

dalam madrasah. Berbagai konsep dan wawasan 

baru tentang proses belajar mengajar di sekolahan 

telah muncul dan berkembang seiring dengan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Setiap negara pasti mempunyai tujuan dan 

cita–cita untuk semua warga negaranya. Cita-cita 

tersebut diwujudkan dalam bentuk tujuan 

pendidikan. Antara cita-cita bangsa dan tujuan 

pendidikan harus disejajarkan, untuk pencapaian 

yang maksimal. 
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Berawal dari Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2007, tentang rencana 

jangka panjang RI tahun 2005-2025 yang akan 

mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil 

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, diperlukan karakter bangsa yang 

tangguh, komprehensif, berakhlak mulia, dan 

bermoral. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 

dapat ditempuh melalui pendidikan.
1
 

Pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermaratabat. 

Dengan demikian, manusia yang telah menempuh 

pendidikan diharapkan menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya.  

                                                           
1
 Barnawi & M. Arifin, Strategi & Kebijakan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012), 44.  
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Pendidikan adalah perbuatan atau usaha 

generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) 

pengetahuannya, pengalamannya, serta 

ketrampilannya kepada generasi muda, sebagai 

usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat 

memenuhi hidupnya, baik jasmani maupun 

rohaninya. Pendidikan tidaklah semata-mata dapat 

menyekolahkan anak di sekolah untuk menimba 

ilmu akan tetapi diharapkan anak akan dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik agar kelak 

berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan 

agama.
2
 

Pada dasarnya setip orang tua menginginkan 

agar anak-anak mereka  tumbuh dan berkembang 

secara sempurna, sehat jasmani rohani, terampil, 

                                                           
2
 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka 

Seyia, 2011), 9 
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cerdas, beriman, dan berbudi luhur. Kunci 

pendidikan keluarga lebih terletak kepada 

pendidikan ruhani kejiwaan yang bersumber dari 

agama, karena pedidikan agamalah pada dasarnya 

yang memegang peranan penting dalam 

menciptakan dan mengarahkan pandangan hidup 

seseorang. Keluarga sebagai pendidikan pertama 

bagi seseorang, memiliki tanggung jawab yang 

paling penting. Oleh karena itu sudah menjadi 

kewajiban orang tua untuk menjaga dengan benar 

pembinaan anak melalui akhlak yang baik dan apa 

yang dapat memberikan manfaat kepadanya di 

dunia dan akhirat.
3
 

Dalam Islam, lembaga pendidikan/sekolah 

adalah sebagai media untuk merealisasikan 

pendidikan berdasarkan akidah dan syariat Islam 

                                                           
3
 Ibid, 11 
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demi terwujudnya penghambaan diri kepada Allah 

SWT, sikap meng-Esakan serta pengembangan 

setiap bakat dan potensi manusia sesuai fitrahnya 

(bertauhid) sehingga manusia akan terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak 

dibenarkan agama.
4
 

Karena itu, walaupun fungsi para guru di 

madrasah hanya sebagai penerus dan pembantu 

bagi para orang tua dalam melaksanakan 

pendidikan namun para guru juga dituntut untuk 

turut bertanggungjawab di dalam mencapai cita-

cita pendidikan dimana dia terlibat langsung di 

dalamnya. Oleh karena itulah tugas guru dan para 

pengelola dunia pendidikan bukan hanya sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak, akan 

tetapi dia harus sanggup menempatkan dirinya 

                                                           
4
 Ibid., 11-12 
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sebagai figur uswatun hasanah dalam setiap tutur 

kata dan perbuatannya. Karena keberadaannya 

merupakan cermin bagi anak didiknya. 

Pergaulan remaja saat ini perlu mendapat 

sorotan yang utama, karena pada perkembangan 

sekarang pergaulan remaja sangat 

mengkhawatirkan dikarenakan perkembangan arus 

modernisasi yang mendunia serta menipisnya 

moral dan keimanan seseorang khususnya 

remajanya pada saat ini. Ini sangat 

mengkhawatirkan bangsa, karena ditangan 

generasi mudalah bangsa ini akan dibawa, baik 

buruknya bangsa ini sangat tergantung dengan 

generasi muda.
5
 

                                                           
5
 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana, 

2015), 230 
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Pada era globalisasi sekarang ini terjadi 

berbagai perubahan di segala dimensi kehidupan 

masyarakat. Salah satunya pergeseran tentang nilai 

seks. Secara psikologis, remaja menghadapi fase 

pencarian identitas yang oleh ahli perkembangan 

disebut sebagai “masa penuh badai”. Remaja 

enggan diperlakukan seperti anak-anak lagi, akan 

tetapi juga belum cukup matang untuk disebut 

dewasa. Kondisi ini memacu remaja untuk 

menunjukkan eksistensinya. Remaja berusaha 

menarik perhatian lingkungan sekitar melalui cara 

tersendiri. Tuntutan yang tinggi terhadap diri tanpa 

diimbangi dengan kematangan kepribadian dan 

kestabilan emosi sangat rentan memicu 

pemberontakan sebagai bentuk mentah dari 

kemandirian.
6
 

                                                           
6
 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis 
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Perkembangan remaja secara umum 

merupakan salah satu masa perkembangan yang 

dialami manusia dalam hidupnya dan masa remaja 

merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke 

dewasa. Perbeaan pendapat atau temuan ahli-ahli 

tentang masa remaja dapat disebabkan perbedaan 

subjek dan variabel yang mempengaruhi 

perkembangan, termasuk perbedaan latar belakang 

budaya, pengasuhan, keadaan sosial dan latar 

pendidikan orang tua dan perbedaan individu 

lainnya ini menurut pandapat Fuhraman. 
7
 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan 

batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. 

Ada tiga kriteria yang digunakan biologis, 

psikologis, dan sosial ekonomi, yakni: 

                                                                                                                     
Analisis Empiris Aplikatif, (Jakarta: Kencana 2010) , 40 

7
 Ibid., 41 



9 

 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai 

mencapai kematangan seksual, mulai mengalami 

perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari 

anak-anak menjadi dewasa, dan terjadi peraliha 

dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang lebih mandiri.
8
 

Pemisahan kelas peserta didik laki-laki dan 

perempuan adalah model pengelompokan yang 

membagi siswa-siswinya berdasarkan jenis 

kelamin. Jadi siswa yang berjenis kelamin laki-laki 

berada dalam satu ruang kelas dengan jenis 

kelamin sama begitu juga sebaliknya yang 

perempuan dikelompokkan dengan jenis kelamin 

perempuan. Hal itu bertujuan agar siswa-siswi di 

                                                           
8
 Khamim Zarkasih Putro. Memahami Ciri dan Tugas 

Perkembangan Masa Remaja. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 

(online), Volume 17, N0. 1, Tahun 2017. http://www.Uinsuka.ac.id, 

diakses 15 Juni 2019 

http://www.uinsuka.ac.id/
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dalam proses pembelajaran lebih fokus dan juga 

menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. 

Adanya keadaan ini memudahkan guru dalam 

pemberian layanan yang sama pada siswa.  

Kebijakan tersebut juga menjawab dari 

beberapa masalah yang ditimbulkan dari kelas 

laki-laki dan perempuan. Beberapa diantaranya 

adalah siswa sulit untuk fokus pada pembelajaran, 

apalagi siswa atau siswi yang memiliki hubungan 

khusus dengan teman sekelasnya (pacaran). Siswa 

dan siswi yang memiliki hubungan khusus dengan 

teman sekelasnya akan sulit fokus pada 

pembelajaran karena mereka akan lebih 

memperhatikan pasangannya, mereka akan 

cenderung malas-malasan dalam belajar dan tidak 

akan bersemangat. Selain itu dengan kelas 

campuran siswa akan lebih tidak percaya diri saat 
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disuruh mengerjakan soal di depan kelas atau 

hendak bertanya terkait materi yang belum paham. 

Hal tersebut dikarenakan mereka takut salah dan 

akan merasa malu apabila diketahui tidak faham 

atau tidak dapat mengerjakan soal di depan kelas.
9
 

Akan tetapi pemisahan kelas khusus laki-laki 

dan khusus siswi perempuan memiliki beberapa 

kelemahan, seperti: mereka tidak merasa malu 

ketika mengantuk kemudian tidur di kelas, karena 

tidak ada lawan jenis yang melihatnya. Sehingga 

siswa tidur di kelas tidak akan paham atas materi 

yang diberikan kepada guru. 

Islam tidak menghendaki percampuran laki-

laki dengan perempuan dengan dalil belajar atau 

pendidikan. Islam juga tidak menginginkn tempat 

                                                           
9
 Mustofa Kamali, Observasi pertama di sekolahan MA PUTRI 

MA‟ARIF PONOROGO 
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belajar menjadi tempat tumpahnya syahwat dan 

munculnya godaan. Oleh karena itu, batasan 

pertama yang digariskan islam adalah melarang 

pencampuran antara laki-laki dan perempuan 

dalam proses pendidikan. 

Sesungguhnya percampuran antara laki-laki 

dan perempuan dalam lembaga pendidikan 

memberi kesempatan kepada para pemuda duduk 

berdampingan dengan orang yang disekitarnya. 

Wanita juga demikian.4 Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa, remaja sebetulnya tidak 

mempunyai tempat yang jelas. Itu termasuk 

golongan anak, tetapi ia pula tidak termasuk 

golongan orang dewasa atau golongan tua. Remaja 

ada diantara anak dan orang dewasa. Remaja 
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masih belum mampu untuk menguasai fungsi-

fungsi fisik maupun psikisnya.
10

 

Pandangan Islam mengenai penerapan single 

sex pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. 

Islam mempunyai strategi yang apabila 

dilaksanakan akan membawa keselamatan dari 

bahaya kebodohan dan godaan.
11

 Seperti yang 

dikemukakan dalam ayat Al-Qur‟an (Q.S. An-Nur 

ayat 30), yang artinya: “katakanlah kepada orang 

laki-laki yang beiman, hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, 

dengan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

                                                           
10

 Siti rahayu H dan F.J Monks. Psikologi perkembangan, 

pengantar dalam berbagai bagiannya. (Yogyakarta: gadjha mada 

university press, 2006), 259-260 
11

 Ahmad Slaiman Amr. Metode Pendidikan Anak Muslim Usia 

Prasekolah, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 37 
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sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

mereka perbuat.”
12

 

Landasan inilah menjadi tekad kuat Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif menerapkan sistem single 

sex. Banyak kemungkinan jika hal itu tidak 

dilakukan, Mengingat pergaulan saat ini sangat 

menyimpang dari norma beragama dan ber-budaya 

saling menghormati antara lawan jenis. Sehingga 

sedikit langkah kecil ini diharapkan mampu 

meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi. 

Madrasah Aliyah Ma‟arif Ponorogo siswa-

siswinya menjadi semangat dalam belajar, justru 

dengan terpisahnya kelasnya membuwat siswinya 

menjadi lebih aktif dalam belajar. Memudahkan 

guru dalam mengajar dan memahami karakter 

                                                           
12

 Al Qur‟an surat An-Nur ayat 30 
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peserta didik, serta memudahkan guru untuk 

mewujudkan suatu tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 “Mudah sekali dalam mengatur murid-murid disini, 

justru yang paling mudah adalah mengatur murid-

murid perempuan, karena mereka main perasaan, jadi 

banyak yang nurut, dan kalo di tegus sedikit saja sudah 

takut” 
13

  

 

Berpijak pada uraian tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti melalui sebuah sekripsi 

dengan mengambil judul “Penerapan Single Sex 

Education di MA Putri Ma‟arif Ponorogo Tahun 

2018-2019” 

B. FOKUS PENELITIAN  

Berangkat dari penjajakan awal dilapangan, 

madrasah Aliyah Putri Ma‟arif ini berbeda dengan 

madrasah pada umumnya. Walau basignya hanya 

madrasah tidak terkait dengan pondok, upaya 

                                                           
13

 Hasil Observasi Awal di Lapangan, di Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif Ponorogo. 19 November 2019 
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dalam menerapkan sistem pembelajaran 

memisahkan muridnya berdasarkan jenis kelamin. 

Berdasarkan penelitian di lapangan, penelitian ini 

di fokuskan pada keunggulan tentang Penerapan 

Single Sex Education di MA Putri Ma‟arif 

Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana Penerapan Single Sex Education di 

MA Putri Ma‟atif? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat 

Penerapan Single Sex Education di MA Putri 

Ma‟arif? 

D. TUJUAN PENELITIAN  

1. Mendeskripsikan Penerapan Single Sex 

Education MA Putri Ma‟atif 
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2. Mendeskripsikan Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Penerapan Single Sex Education 

MA Putri Ma‟arif  

E. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan persoalan dan tujuan, maka 

dihadapkan penelitian ini akan mempunyai 

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini, bermanfaat 

sebagai bahan masukan konstruktif untuk 

memperluas pengetahuan tentang penerapan 

psikologi single sex education atau tentang 

pemisahan kelas peserta didik laki-laki dan 

perempuan dan penerapannya single sex 

education peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a Bagi sekolah. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai 
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wacana pengetahuan tambahan dalam 

meningkatkan mutu sekolah.  

b Bagi guru. Hasil penelitian diharapkan 

akan dapat membantu meningkatkan 

proses belajar mengajar. Menambah 

wawasan pengetahuan dan gagasan dalam 

penerapan single sex seducation yang 

telah diterapkan di Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif Ponorogo. 

c Bagi siswa. Hasil peneitian ini akan dapat 

memberikan pengetahuan yang baru, 

sehingga siswa bisa mengetahui cara-cara 

menerapkan  single sex education yang 

terjadi Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif 

Ponorogo. 

d Bagi peneliti. Sebagai tambahan wawasan 

pengetahuan terkait dengan penerapan 
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single sex education yang terjadi di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah penulisan hasil 

penelitian secara sistematis dan mudah difahami 

oleh pembaca, maka dalam penyusunan penulisan  

skripsi ini penulis membagi menjadi enam bab, 

antara bab satu dengan bab yang lain memiliki 

keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut:  

BAB I  : Pendahuluan, merupakan gambaran 

umum untuk memberikan. Pola 

pemikiran bagi laporan penelitian 

secara keseluruhan, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II :Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori, pada bab ini  

menguraikan deskripsi telaah hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teori 

yang berfungsi sebagai alat 

penyusunan instrumen pengumpulan 

data.  

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini 

menjelaskan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran penelitian, 

lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan 

penelitian. 
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BAB IV : Deskripsi data, dalam bab ini 

menjelaskan tentang deskripsi data 

umun dan deskripsi data khusus. 

BAB V   : Analisis data, pada bab ini menguraikan 

tentang gagasan-gagasan yang terkait 

dengan pola, kategori-kategori, posisi 

temuan terhadap temuan-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan 

penjelasan dari temuan yang diungkap 

dari lapangan.  

BAB VI   : Penutup, pada bab ini berisi 

kesimpulan dari seluruh uraian dari 

bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Pertama, Pengaruh Pemisahan Kelas Peserta 

Didik Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta. Oleh 

Barotut Taqiyah, NIM 12410053. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Pendekatan yang dilakukan menggunakan 

pendekatan deskriptif, yang tidak menyajikan data 

dalam bentuk angka. Metode pengumpulan datanya 

menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknis analisis datanya berupa teknik 

analisis deskriptif. Subjek yang diteliti adalah siswa 

kelas X di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta, 
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sedangkan objeknya, yaitu pemisahan kelas peserta 

didik laki-laki dan perempuan terhadap motivasi 

belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Akidah 

Ahlak di MA Sunan Pandaran. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Barotut Taqiyah menunjukkan bahwa 

murid dari MA Sunan pandaran muridnya sudah 

cukup baik yaitu sudah mau dipisah  kelasnya antara 

siswa dan siswi di ruwang terpisah dalam kegiatan 

belajar mengajar maupun ekstrakulikuler bahkan 

semua kegiatan aktifitas disekolahan. 

Pengelompokan siswa siswi ini dilakukan 

untuk mencegah terjadinya fitnah dan pergaulan 

bebas yang tidak diharapkan. Peneliti menemukan 

bahwa kelas atau sekolahan terpisah telah 

meningkatkan hasil belajar, karena memudahkan 

mereka berkonsentrasi pada pelajaran. 
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Kedua, Implementasi Pemisahan Kelas 

Peserta Didik Laki-laki dan Perempuan dan 

Aplikasinya Terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik Kelas IX SMP IT Masjid syuhada Yogyakarta. 

Oleh Imam Ahmadi, NIM. 11470066. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan penyajian data deskriptif. Subjek 

penelitiannya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Madrasah Tsanawiyah Syuhada yogyakarta dan 

objeknya pemisahan kelas peserta didik laki-laki dan 

perempuan. Metode pengumpulan datanya dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk 

menguji keabsahan datanya dilakukan dengan 

triangulasi. Hasil penelitiannya adalah pemisahan 

peserta didik laki-laki dan perempuan tersebut pada 

umumnya dilakukan pada masa perkembangan yaitu 

pada usia 12-19 tahun, usia tersebut merupakan 
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periode transisi masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Periode tersebut adalah masa perubahan yang sangat 

besar. Motivasi belajar adalah perubahan energy 

didalam pribadi seseorang yang ditandai denga 

timbunya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Jadi proses pemisahan kelas ini sangat 

membantu dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik.  

Ketiga, Strategi Organisasi Pendidikan 

Nonformal Ittihadul Mubin Dalam Pembinaan 

Akhlak Remaja, Oleh Gus Luqman Firdaus, NIM 

210314215. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang 

tidak menyajikan data dalam bentuk angka. Metode 

pengumpulan datanya menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis 
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datanya berupa teknik analisis deskriptif. Subjek 

yang diteliti adalah organisasi pendidikan nonformal 

Ittihadul Mubin desa Mojopurno, sedangkan 

objeknya, yaitu pembinaan akhlak remaja. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Luqman Firdaus 

menunjukkan bahwa strategi lembaga pendidikan 

nonformal Ittihadul Mubin dalam membimbing  

akhlak remaja Desa Mojoporno yaitu dengan 

mengajak para remajanya yasinan setiap malam 

jum‟at bergantian dengan Tahlil dan Al Banjanji dan 

diakhiri dengan tausiah beserta arisan, yang 

bertujuan memikat minat para remaja untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Setelah adanya kegiatan 

tersebut kondisi remaja di Desa Mojopurno 

dikatakan lebih baik.  

 



27 

 

Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan 

Ittihadul Mubin dalam membina akhlak remaja di 

Desa Mojopurno berhasil merubah karakter remaja 

semula kurang baik menjadi lebih baik, dikarenakan 

keantusiasan para remaja-remaja mengikuti kegiatan 

yang diselenggarakan oleh Ittihadul Mubin tersebut. 

Keempat, Pengaruh Motivasi Belajar Dan 

Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, 

Oleh Munika Febrinasari, NIM 210314149. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research). Populasi yang diambil adalah siswa kelas 

VII, VIII, IX di SMP Ma‟arif 5 Ponorogo. Karena 

jumlah siswa kurang dari 100, semua siswa dijadikan 

sebagai sampel. Untuk menguji tingkat 
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reliabilitasnya digunakan teknik ekuivalensi. Teknik 

pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

stratified random sampling. Untuk pengumpulan 

datanya, peneliti menggunakan metode observasi, 

wawancara, dokumentasi dan angket. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

menemukan bahwa motivasi belajar, pengelolaan 

kelas, hasil belajar siswa, dan pengaruh antara 

motivasi dan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran PAI di SMP Ma‟arif 5 

Ponorogo yang dibuktikan dengan prosentase 

jawaban siswa sebesar 65,4%. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di SMP Ma‟rif 5 

Ponorogo, ditemukan bahwa siswa yang memiliki 

nilai hasil belajar yang rendah, sebab pada saat 

pembelajaran berlangsung ada sebagian siswa tidur 

saat jam pelajaran, siswa yang asyik ngobrol sendiri 
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dengan temannya, dan siswa yang bersikap acuh dan 

tidak memperhatikan penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru, hal ini disebabkan kurangnya 

motivasi yang dimiliki siswa. 

Persamaan penelitian ketiga penelitian 

terdahulu diatas adalah pemisahan kelas dan 

pembentukan aklak remaja. Sama-sama 

mengusahakan supaya murid tetap semangt belajar 

dan sekolah walaupun kelas mereka harus dipisah 

berdasarkan lawan jenis, sampai seluruh kegiatan 

yang dilakukan madrasah itu sendiri-sendiri antara 

murid putra dan putri. Semua itu dilakukan untuk 

membentuk akhlak dan karakter murid agar menjadi 

lebih baik lagi. Persamaan selanjutnya adalah 

tentang teknik pengumpulan data, yaitu dengan 

observasi, wawancara dan documentasi.  
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Adapun perbedaannya terletak pada jenis 

lembaga yang dijadikan tempat penelitian. Untuk 

tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah Madrasah Aliyah (MA), sedangkan ketiga 

penelitian yang dijadikan telaah penelitian terdahulu 

mengambil lembaga pendidikan nonformal. Ada satu 

perbedaan lagi antara penelitian saat ini dengan 

penelitian yang pernah dilakukan, yaitu tentang uji 

keabsahan datanya, penelitian sebelumnya 

menggunakan triangulasi. Untuk penelitian yang 

ketiga yang menggunakan metode kualitatif, uji 

relibilitasnya menggunakan teknik ekuivalensi. Oleh 

karena itu, belum ada yang menggunakan teknik 

memperpanjang pengamatan. 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, 

peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

perpanjangan pengamatan. Perbedaan yang terakhir 
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dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah lokasi 

yang digunakan tempat penelitian. Seperti tempat 

penelitian yang dilakukan Lukman Firdaus, yang 

dilakukan peneliti terdahulu di lembaga pendidikan 

nonformal bukan lembaga pendidikan sekolah 

seperti yang pada umumnya dilakukan para peneliti 

lainnya. 

B. KAJIAN TEORI 

1. SINGLE SEX EDUCATION 

a. Single Sex Education 

Single Sex Education (SSE), yaitu 

model sekolah yang pembelajarannya 

dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan 

murid perempuan. Pemisahan ruwang 

belajarnya. Keduanya tetap dalam suatu 

yayasan. Sekolah model ini biasanya 

pendidikan yang didirikan oleh lembaga 
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agama. Model sekolah dengan segregesi 

gender penuh adalah sekolah yang 

pemisahannya dilakukan secara menyeluruh 

baik kelas pembelajaran, struktur organisasi 

sekolah sampai pada tempat dan 

lingkupannya. Sekolah dengan model 

segregasi seperti ini niscaya akan setiap 

murid hamper tidak bisa berkomunikasi 

dengan murid yang berlainan jenis.14 

Sekolah dengan jenis kelamin yang 

terpisah antara perempuan dan laki-laki ini 

muncul atas dasar UUD hak sipil tahun 1964 

yang membahas pemisahan peserta didik 

                                                           
14

 Evi Muafiah, Disertasi segregasi gender dalam 

pendidikan di pesantren), (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 51-52 
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laki-laki dan perempuan untuk menciptakan 

kesetaraan ras, etnis, dan gender
15

 

Asal kata dari bahasa inggris yaitu; 

single yang berarti sendiri, sex; jenis kelamin. 

Sehingga apabila diterjemahkan secara 

epistemology berarti lokasi yang terpisah 

berdasarkan jenis kelamin masing-masing. 

Hal ini dimaksudkan sebagai pengelompokan 

manusia (siswa) berdasarkan pada jenis 

kelamin masing-masing.
16

 

Managemen dan pengelolaan sekolahan 

single sex education pasti berbeda dengan 

sekolah-sekolahan lainnya. Disini penulis 

akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan 

sekolahan single sex education. 

                                                           
15

 Jeremy Bound, Artikel Single Sex Education, 2 
16

 Evi Muafiah, Disertasi segregasi,  52 
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1) Pengertian Pengelolaan Kelas Single 

sex.  

Pengelolaan kelas terdiri dari dua 

kata yaitu pengelolaan dan kelas. 

Istilah lain dari kata pengelolaan 

“manajemen” adalah kata yang 

aslinya dari bahasa Inggris 

“management” yang berarti 

ketatalaksanaan, tata pimpinan, 

pengelolaan. 

Manajemen atau pengelolaan 

dalam pengertian umum menurut 

Suharsimi Arikunto adalah 

pengadministrasian, pengaturan atau 

penataan suatu kegiatan. Sedangkan 

kelas menurut Oemar Hamalik adalah 

suatu kelompok orang yang 
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melakukan kegiatan belajar bersama 

yang mendapat pengajaran dari 

guru.
17

 

Di dalam membahas pengelolaan kelas 

ini, perlu dikemukakan pendapat beberapa 

ahli yang mendefinisikan dengan redaksi 

yang berlainan, diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

Menurut Suharsimi Arikunto, 

pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan 

belajar mengajar atau yang membantu dengan 

maksud agar dicapai kondisi optimal, 

                                                           
17

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), 196 
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sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar 

seperti yang diharapkan.
18

 

Hal yang sama Menurut Sudarwan 

Danim, pengelolaan atau manajemen kelas 

adalah seni atau praksis (praktik dan strategi) 

kerja yaitu guru bekerja secara individu 

dengan cara melalui orang lain (semisal 

bekerja dengan sejawat atau siswa sendiri). 

Untuk mengoptimalkan sumber daya kelas 

bagi penciptaan proses belajar mengajar yang 

efektif dan efisien.
19

 

Dari uraian tersebut dapat dipahami 

bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha 

                                                           
18

 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah 

Pendekatan Evaluatif, PT. Raja Grafindo 

Persada, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),  67. 
19

 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya 

Peningkatan Profesionalisme Tenaga 

Kependidikan, Pustaka Setia, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002),.167. 
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yang dengan sengaja dilakukan guna 

mencapai tujuan pengajaran. Lebih 

singkatnya lagi pengelolaan kelas adalah 

kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan 

pengajaran.  

Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan kelas antara lain: 

a Kondisi fisik  

Lingkungan fisik yang 

menguntungkan dan memenuhi syarat 

minimal mendukung meningkatnya 

intensitas proses pembelajaran dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap 

pencapaian tujuan pengajaran. 

Lingkungan fisik yang dimaksud antara 

lain :  
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1) Ruangan tempat berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Ruangan 

tempat belajar harus 

memungkinkan semua siswa 

bergerak dengan leluasa, tidak 

berdesak-desakan dan saling 

mengganggu antara siswa yang 

satu dengan siswa yang lainnya 

pada saat aktivitas belajar: 

a) Pengaturan tempat duduk.  

b) Ventilasi dan pengaturan 

cahaya. 

c) Pengaturan penyimpanan 

barang- barang. 

2) Kondisi sosio-emosional 

Kondisi sosio-emosional dalam 

kelas akan mempunyai pengaruh yang 
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cukup besar terhadap proses belajar-

mengajar, kegairahan siswa dan 

efektifitas tercapainya tujuan 

pengajaran.  

Kondisi sosio-emosional tersebut 

meliputi : 

a) Tipe kepemimpinan 

b) Sikap guru 

c) Suara guru 

d) Pembinaan hubungan baik 

(raport) 

e) Kondisi Organisasional 

Kegiatan rutin yang secara 

organisasial dilakukan baik tingkat 

kelas maupun tingkat sekolah akan 

mencegah masalah pengelolaan kelas. 

Dengan kegiatan rutin yang telah 
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diatur secara jelas dan telah 

dikomunikasikan kepada siswa secara 

terbuka sehingga jelas pula bagi 

mereka, akan menyebabkan 

tertanamnya pada diri setiap siswa 

kebiasaan yang baik. Kegiata 

rutinnitas tersebut antara lain: 

1) Pergantian pelajaran. 

2) Guru berhalangan hadir. 

3) Masalah antar siswa. 

4) Upacara bendera. 

5) Kegiatan lain. 

6) Pengertian Model Pengelolaan 

Kelas Single Sex. 

Model pengelolaan kelas pada 

dasarnya merupakan bentuk 

pengelolaan kelas yang tergambar 
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dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pengelolaan 

kelas merupakan bungkus atau 

bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, prinsip, strategi, 

metode, prosedur dan teknik 

pengelolaan kelas. 

Terdapat beberapa model dalam 

pengelolaan kelas yang dapat 

diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran, yaitu model 

humanistic, model democratic, 

model behavioristic dan 

konstruktivis.
20

 

                                                           
20

 Imam azhar, Pengelolaan kelas dari teori ke praktek, 

(Yogyakarta:Insyira, 2013), 93 
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a Model Humanistic  

Model humanistik dalam 

pengelolaan kelas menekankan 

pada faktor keunikan dan rasa 

dignity setiap individu 

pembelajar. Orientasi 

pendekatannya lebih condong ke 

student-centered daripada 

teachercentered. Pada model ini, 

intervensi pembelajar sangat 

dikurangi, bahkan lebih 

menitikberatkan pada partisipasi 

aktif pembelajar dalam proses 

pembelajaran di kelas, sistem 

supervise, dan pengembangan 

internal individu pelajar. Model 
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ini dikembangkan oleh Carl 

Rogers.
21

 

b Model Demokratik 

Model demokratis juga 

sangat menghargai perbedaan dan 

hakhak individual pembelajar, 

dan bahkan menekankan pada 

pentingnya kebebasan bersuara. 

Pada model ini, para pebelajar 

diberikan hak dan kesempatan 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan 

mengelola kelas mereka. 

Pendekatan pembelajaran yang 

diterapkan adalah relatively 

student-centered.  

                                                           
21

 Imam azhar, Pengelolaan kelas dari teori ke praktek, 93 
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Pada saat yang sama pula, 

peran pembelajar dalam 

pengelolaan kelas juga besar. 

Terkadang para pembelajar 

diharapkan mampu menunjukkan 

alasan yang rasional untuk 

menerima perilaku pembelajar. 

Model ini diperkenalkan oleh 

Kounin dan Dreikurs.
22

 

c Model Behavioristik  

Model behavioristik pada 

pengelolaan kelas menekankan 

pada peran vital pembelajar dan 

arahan atau instruksi dari 

pembelajar. Hal ini didasarkan 

atas keyakinan bahwa perilaku 

                                                           
22

 Imam azhar, Pengelolaan kelas dari teori ke praktek, 93 
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menyimpang merupakan hasil 

dari kegagalan untuk mempelajari 

perilaku yang diinginkan. Model 

ini menganjurkan adanya atau 

diberlakukannya konsekwensi-

konsekwensi perilaku dalam 

usaha meminimalisasi masalah di 

kelas, disamping menggunakan 

perilaku-perilaku tersebut untuk 

mengoreksi jika perilaku 

menyimpang tersebut diulang 

atau terjadi kembali. ini berasal 

dari teori operant conditioning 

Skinner, dan model assertive dari 

Canter.
23

 

 

                                                           
23

 Ibid., 98 
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d Model Kontruktivis  

Model ini merupakan 

terjemahan dari konsep De 

Porter yaitu „mengorkestrasi 

lingkungan yang mendukung‟. 

Sebagai pancaran dari aliran 

konstruktivis, tentunya model 

ini lebih berpihak pada 

pendekatan pembelajaran 

student-centered seperti pada 

model humanistic dan model 

demokratik.
24

 

Ciri model ini 

beranggapan bahwa 

pengetahuan adalah hasil 

kontruksi manusia. Manusia 

                                                           
24

 Ibid., 100 
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mengkontrukruksi 

pengatahuan mereka melalui 

interaksi mereka dengan objek, 

fenomena, pengalaman, dan 

lingkunagan mereka. 

e Model Pengelolaan Kelas 

Single Sex 

Dari beberapa model 

pengelolaan kelas yang 

berhubungan dengan model 

pengelolaan kelas single sex 

adalah model demokratik 

dalam kelas. Kelas sebagai 

salah satu elemen sekolah 

memiliki peran tersendiri 

dalam berpendidikan. Kelas 

merupakan ruang bagi peserta 
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didik untuk mencurahkan 

banyak hal uang dapat 

dikerjakan. Hal penting yang 

harus diperthatikan adalah 

menempatkan kelas sebagai 

ruang belajar yang mendidik, 

memberikan kepuasan 

tersendiri, dan menghasilkan 

praktik pendidikan yang 

bermutu. Selama ini, kelas 

bukan lagi ruang yang 

mendidik.  

Ketika masuk kelas, 

mereka terkadang merasa 

malas karena adanya beberapa 

factor: 
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a Pola mengajar yang 

dijalankan oleh pendidik 

sangat otoriter. Anakanak 

didik harus mengikuti apa 

yang diperintahkan 

pendidik. Kemungkinan 

lain adalah model 

pengajaran yang 

membosankan hingga 

anak-anak didik merasa 

jenuh dan tidak memiliki 

semangat. 

b Pendidik tidak 

memberikan ruang bagi 

anak untuk 

menyampaikan pendapat 

mengenai persoalan dalam 
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pelajaran yang sedang 

dibahas. 

c Pendidik merasa dirinya 

paling pintar dan 

mengetahui bahan 

pelajaran yang 

disampaikan sehingga 

anak-anak didik tidak 

memberikan komentar 

apapun. Lebih tepatnya, 

arogansi pendidik karena 

memliki 

posisi lebih tinggi.
25

  

Oleh karenanya, hal utama 

dalam menjalankan pendidikan 

                                                           
25

 Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, 

(Yogyakarta: Diva Pers, 2009), hal. 208-209 



51 

 

yang baik memerlukan semangat 

demokrasi. Secara etimologis, 

demokrasi berasal dari bahasa 

Yunani, yakni demos berarti rakyat 

dan cratein yakni memerintah. 

Dilihat dari asal katanya, berarti 

pemerintahan rakyat oleh rakyat, 

dilaksanakan oleh rakyat, 

dilaksanakan oleh rakyat. 

Demokrasi memiliki beberapa 

unsur penting, yakni asas 

kemerdekaan, asas persamaan, dan 

asas persaudaraan.  

Demokratisasi dalam kelas 

bertujuan untuk melahirkan 

komitmen bersama bahwa pendidik 

dan anak-anak didik memliki posisi 
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yang sedang belajar bersama, 

mencari pengetahuan baru, dan 

mendapatkan hal yang baik.  

Freire mengatakan bahwa 

demokratisasi dalam kelas menurut 

tersedianya ruang selebar-lebarnya 

pada setiap anak-anak didik untuk 

mengaktualisasikan dirinya.  

Dewey berpendapat bahwa 

persoalan kebebasan merupakan hal 

penting dalam demokrasi. Oleh 

karenanya, kebebasan harus 

ditempatkan dalam posisi untuk 

menentukan orientasi ke depan. 

Demokrasi sangat menghargai 

perbedaan tujuan hidup. Dengan 

demikian, hal penting yang harus 
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mendapat penekanan adalah 

demokrasi melindungi kebebasan 

dan kemerdekaan setiap pribadi 

untuk mengaktualisasikan diri 

secara taken for granet. 

Demokrasi memberikan 

pengakuan diri secara publik 

kepada setiap pribadi untuk 

berpendapat dan mengekspresikan 

diri. Yang ditekanakan dalam 

demokratisasi dalam kelas adalah 

bagaimana setiap anak didik 

menerima pembelajaran secara 

sama agar mereka bisa menagkap 

pemahaman yang sama dalam 

aktivitas belajar mengajar. Ada 

beberapa hal penting yang dapat 



54 

 

digunakan sebagai pijakan menuju 

pelaksanaan demokratisasi 

pendidikan dalam kelas:  

a Membangun kedewasaan 

berpikir merupakan keharusan 

tak terbantahkan, sebab ini 

memberikan penamaan sikap 

untuk menerima perbedaan 

dalam segala hal. 

b Memunculkan sikap terbuka 

dalam sikap pendidik 

merupakan sebuah hal yang 

perlu dipraktikan. Ini akan 

memebentuk budaya 

pendidikan yang penuh dengan 

kedamaian dan perdamaian.  
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c Berkehendak tinggi untuk 

menerima perubahan dari luar 

selama hal itu baik.  

Menurut Suharsimi Arikunto, 

pengelolaan kelas adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh 

penanggung jawab kegiatan belajar 

mengajar atau yang membantu 

dengan maksud agar dicapai kondisi 

optimal, sehingga dapat terlaksana 

kegiatan belajar seperti yang 

diharapkan.  

Model pengelolaan kelas pada 

dasarnya merupakan bentuk 

pengelolaan kelas yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. 
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Dengan kata lain, model 

pengelolaan kelas merupakan 

bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, 

prinsip, strategi, metode, prosedur 

dan teknik pengelolaan kelas.  

Model pengelolaan kelas single 

sex adalah pengelompokan antara 

siswa dan siswi dengan ruang 

terpisah, interaksi sosial yang 

terjadi yaitu antara siswa dengan 

siswa, dan siswi dengan siswi, 

dalam kegiatan pembelajaran 

maupun kegiatan ekstra-kurikuler 

bahkan tempat olahraga, kantin, dan 

tempat ibadahpun terpisah. 
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Pengelompokan kelas siswa dan 

kelas siswi dilakukan untuk 

mencegah terjadinya fitnah dan 

pergaulan bebas yang tidak 

diharapkan.
26

 

b. Jenis-jenis Pengelompokan 

Peserta didik 

Mitchun (1960) mengemukakan 

dua jenis pengelompokan peserta 

didik:
27

 

a Ability grouping adalah 

pengelompokan bedasarkan 

kemampuan di dalam setting 

sekolah. 
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 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 

2011 ), 70 
27

 Ibid., 70 



58 

 

b Sub-grouping with in the class 

adalah pengelompokan 

berdasarkan kemampuan dalam 

setting kelas. 

Pengelompokan yang didasarkan 

atas kemampuan adalah suatu 

pengelompokan dimana peserta 

didik yang pandai dikumpulkan 

dengan yang pandai, yang kurang 

pandai dikumpulkan dengan yang 

kurang pandai. Sementara 

pengelompokan dalam setting kelas 

adalah suatu pengelompokan dimana 

peserta didik pada masing-masing 

kelas, dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil. Ada beberapa 
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macam kelompok kecil di dalam 

kelas, yaitu:
28

 

a Pengelompkan Berdasarkan 

Minat (interest grouping) 

Interest need-grouping, 

adalah pengelompokan 

berdasarkan atas minat peserta 

didik. Peerta didik yang minat 

pada pokok bahasan tertentu, 

pada kegiatan tertentu, pada 

topic tertentu atau tema tertentu, 

membentuk kedalam suatu 

kelompok. 

b Pengeompokan Berdasarkan 

Kebutuhan Khusus (special 

need-grouping) 

                                                           
28

 Ibid., 71-72 
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Special need-grouping 

adalah pengelompokan 

berdasarkan kebutuhan-

kebutuhan khusus peserta didik. 

Peserta didik yang sebenarnya 

sudah tergabung dalam 

kelompok-kelompok, dapat 

membentuk kelompok baru 

untuk belajar keterampilan 

khusus. 

c Pengelompokan Beregu (team 

grouping) 

Team grouping adalah suatu 

kelompok yang terbentuk 

karena dua atau lebih peserta 

didik ingin bekerja dan belajar 
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secara bersama memecahkan 

masalah-masalah khusus. 

d Pengelompokan Tutorial 

(Tutorial grouping) 

Tutorial grouping adalah 

suatu pengelompokan dimana 

pesertaa didik bersama-sama 

dengan guru merencanakan 

kegiatan-kegiatan kelompoknya. 

Dengan demikian, apa yang 

dilakukan oleh kelompok 

besama dengan guru tersebut, 

setelah disepakati terlebih 

dahulu. 

Antara kelompok satu 

dengan lain, bisa berbeda 

kegiatannya karena mereka 
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sama-sama mempunyai otonomi 

untuk menentukan 

kelompoknya masing-masing. 

e Pengelompokan Penelitian 

(Research grouping) 

Research grouping adalah 

suatu pengelompokan dimana 

dua atau lebih peserta didik 

menggarap suatu topic khusus 

untuk dilaporkan di depan kelas. 

Bagaimana cara penggarapan, 

penyajian serta sistem kerja 

yang diperlukan bergantung 

kepada kesepakatan anggota 

kelompok. 
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f Pengelompokan Kelas Utuh 

(Full-class grouping) 

Full-class grouping adalah 

suatu pengelompokan dimana 

peserta didik secara bersama-

sama mempelajari dan 

mendapatkan pengalaman 

dibidang seni. Misalnya saja 

kelompok yang berlatih drama, 

music, dan sebagainya. 

g Pengelompokan Kombinasi 

(combined class grouping) 

Combined class grouping 

adalah suatu pengelompokan 

dimana dua atau lebih kelas 

yang dikumpulkan dalam suatu 

ruangan untuk bersama-sama 
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menyelesaikan film, slide, TV, 

dan media audio visual 

lainnya.
29

 

c. Pengertian Psikologi 

Perkembangan 

Secara etimologis, istilah 

psikologis berasal dari Yunani, yaitu 

dari kata psyche yang berarti “jiwa”, 

dan logos yang berarti “ilmu”. Jadi 

psikologi berarti ilmu jiwa, atau ilmu 

yang mempelajari tentang gejala-

gejala kejiwaan.
30

  

Secara umum psikologi diartikan 

ilmu yang mempelajari tingkahlaku 

manusia. Atau ilmu yang mempelajari 
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 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 

2011), 72-74 
30

 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 19 
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tentang gejala-gejala jiwa manusia. 

Ada banyak pendapat dari para ahli 

diantaranya sebagai berikut:
31

 

1) Menurut Dr. Singgih 

Dirgagunarsa:  

Psikologi adalah ilmu yang 

mempelajari tingkah laku 

manusia. 

2) Plato dan Aristoteles, 

berpendapat psikologi adalah 

ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang hkikat jiwa 

serta prosesnya sampai akhir. 

3) John Broadus Watson, 

memandang psikologi sebagai 

ilmu pengetahuan yang 

                                                           
31

 Abu Ahmadi Psikologi Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 3-4 
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mempelajari tingkah laku yang 

tampak (lahiriah) menggunakan 

metode observasi yang objektif 

terhadap rangsangan dan jawaban 

(respons). 

4) Wilhelm Wundt, tokoh psikologi 

eksperimental berpendapat bahwa 

psikologi merupakan ilmu 

penetahuan yang mempelajari 

pengalaman-pengalaman yang 

timbul dalam diri manusia, seperti 

perasaan panca indra, pemikiran, 

merasa (feeling) dan kehendak. 

5) Woodworth dan Marquis 

berpendapat bahwa psikologi 

ialah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari aktifitas individu 
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sejak dari dalam kandungan 

sampai meninggal dalam 

hubungan dengan lingkungan 

sekitar. 

Pengertian psikologi diatas 

menunjukkan beragamnya pendapat 

para ahli psikologi. Sehingga dapat 

disimpulkan, psikologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari semua 

tingkah laku dan perbuatan individu, 

dimana individu tersebut tidak lepas 

dari lingkungan. 

Ada banyak macam-macam 

psikologi salah satunya adalah 

psikologi perkembangan atau 

psikologi genetis. Psikologi 

perkembangan atau psikologi genetis 
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adalah ilmu ini mempelajari jiwa 

(psyche) dan perkembangan 

kehidupan psikis menusia normal.
32

  

Psikologi perkembangan juga 

terdiri dari berbagai macam, disini 

penulis akan membahas salah satu 

psikologi perkembangan yaitu tentang 

psikologi perkembangan peserta 

didik. 

Pengertian psikologi 

perkembangan peserta didik, adalah 

proses perkembangan individu, baik 

sebelum maupun setelah kelahiran 

serta kematangan perilakunya. 

Bahkan para peneliti juga ada yang 

berpendapat bahwa psikologi 

                                                           
32

 Abu Ahmadi Psikologi Umum, 42-43 
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perkembangan ini adalah psikologi 

yang memfokuskan pembahasan 

mengenai perubahan tingkah laku dan 

proses perkembangan darimasa 

konsepsi (pra natal) sampai mati.
33

 

Dalam psikologi perkembangan, 

kita akan lebih banyak berbicara 

mengenai perubahan. Perubahan 

dalam diri manusia terdiri dari 

perubahan kualitatif dan perubahan 

kuantitatif. Perubahan kualitatif 

disebut perkembangan, dan perubahan 

kuantitatif disebut partumbuhan. Akan 

tetapi dalam wacana psikologi 

perkembangan yang akan dibicarakan 

                                                           
33

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) 3-4 
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adalah pertumbuhan kualitatif. 

Pembahasan yang menarik pada 

perkembangan ini adalah membahas 

tentang tumbuh kembang remaja. 

Dimana masa remaja sebagai masa 

transisional yang penuh dengan 

dinamika.
34

 

Jadi psikologi perkembangan 

adalah Ilmu yang membahas tentang 

perubahan-perubahan progresif situasi 

batin manusia yang dapat 

menggerakkan tingkah laku manusia 

selama hidup di dunia dan sampai 

pasca kematian. Menurut Agus 

Sujatno dapat diartikan psikologi yang 

                                                           
34

 Imam Malik, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: 

TERAS, 2011), 67-68 
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mempelajari tingkah laku orang yang 

masih berada dalam keadaan 

berkembang.
35

 

Mengacu pada pengertian 

psikologi diatas, maka dapat dipahami 

bahwa psikologi perkembangan 

peserta didik adalah bidang kajian 

psikologi perkembangan yag secara 

khusus mempelajari aspek-aspek 

perkembangan individu yang berada 

pada tahap usia sekolah dasar dan 

sekolah menengah.
36
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 Wiji Hidayati, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Teras, 

2008), 2-5 
36

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodelogi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif merupakan cara mendekati sehingga hakikat 

objek dapat diungkapkan sejelas mungkin.
37

  

Peneliti ini menggunakann metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah (sebagaimana 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sempel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) alisis 

                                                           
37

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3 
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data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian 

kuaitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. 

Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk 

memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian 

yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata, dan 

diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian ini, 

peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka 

berpikirnya sendiri.
38

  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang masalah-masalah yang telah nyata 

terjadi.
39

 Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek 

yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode 

penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic. 

                                                           
38

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 84. 
39

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & 

Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 85 
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Objek alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat 

peneliti memasuki objek, setelah beraa di objek dan 

setelah keluar dari objek relative tidak berubah.
40

 

Penelitian ini yang sasarannya tentang psikologi sex 

education di Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo, 

maka digunakan metode kualitatif yang menghasilkan 

data deskriptif, berupa kata-kata yang tertulis dan lisan 

dari orang-orang yang diwawncarai serta perilaku yang 

diamati.  

Penelitian ini akan meneliti psikologi single sex 

education. Dimulai dari penyelidikan secara rinci 

tentang Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif tersebut, latar 

belakang berdirinya, faktor pendukung dan penghambat 

psikologi single sex education, yang paling utama 

                                                           
40

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 2 
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bagaimana penerapan single sex education di Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrument penting 

dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, peran peneliti yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
41

  

Saat awal peneliti datang kelokasi penelitian, 

peneliti mulai melakukan perizinan dan banyak tanya 

kepada kepala madrasah perihal kegiatan belajar 

mengajar dimadrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo. 

Banyak kegiatan yang dilakukan Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif Ponorogo dimana seluruh kegiatan itu semua 

diikuti seluruh siswi perempuan. kebanyakan kegiatan 

di Madrasah ini diwajibkan untuk seluruh muridnya. 

Seperti tataboga, menjahit, ektrakulikuler pramuka, dan 
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kegiatan muhadhoroh, dimana kegiatan-kegiatan 

tersebut rutin dilakukan setiap Bulan, bahkan hampir 

setiap Minggu dilakukan di Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif Ponorogo. Dengan pelajaran wajib yang banyak 

dan kegiatan yang padat seluruh murid di madrasah ini 

bisa mengikutinya dengan baik dan penuh semangat. 

Untuk itu peneliti ingin  melakukan penelitian di 

Madrasah Aliyah ini, dan bertindak sebagai pengamat, 

pengumpul data, dan pengelola data.  

C. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi obyek lokasi penelitian ini 

adalah di Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo. 

Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan ingin 

mengetahui bagaimana penerapan psikologi single sex 

education di MA Putri Ma‟arif, serta ingin mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat psikologi single sex 

education di MA Putri Ma‟arif.  
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D. Sumber Data 

Pengambilan data yang dilakukan pada beberapa 

sumber data/subyek dalam penelitian antara lain: guru 

dan siswa MA Putri Ma‟arif Ponorogo. Penentuan 

subyeknya menggunakan teknik purposive yaitu, 

penentuan subyek didasarkan atas tujuan penelitian 

dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam 

penelitian.  

Data yang akan digali pada penelitian ini adalah 

faktor pendukung dan penghambat psikologi single sex 

education, dimana sumber data tersebut diperoleh dari 

hasil wawancara dengan bapak kepala madrasah, dan 

guru Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif.  

Sumber data dari penelitian kepala Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif yang dijadikan sumber pertama 

dalam penelitian saat ini. Selain kepala Madrasah 

sumber yang lainnya yaitu guru yang mengajar di 
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Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif, untuk lebih 

memperkuat lagi penjelasan kepala Madrasah dan dapat 

memberikan data tambahan tentang penerapan 

psikologi single sex education yang diterapkan di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif tersebut. 

Sumber data selanjutnya adalah siswi Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif yang dipilih oleh peneliti untuk 

diwawancarai. Peneliti mewawancarai 9 siswi 

madrasah, yang dipilih hanyalah perwakilan dari 

perkelas hanya diambil 3 siswi saja, yang terdiri dari 

ketua kelas, sekertaris, dan anggota kelas.   

Data yang dikumpulkan meliputi penerapan 

psikologi single sex education, faktor pendukung dan 

penghambat penerapan psikologi sigle sex education, 

dan semua kegiatan, pembiasaan yang dilakukan di MA 

Putri Ma‟arif setiap harinya. Untuk sumber 

wawancaranya peneliti mewawancarai adalah kepala 
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madrasah, bapak guru, ibu guru, dan siswi Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif.  

Foto merupakan alat bantu dari dumber benda 

yang tidak memungkinkan sumber data yang berupa 

benda atau peristiwa penting. Pada umumnya foto tidak 

digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. 

Rekaman audio ialah salah satu tekik pengumpulan data 

kualitatif. Dalam melakukan wawancara dapat merekam 

audio sehingga dapat digunakan untuk menggali isi 

wawancara lebih lengkap pada saat pengelolaan data 

dilakukan. 

Data yang didapat peneliti mengambil data foto 

profil madrasah, visi, missi, sejarah madrasah, data 

guru, data jumlah siswi, dan setruktur pengurus 

madrasah 
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E. Teknik Pengumpulan 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 diinformasikan kepada orang lain.
42

 

Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak 

ditemukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi 

sosial yang dijadikan penelitian. Melakukan wawancara 

dengan subjek yang diteliti harus mampu mengamati 

situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang 

sesungguhnya. Dapat memfoto fenomena symbol dan 

tanda yang terjadi atau merekam dialog yang terjadi. 

Peneliti tidak mengakhiri fase pengumpulan data 

sebelum yakin data yang terkumpul dari berbagai 

                                                           
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif 

dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 244. 
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sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial 

yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian. 

Dalam konteks ini validitas, reabilitas, dan triangulasi 

telah digunakan dengan benar, sehingga ketepatan dan 

kredibilitas tidak diragukan lagi oleh siapapun.
43

  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat 

dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 

beberapa metode yang antara lain sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu. Wawancara adalah metode 

pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu 

                                                           
43

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantiatif Kualitatif & 

Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), 372  
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kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap 

secara tatap muka.
44

  

Wawancara mendalam merupakan suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan, dengan 

maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang 

topik yang diteliti. Wawancara mendalam 

dilakukan secara intensif dan berulang-ulang.
45

 

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi 

dua, yakni wawancara bersetruktur atau sistem 

wawancaranya tersusun. Dapat dikatakan bahwa 

wawancara merupakan tatap muka antara 

pewawancara dengan nara sumber informasi 

dimana pewawancara bertanya langsung tentang 
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 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), 157. 
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suatu objek yang diteliti dan telah dirancang 

sebelumnya. Peneliti disini akan melakukan Tanya 

jawab secara intensif dengan tenaga pendidik di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif. 

Peneliti menggunakan wawancara tersetruktur 

dan tidak tersetruktur. Dengan wawancara 

tersetruktur peneliti akan lebih mudah dalam 

melakukan wawancara. Sebab, peneliti telah 

merancang terlebih dahulu pertanyaan serta 

alternatif jawaban yang mungkin akan diutarakan 

oleh kepala Madrasah dan guru Madrasah. 

Wawancara bersetruktur adalah suatu bentuk 

wawancara dimana pewawancara dalam hal ini 

peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis, 

rencana atau pedoman pertanyaan menurut format 

tertentu dan menggunakan format yang baku. 

Dengan demikian sebuah wawancara akan 
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menghasilkan data yang diharapkan secara 

maksimal dan runtut. 

Peneliti juga menggunakan wawancara tidak 

tersetruktur untuk menambah keakraban antara 

peneliti dan narasumber. Wawancara tidak 

bersetruktur adalah peneliti menyusun rencana 

wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan 

format dan urutan yang baku. Pertanyaan yang 

dilontarkan juga tidak terlalu bertolak pada sebuah 

rencana yang telah tertulis, namun masih tetap 

bertanya seputar penerapan psikologi single sex 

education.
46

  

Pencatatan data utama ini dilakukan melalui 

kegiatan wawancara yaitu interview mencari 

keterangan dari informasi dilokasi penelitian. 

Dalam hal ini yang terlibat adalah salah satu guru 
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tetap di Madrasah Aliyah serta siswi Madrasah 

Aliyah kelas X, XI, dan XII, yang mengetahui 

tentang penerapan psikologi single sex education di 

MA Putri Ma‟arif Ponorogo. 

Data yang diwawancarai meliputi penerapan 

psikologi single sex education, faktor pendukung 

dan penghambat penerapan psikologi sigle sex 

education, dan semua kegiatan, pembiasaan yang 

dilakukan di MA Putri Ma‟arif setiap harinya. 

Untuk sumber wawancaranya peneliti 

mewawancarai adalah kepala madrasah, bapak 

guru, ibu guru, dan siswi Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam 
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objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap 

subjek, tujuan observasi mendeskripsikan setting 

yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam 

aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif 

mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati 

tersebut. 

Penelitian kali ini, melakukan observasi 

dengan mengamati segala hal yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti 

mengamati perilaku murid, kelapa madrasah serta 

guru-guru madrasah. Peneliti juga tidak 

mengabaikan latar belakang madrasah serta faktor 

pendukung dan penghambat psikologi single sex 

education di Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif.  

Observatif partisipatif atau observasi 

partisipan merupakan teknik pengumpulan data 
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yang paling lazim dipakai dalam penelitian 

kualitatif. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.
47

 

Observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi partisipatif, merupakan suatu 

proses atau suatu cara pengumpulan data dimana 

peneliti berpengalaman dalam suatu program 

secara mendalam, mengamati tingkah laku yang 

berlangsung dengan nyata.  

Peneliti akan terjun langsung ke lembaga 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif yang terletak di 

Ponorogo. Hal tersebut bertujuan agar dapat 

memperoleh data yang maksimal dan akurat. 
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 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: 

Indeks Permata Puri Media, 2012), 61. 
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Dengan memasuki ranah Madrasah dan mengikuti 

semua kegiatan yang dilakukan di madrasah, akan 

membuat peneliti lebih dekat dengan narasumber 

atau informasi, yaitu kepala madrasah, guru-guru 

madrasah, serta murid madrasah.  

Metode observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Sanafiah Faisal mengklarifikasi obsevasi menjadi 3 

macam yaitu: 

a Observasi Partisipatif 

Dalam Observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati tau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Observasi partisipatif dapat digolongkan menjadi 

empat, yaitu: 
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1) Partisipasi Pasif, yaitu peneliti datang ditempat 

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

2) Partisipasi Moderat, yaitu terdapat 

keseimbangan antara peneliti menjadi orang 

dalam dengan orang luar.  

3) Partisipasi Aktif, yaitu peneliti ikut melakukan 

apa yang dilakukan oleh narasumber, tapi 

belum sepenuhnya lengkap. 

4) Partisipasi lengkap, yaitu peneliti sudah terlibat 

sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan 

sumber data. Keterlibatan peneliti yang tinggi 

terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.
48

  

 

 

                                                           
48

 Sugiono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 259-260 
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b Observasi Terus terang atau Tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diterliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.
49

 

c Observasi Tak Berstruktur 

Observasi tidak berstruktur  adalah observasi 

yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang 

apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan 

karena peneliti tidak tau pasti tentang apa yang aka 

diamati. Dalam melakukan pengematan penelitian 

tidak menggunakan instrument yang telah baku, 

tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
50
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3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti, sehingga akan dieroleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal 

dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai 

data pendukung dan perlengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
51

 

Teknik ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data tentang gambaran umum 

Madrasah terkait sejarah berdirinya, visi, misi, 

tujuan, dan struktur organisasi Madrasah, data guru 

dan murid, sarana-prasarana, dan dokumentasi 

                                                           
51

 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kuantitatif, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158 
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terkait penerapan single sex education di MA Putri 

Ma‟arif Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak 

ada buku pedoman baku, tidak diproses secara 

linier, dan tidak ada aturan-aturan yang 

sistematis.
52

 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuwat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

                                                           
52

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori dan 

Praktek, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) 210 



93 

 

sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, 

analisis data lebih difokuskan selama proses 

dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
53

 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep Miles dan Hubberman, mengemukakan 

bahwa dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis jawaban yang diwawancarai. 

Bila jawaban yang dianalisis kurang memuaskan, 

                                                           
53

 Sugiono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (MIXED METHODS), (Bandung: Alfabeta, 2013),  332-334. 
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maka peneliti akan menanyakan lagi sampai 

diperoleh data yang dianggap kredibel. 
54

 

Aktifitas dalam ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif, yaitu: 

1. Analisis sebelum dilapangan 

Penelitian kualitatif melakukan analisis 

data sebelum dilapangan. Analisis dilakuakn 

terhadap data hasil studi pendahuluan, atau 

data sekunder, yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian. Namun demikian 

focus penelitian masih bersifat sementara, dan 

akan berkembang setelah peneliti masuk ke 

lapangan langsung. 

2. Analisis selama dilapangan model Miles and 

Huberman 

                                                           
54
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Analisis data dalam penelitin kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertantu.  

Miles dan Huberman, mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan langsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.
55

 

Selanjutnya model interaktif dalam analisis 

data ada tiga, yaitu sebagai berikut: 
56

 

a Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, 

                                                           
55

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif., 89-92 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Pendidikan, 
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dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya jika diperlukan.  

b Penyajian Data (Data Disply) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data ini bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, 

maka pola tersebut sudah menyajikan pola 

yang baku yang tidak lagi berubah. Pola 
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tersebut selanjutnya akan di displaykan 

pada laporan akhir penelitian. 

c Penarikan Kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verificon) 

Langkah terakhir dalm penelitian 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

Verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan 
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yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep tentang 

yang diperoleh dari konsep keabsahan 

(Validitas) dan keadaan (reliabilitas). Derajat 

kepercayaan dan keabsahan data  (kredibilitas 

data), dapat dilakukan pengecekan dengan 

teknik. Teknik keabsahan data atau 

kepercayaan data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan perpanjangan  keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan refrensial, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota.  
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Dalam penelitian ini, pengecekan 

keabsahan data atau kepercayaan terhadap data 

penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah instrument itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan 

peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

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

kalau perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman 

3. Triangulasi 

Teknik tringulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu. Ada empat macam tringuasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Nilai dari teknik pengumpulan 

data dengan triangulasi adalah untuk 

mengetahui data yang diperoleh meluas, 

tidak konsisten atau kotradiksi.
57

 

4. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi 

                                                           
57

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif., 85 
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Teknik ini dilakukan penelitian 

dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud: 

1) Untuk membuwat agar penelitian 

tetap memperthankan sikap terbuka 

dan kejujuran, 

2) Diskusi dengan sejawat ini 

memberikan suatu kesempatan awal 

baik untuk mulai menjajaki dan 

menguji hipotesis yang muncul dari 

pemikiran peneliti.
58
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian 

kualitatif ada tida tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir penelitian, yaitu 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

tersebut adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahapa pra lapangan ini meluputi: 

menyusun rancangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. Menurut 

Bodgan dan Taylor bahwa disain 

penelitian kualitatif dilakukan sebelum 

kelapangan.  

Desain penelitiannya bersifat 

pleksibel, termasuk ketika terjun 



103 

 

kelapangan. Sekalipun peneliti memakai 

metodelogi tertentu, tetapi pokok-pokok 

pendekatan tetap dapat berubah pada 

waktu penelitian sudah dilakukan.
59

 

2. Tahapan pekerjaan lapangan 

Terhadap pekerjaan lapangan ini 

meluti: memahami latar belakang 

penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan, dan beberapa peran serta sambil 

mengumpulkan data yang terkait dengan 

problematika psiologi single sex education  

3. Tahap analisis data 

Dalam tahap ini peneliti melakukan 

analisis terhadap dua data-data yang telah 

dikumpulkan dri hasil wawancara, 

observasi, dan dokumenrasi. Pekerjaan 
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analisis ini meliputi: mengatur, 

mengorganisasi data, menjabarkannya 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

memilih mana yang penting dan membuat 

kesimpulan tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti 

mengungkapkan hasil penelitian yang 

sistematis tentang problematika psikologi 

single sex education di MA Putri Ma‟arif 

Ponorogo.
60

 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Putri 

Ma’arif Ponorogo 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo 

beralamatkan di jalan Sultan Agung No.81 

Kecamatan Ponorogo Kab. Ponorogo. Madrasah ini 

berada satu lokasi dengan Madrasah Tsanawiyah 

Putri Ma‟arif Ponorogo, sehingga keduanya 

memiliki sejarah berdiri yang hampir sama. Kedua 

Mdrasah ini memiliki sebutan yaitu Madrasah 

Mu‟alimat. 

“Secara singkat, Madrasah Stanawiyah Putri 

Ma‟arif Ponorogo didirikan pada tahun 1955 

dengan nama semula “Madrasah Stanawiyah 

Nahdlotul Ulama‟”. Lokasi yang ditempati adalah 
SRNU (Sekolah Nahdlotul Ulama‟) yang sekarang 

menjadi SD Ma‟aruf Ponorogo, berada di komplek 

105 
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MasjidMU jalan Sultan Agung No.81 Ponorogo, 

karena menumpang di gedung SRNU, maka 

kegiatan belajar mengajar di madrasah ini 

dilaksanakan pada sore hari.”
61

 

 

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan 

bertambahnya murid, maka lembaga Ma‟arif  

Ponorogo, yang merupakan yayasan yang 

menangani Madrasah tersebut menawarkan sebuah 

kebijakan agar Madrasah Stanawiyah NU ini 

masuk pagi. Karena kondisi madrasah pada saat itu 

belum memiliki gedung sendiri, maka akhirnya 

pada tahun 1956 Madrasah ini dipindah ke Pondok 

Durisawo. Sejak perpindahan ini, kegiatan belajar 

mengajar di Madrasah dilaksanakan pagi hari.  

Dengan memperhatikan arahan dan saran-saran 

Syuriyah NU beserta pengurus lembaga pendidikan 

                                                           
61

 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/23-4/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Ma‟arif NU cabang Ponorogo kegiatan belajar 

mengajar di Madrasah ini dipisahkan antara murid 

putra dan murid putri. Dalam kurun waktu kurang 

lebih 3 tahun, tepatnya pada tahun 1958 lembaga 

pendidikan Ma‟arif NU cabang Ponorogo harus 

mulai memikirkan kelanjutan belajar dari siswa-

siswi Madrasah Stanawiyah yang telah 

menyelesaikan studinya. Dengan kata lain untuk 

menampung minat belajar para alumninya, dan 

perlu adanya wadah tersendiri. Akhirnya Madrasah 

Stanawiyah yang putra dirubah namanya menjadi 

“Mu‟alimin lengkap NU enam tahun” dan 

menempati gedung SMP NU (sekarang SMP 

Ma‟arif I Jl. Batoro katong Ponorogo) sedangkan 

Madrasah Stanawiyah Putri dirubah namanya 

menjadi “Madrasah Mu‟alimat lengkap enam 
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tahun” dan kembali menempati lokasi disekitar 

Masjid NU di Jl. Sultan Agung No.81 Ponorogo. 

Pada tahun itulah Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif dimulai, yaitu dengan naiknya siswi kelas 

III ke kelas IV Madrasah Mu‟alimat NU Ponorogo. 

Hanya saja, karena kurang lengkapnya pengelolaan 

administrasi Madrasah pada saat itu, Madrasah 

Aliyah Mu‟alimat yang notabenya lanjutan dari 

tanggal 1 Januari 1962 dengan akta pengesahan 

pendiri oleh LP Ma‟rif cabang Ponorogo 

Nomor.02/MA/62/1982. 

Pada perkembangan selanjutnya, terkait dengan 

dinamika kebijakan dari pemerintah melalui SKB 3 

Menteri tahun 1978 mengharuskan Madrasah 

Mu‟alimat lengkap enam tahun diubah menjadi 

jenjang MTs dan MA. Dan akhirnya untuk siswa 
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kelas 1,2,3 menjadi MTs Putri Ma‟arif dan siswa 

4,5,6 menjadi MA Putri Ma‟arif.  

“Pada tahun 2015-2018 masjid agung NU Ponorogo 

dirombak/dibangun total untuk direnovasi menjadi lebih 

baik lagi. Sehingga Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif harus 

mengalami penggeseran lokasi, awalnya 2 kelas di 

depan dan terlihat dari jalan raya, menjadi mundur 

kebelakang dan pada saat pembangunan tersebut 

muridnya mulai berkurang, tidak seperti tahun ajaran 

baru sebelumnya. Dua kelas yang berada disamping 

selatan masjid NU harus dirobohkan dan dipindah untuk 

dijadikan tempat wudhu dan kamar mandi masjid.”
62

 

 

Guru-guru yang menjadi pengajar pertama di 

madrasah diniyah awaliyah ini juga dapat dilihat 

dari kutipan di bawah ini. 

“Dulu saya termasuk angkatan ke berapa tidak tau pasti, 

karena sudah lama sekali madrasah ini berdiri. Guru-

guru yang mengajar waktu saya masuk ke madrasah ini 

yang saya ingat saya ada 10 guru yang pertama Kyai 

Qomari, Ibu Darmi, Ibu Srini, Bapak Toha Khosin, 

Bapak Slamet Riyadi, Bapak Thoha Maksun, Bapak 

Munawiri, Hj. Suciati, Bapak Mukhsin, dan Bapak 

Rozaq Thohir.”
63
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Yang tersebut di atas adalah nama panggilan 

dari guru yang telah disebutkan pada kutipan 

sebelumnya. Semua guru di atas termasuk guru-

guru yang terlama yang mengajar di Madrasah ini. 

Pertimbangan pemilihan tenaga pengajar tersebut, 

yaitu mereka lulusan dari pondok pesantren dan 

dianggap lebih banyak pengetahuan agamanya. 

Pada saat ini selama saya menjabat menjadi 

kepala madrsah untuk menggantikan Bapak Zahuri. 

Banyak guru tambahan yang ikut berpartisipasi 

dalam mengembangkan generasi agama yang baik. 

Selama bapak Kamal menjabat sebagai kepala 

madrasah ada beberapa guru yang ikut mengajar di 

Madrasah tersebut. 

“Untuk guru-guru selama saya menjabat sebagai kepala 

madrasah itu ada banyak. Bapak Zhuri, bapak fahim 

rosyid, ibu Marini, Bapak Thoha Maksun, Bapak 
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Munawiri, Hj. Suciati, Bapak Mukhsin, dan Bapak Rozaq 

Thohir”
64

 

 

Madrasah itu berdiri atas kerjasama dari 

organisasi NU (Nahdhatul Ulama‟), dan sudah 

memiliki izin resmi dari kementrian agama 

Kabupaten Ponorogo.  

“Sudah, sejak awal berdirinya madrasah ini sudah resmi 

terdaftar di kantor kementrian agama ponorogo. Jadi guru-

guru disini tinggal melanjutkan kinerja madrasah”
65

 

 

2. Visi, Misi dan tujuan Madrasah Aliyah 

Putri Ma’arif Ponorogo 

a Visi Madrasah 

Visi Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif 

Ponorogo adalah terwujudnya anak didik 

yang unggul dalam imtaq dan iptek serta 
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berakhakul karimah yang berwawasan 

Ahlussunnah Wal Jama‟ah.  

Indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

1. Unggul dalam pembinaan keagamaan 

islam yang berwawasan Ahlusunnah 

Wal Jama‟ah. 

2. Uanggul dalam peningkatan prestasi 

UNAS. 

3. Unggul dalam peningkatan prestasi 

Bahasa Arab. 

4. Unggul dalam peningkatan prestasi 

Bahasa Inggris. 

5. Memiliki lingkungan Madrasah yang 

nyaman dan kondusif untuk belajar 

6. Mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. 
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b Misi Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif 

sebagai berikut: 

1. Mengangkat mutu pendidikan sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan 

perkembangan Iptek. 

2. Meningkatkan prestasi dalam bidang 

ekstrakulikuler sesuai dengan ptensi 

yang ada. 

3. Melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara optimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

4. Menanamkan wawasan keagamaan 

yang berhaluan Ahlusunnah Wal 

Jama‟ah. 
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c Tujuan dari Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif adalah 

1. Menyiapkan peserta didik agar dapat 

mengembangkan diri sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dijiwai oleh ajaran 

Islam. 

2. Menyiapkan peserta didik agar 

mampu menjadi anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial 

budaya dan alam sekitarnya. 

3. Memprioritaskan pelayanan 

pendidikan kepada para peserta dalam 

rangka meminimalkan angka drup aut. 
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3. Profil singkat Madrasah Aliyah Putri 

Ma’arif Ponorogo 

Berikut adalah profil dari madrasah 

yang dijadikan peneliti sebagai lokasi 

penelitian.
66

 

a Nama Sekolahan  : MA 

Putri Ma‟arif Ponorogo 

b Nomor Statistik Madrasah : 

212356216263 

c Nama Kepala Sekolah 

:MUSTHOFA KAMALI, S.Ag 

d Tanggal Pendirian: 1 Januari 1962 

e Jenjang Akreditasi: Terakreditasi B 

f Status   : Swasta 

g Nama Yayasan : Yayasan LP 

Ma‟arif NU cabang Ponorogo 
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h Jumlah Siswa  : 65 

i Julah Rombel  : 3 

j Jumlah Guru  : 15 

k Jumlah Tenaga Kependidikan: 15 

l Alamat Madrasah : Jalan Sultan 

Agung No. 81 Ponorogo 

m Kelurahan  : Bangunsari 

n Kecamatan  : Ponorogo 

o Kabupaten  : Ponorogo 

p Propinsi  : Jawa Timur 

q Kode Pos  : 63411 

r Nomor Telfon : 0352-481 973 

4. Domisili Madrasah 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif 

Ponorogo, tepatnya dijalan Sultan Agung 

No.81 Ponorogo. Hal tersebut tampak dari 

kutipan berikut: 
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“Ya dari dulu awal berdirinya  Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif terletak didekat masjid 

NU Ponorogo di jalan Sultan Agung No.81 

Kabupaten Ponorogo”
67

  

 

Pernyataan diatas sudah jelas 

membuktikan bahwa gedung Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif dari mulai berdirinya 

sampai sekarang terletak di dekat masjid 

NU Ponorogo. 

5. Susunan Pengurus Madrasah 

Susunan kepengurusan di Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo tergolong 

sangat lengkap. Di sana, ada Kepala 

Madrasah, Komite Madrasah, Sekretaris, 

bendahara, Wakil Kepalaa Kurikulum, 

Wakil Kepala Kesiswaan dan Tata 
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Usaha. Berikut struktur kepengurusan di 

Madrasah ini.
68

 

Komite Madrasah : H. Moch. Tanwir 

Kepala Madrasah :Mustofa Kamali, S. 

Ag. 

Kepala TU : Umi Tarwiyah, S. Pd. 

Waka Kesiswaan:M. Manaruddin, S.Pd.I 

Waka Kurikulum:Lu‟lu‟un Nisa‟I, M.Pd. 

Waka Sarana Prasarana: Syamsudin, 

S.Ag. 

Waka Humas : Endi Sugeng Pranantyo, 

S.Pd 

Koor BP/BK: Nurul Atiyah, S.Pd.I. 
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 Observasi Madrasah Ke Dua di MA Putri Ma‟arif nomor: 

09/O/23-01/2019 dalam lampiran laporan hasil peneliti ini. 
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6. Data Guru-guru Madrasah 

Agar pembelajaran dapat terlaksana, 

diperlukan tenaga pegajar, yaitu guru. Di 

Madrasah Aliyah Putri Ponorogo. Hal itu 

diinstruksikan oleh Kepala Sekolah. 

Berikut kutipan tentang hal tersebut. 

“Ketika itu, kebetulan guru ketrampilan 

yang mengajar disini mengundurkan diri, 

dan sudah kurang lebih 2 tahun pelajaran 

ketrampilan di Madrasah ini kosong. 

Kebetulan saya bisa menggantikan 

beliau mulai tahun 2006 sampai 

sekarang dan Alhamdulillahnya saya 

diterima disini sebagai guru ketrampilan 

dan sekaligus koor BK”
69

 

 

Kutipan diatas adalah jawabpan ibu 

Nurul Atiyah, sebagai Koor BK di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo. 

Dan untuk awal mula masuknya Ibu Umi 

Tarwiyah, berikut jawabannya 
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 Observasi Madrasah Ke Tiga di MA Putri Ma‟arif nomor: 

10/O/16-03/2019 dalam lampiran laporan hasil peneliti ini. 
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“Dulu saya bisa masuk menjadi guru 

madrasah aliyah ini awalnya setelah saya 

lulus dari Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif 

Ponorogo langsung mendapat surat 

panggilan kerja di Madrasah ini, karena 

sejak dulu guru-guru sudah mengetahui 

skill saya dan meminta tolong untuk 

membantu di madrasah aliyah putri 

ma‟arif ponorogo. Alhamdulillah sampai 

sekarang saya dipercaya menjadi kepala 

TU di madrasah ini”
70

 

 

Untuk lebih jelasnya, data guru-guru 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif akan 

disajikan dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

Data Nama-nama Guru dan 

karyawan MA Putri Ma‟arif Ponorogo 

2018/2019 

1. Musthofa Kamali, S. Ag : Kepala 

Sekolah 

2. Umi Tarwiyah, S. Pd : TU/ Guru 
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3. Djahuri Ahkam, BA : Guru 

4. Sudarmi, BA  : Guru 

5. Samsudin, S. Ag  : Guru 

6. M. Manarudin, S. Pd.I  : 

Guru 

7. Sukamto, S. Pd.I  : Guru 

8. M. Syaiful Islam, S. Ag : Guru 

9. Nurul Atiyah, S. Pd.I  : Guru 

10. Endi Sugeng P., S. Pd : Guru 

11. Agus Wahyu Widodo, S. Pd : Guru 

12. Dwi Suryaningsih, S. Pd : Guru 

13. Nur Agustina, S. Pd  : Guru 

14. M. Ado Risqi M. S. Pd. I : Guru 

15. Ilham Alfa R. S. Pd  : Guru 

16. Nikmatul Marwiyatus S. S. Pd: Guru 
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7. Data Murid Madrasah 

Murid Madrasah Aliyah Puti Ma‟arif 

mayoritas berasal dari Ponorogo, hanya 

ada kurang lebih 10 anak yang berasal 

dari Pacitan. Mereka yang dari Pacitan 

berdomisili di Yayasan dan Pondok 

sekitar Kota Ponorogo. Sesuai dengan 

kutipan dari Ustad Musthofa Kamali.  

“Ya rata-rata murid yang sekolah di Madrasah 

ini berdomisili sekitar Ponorogo, ada juga 

yang dari Pacitan kurang lebih ada 10 murid, 

dan mereka berdomisi di Yayasan dan 

Pondok sekitar Kota Ponorogo”
71

 

 

Hal serupa juga dipaparkan oleh ibu 

Umi Tarwiyah, berikut kutipannya. 

“Iya murid-murid di Madrasah ini tinggal di 

Yasyasan dan Pondok sekitar Ponorogo 

kota”
72
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Pembagian kelas di Madrsah ini 

terbagi menjadi 3 kelas. Pengambilan 

jurusan di Madrasah dimulai saat kelas 

XI, akan tetapi seiring perubahan 

kurikulum 13, pengambilan jurusan 

dirubah sejak kelas X MA, dan hanya 

ada 1 jurusan di Madrasah ini, yaitu IPS. 

Sesuai dengan kutipan Ustadzah Nurul 

Atiyah sebagai berikut 

“Pembagian kelasnya disini ada 3 kelas, 1 

kelas kurang lebih ada 25 siswi. Dulu 

pengambilan jurusannya saat kelas XI, akan 

tetapi di K13 ini pengambilan jurusannya 

diberlakukan mulai kelas X MA”
73

 

 

Peneliti juga menyakan hal serupa 

kepada Bapak Syamsudin 

“Kelas di Madrasah ini ada 3 kelas, kelas X, 

XI, XII, dan hanya 1 jurusan di Madrasah ini 

sejak dulu. Dahulu pengambilan jurusan 
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mulai kelas XI, setelah ada kurikulum 13 

pengambilan jurusan dimulai sejak murid 

kelas X, kurang lebih program ini sudah 

berjalan 4 tahun ajaran baru ini”
74

 

 

Walaupun hanya ada satu jurusan di 

Madrasah Aliyah ini tidak menyurutkan 

semangat murid-muridnya untuk bertahan 

belajar dan menuntut ilmu di Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo. Berikut 

peneliti akan menyajikan tabel tentang 

jumlah Murid dan pembagian kelasnya. 

NO. Kelas Jumlah Siswi 

1. Satu 26 

2. Dua 38 

3. Tiga 42 
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Jumlah 106 

 

Jumlah tersebut dapat terlihat dari 

kutipan dari wawancara kepada Bapak 

Musthofa Kamali berikut. 

“Jumlah murid yang belajar di Madrasah in 

kurang lebih ada 106 siswa, yang terbanyak 

adalah kelas XII itu satu kelas ada 40 lebih”
75

 

 

Selanjutnya, dari wawancara dengan 

ibu Nurul Atiyah tentang jumlah murid di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif, berikut 

jawabannya.  

“Jumlah murid di Madrasah ini seluruhnya 

106”
76

 

 

Dan jumlah murid yang belajar di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif ini tahun 
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ini mengalami peningkatan. Hal tersebut 

disebabkan jumlah murid kelas X 

terkadang bertambah. Sesuai dengan 

kutipan berikut. 

“Alhamdulillah jumlah murid di Madrasah ini 

sudah mulai bertambah, dulu hanya sekitar 95 

murid semua, sekarang sudah menjadi 106 

siswi”
77

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penerapan Psikologi Single Sex 

Education di MA Putri Ma’arif 

Sesuai visi, missi, dan tujuan 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif, yaitu 

melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara optimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki, untuk 

mencetak lulusan yang baik dan siap 
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mengapdikan diri di lingkungannya 

sesuai dengan tutunan dan syariat 

Islam. 

Lalu upaya kepala Madrasah, serta 

guru-guru madrasah dalam menerapkan 

psikologi single sex education di MA 

putri ma‟arif adalah hal yang penting 

dilakukan. Sebab psikologi single sex 

education itu jarang dilakukan dan 

jarang ada di madrasah-madrasah yang 

lainnya, kecuali madrasah yang 

didirikan gabung dengan pondok.  

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif ini 

memili ciri khas yang berbeda dengan 

madrasah-madrasah aliyah lainnya. 

Dimadrasah ini mulai dari awal berdiri 

sampai sekarang sudah menerapkan 
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suatu  sistem belajar mengajar psikologi 

single sex, yang artinya Madrasah yang 

melakukan pembelajaran hanya 

memilih para perempuan saja sebagai 

murid yang akan diajar di madrasah 

aliyah putri ma‟arif ponorogo.  

Sebagaimana hasil wawancara 

dengan bapak Mustofa Kamali selaku 

kepala madrasah sekaligus guru yang 

mengajar di madrasah aliyah putri 

ma‟arif, dipaparkanlah segala upaya 

yang ia lakukan dalam penerapan 

psikologi single sex education, sebagai 

berikut kutipan hasil wawancara 

dengan beliau. 

“Sesuai dengan nama madrasahnya, saya 

dan seluruh guru yang mengajar di 

madrasah ini mengupayakan semaksimal 
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mungkin untuk tetap menjaga ciri khas 

dari madrasah-madrasah lainnya, dengan 

cara selalu menjalankan tugas mengajar 

murid-murid dengan sabar, dan penuh 

kasih sayang, agar mereka betah sekolah 

disini, dan mudah untuk diatur serta 

mudah untuk menerima pelajaran yang 

kami sampaikan. Menurut saya lebih 

mudah mengkondisikan murid yang satu 

kelas hanya terdiri dari putri saja.”
78

 

 

Bapak Musofa Kamali 

mengemukakan sedikit tentang latar 

belakang penerapan psikologi single 

sex education di MA Putri Ma‟arif. 

“Latar belakang penerapan psikologi 

single sex education disini setau saya, 

karena sistem yang diingin oleh lembaga 

Nahdatul Ulama‟ memang menginginkan 

mendirikan Madrasah Aliyah dengan 

sistem memisahkan muridnya berdasarkan 

jenis kelaminnya. Bertujuan untuk 

memudahkan dalam mengatur murid dan 

untuk mengurangi problem permsalahan 

remaja yang akan terjadi dimasa depan”.
79
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Bapak kepala madrasah juga 

menjelaskan menganai peningkatan dan 

penurunan jumlah murid disetiap tahun 

ajaran baru. 

“Selama saya masuk di Madrasah ini, 

setiap tahunnya pasti ada peningkatan dan 

tak sering juga terjadi penurunan jumlah 

muridnya, karena banyak alasan yang 

dikemukakan murid saat akan keluar dari 

sekolahan, ada yang bosan sekolah disini, 

ada juga karena harus ikut orangtua bisnis 

kedaerah lain.”
80

 

 

Menurut beberapa guru-guru 

pengajar di madarasah aliyah putri 

ma‟arif tentang upanya penerapan 

psikologi single sex education di 

madrasah aliyah putri ma‟arif 

ponorogo. Ibu Nurul Atiyah 

melontarkan jawabannya tentang upaya 
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penerapan psikologi single sex 

education di MA putri Ma‟arif yakni 

dengan mengadakan pertemuan wali 

murid serta mengajak para wali murid 

untuk mengawasi dan menjaga anak-

anaknya dari pergaulan bebas yang 

marak terjadi di akhir zaman ini. Dari 

hasil pertemuan wali murid tersebut 

akhirnya sepakat entah dari pihak 

madrasah, guru, dan wali murid semua 

akan menjaga dan mengawasi anak-

anaknya ketika mereka dirumah, 

ataupun di yayasan serta di kos-kosan. 

Berikut jawabpan dari ibu Nurul Atiyah 

“Kami mengadakan pertemuan wali 

murid satu tahun sekali, dimana acara 

tersebut digabungkan juga dengan serah 

terima rapot semester genap, dan juga 

efaluasi-efaliasi kegiatan madrasah 
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selama satu tahun ke depan dan 

merancang kegiatan madrasah untuk 

satu tahun kedepan, sehingga madrasah 

bisa lebih mudah dalam menrapkan 

psikologi single sex education yang 

sudah sejak dulu menjadi ciri khas dari 

madrasah aliyah pitri ma‟arif ini”
81

 

 

  Peneliti juga mewawancarai ibu 

Umi Tarwiyah guru yang mengajar di 

madrasah aliyah bawasannya upaya 

penerapan psikologi single sex 

education di MA putri Ma‟arif dengan 

cara memberikan pendidikan sex pada 

murid-muridnya. Dengan begini murid 

menjadi tau perkembangan hormone 

dan perkembangan tubuh anak 

perempuan di umur 16-18 tahunan. 

“Madrasah mengadakan seminar 

pendidikan sex setiap 1 thn sekali, kami 

bekerjasama dengan pihak kesehatan 
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daerah kota Ponorogo. Yang wajib 

mengikuti hanya murid kelas X, dan XI. 

Kami mengadakannya setiap ada acara 

class meeting di madrasah, untuk mengisi 

waktu kosong saat kelas XII try out kami 

sengaja mengadakan class meeting diisi 

dengan seminar yang bertemakan 

pendidikan sex pada perempuan. Dan 

Alhamdulillah program tersebut maih 

berjalan dengan baik.”
82

 

 

Ibu Umi Tarwiyah juga 

menambahkan sedikit bahwasannya 

madrasah ini mempunyai ciri khas sejak 

dulu, yaitu hanya menerima murid 

perempuan saja, dimana notabenya 

hanya sebuah Madrasah yang berdiri 

sendiri tanpa ad sangkut pautnya 

dengan pondok, jadi ibu Umi 

Taerwiyah merasa bangga dan senang 

bisa sekolah di madrasah ini, sampai 
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dipercaya menjadi guru melanjutkan 

menjadi tenaga pendidik di MA putri 

Ma‟arif Ponorogo. 

“ Upaya mempertahankan dan menerapkan 

psikologi single sex education di 

madrasah ini selain dengan adanya 

pendidikan seminar sex, dari madrasah 

juga diajari kesenian menjahit, 

menganyam dan kesnian0kesian lainnya 

itu juga menjadi daya tarik murid untuk 

belajar di madrasah ini.”
83

 

 

Peneliti juga mewawancarai bapak 

Samsudin guru yang mengajar di 

madrasah aliyah bawasannya upaya 

penerapan psikologi single sex 

education di MA putri Ma‟arif 

berpendapat bahwa banyak upaya yang 

dilakukan madrasah untuk menerapkan 

psikolgi single sex education ini, salah 

                                                           
83

 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/24-4/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 



135 

 

satunya adalah memberikan pelajaran 

kitab-kitab yang berisikan hukum-

hukum islam, hadist-hadist ulama‟, dan 

akhlak.  

Berikut jawabpan dari bapak 

Samsudin 

“Madrasah ini mempertahankan pelajaran 

kitab-kitab kuning seperti bulughul 

marom, fatkhul qorib, fiqih wade‟, ta‟lim 

muta‟alim, kitab-kitab yang lainnya serta 

pelajaran wajib Aswaja (Ahlussunnah 

Waljamaah) karena kami berdiri darinlatar 

belakang Nahdatul Ulma‟ dan menganut 

paham ASWAJA (Ahlussunnah Wal 

Jamaah) atau ke_NUan.”
84

 

 

Dari hasil wawancara tersebut 

membuktikan bahwa MA putriMa‟arif 

sejak dulu sampai sekarang selalu 

berupaya dan selalu menjaga budaya 

tradisi untuk mempertahankan 
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madrasah agar lebih baik dan terus 

meningkatkan kuwalitas serta ciri khas 

dari MA putri Ma‟arif sejak awal 

berdiri sampai berkembang menjadi 

lebih baik seperti sekarang ini.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Penerapan Psikologi Single Sex 

Education di MA Putri Ma’arif 

Berdirinya Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif menjadi salah satu Madrasah 

yang berbeda dengan Madrasah Aliyah 

lainnya. Walaupun tidak didirikan 

didalam lingkup Pondok Pesantren 

akan tetapi tetap bisa mendirikan suatu 

madrasah dimana madrasah ini hanya 

menerima siswi putri saja, sedangkan 
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siswa putra berada di madrasah yang 

terpisah.  

Menjaga ciri khas dari madrasah 

tidaklah mudah, pasti ada hambatannya. 

Sebelum peneliti menjelaskan hasil 

wawancara dari pertanyaan factor 

pendukung dan penghambat psikologi 

single sex education yang diterapkan 

MA putri Ma‟arif Ponorogo. 

Lembaga pendidikan yang 

memiliki ciri khas seperti madrasah 

aliyah putri Ma‟arif tidak mudah untuk 

mempertahankan kualitas madrasah, 

pasti ada hambatannya dan 

rintangannya, mulai dari naik turunnya 

jumlah murid pertahunnya, dan 

mengatasi permasalahan-permasalahan 
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yang ditimbulkan murid, serta masih 

banyak lagi hambatan-hambatan yang 

terjadi di madrasah.  

Berikut wawancara peneliti kepada 

bapak Mustofa Kamali salaku kepala 

madrasah sekaligus guru di MA putri 

Ma‟arif ini, mengenai factor pendukung 

penerapan psikologi single sex 

education.  

“Faktor pendukung di MA putri Ma‟arif 

adalah madrasah kami masih 

mempertahankan pelajaran kitab kuning 

dan masih mempertahankan pendidikan 

layaknya pondok pesantren, walaupun 

MA putri Ma‟arif didirikan bukan dari 

lingkup pondok pesantren, akan tetapi 

masih menerapkan sistem pembelajaran 

yang berbasis pondok pesantren.”
85

 

 

Keunggulan lainnya menurut bapak 

Musthofa Kamali adalah mudah dalam 
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mengatur muridnya yang hanya putri 

saja.  

“Karena muridnya disini hanya putri saja 

itu mengurangi tingkat kenakalan remaja, 

seperti pacaran, persaingan di kelas, 

keminderan murid, dan masih banyak lagi. 

Itu menurut saya faktor pendukungnya 

single sex education di MA putri Ma‟arif 

Ponorogo”
86

 

 

Ibu Nurul Atiyah selaku guru dan 

koor BK di MA putri Ma‟arif juga 

menjelaskan faktor pendukung di 

madrash ini salah satunya karena 

kepercayaan orang tuanya dan murid itu 

sendiri yang menginginkan sekolah di 

madrasah yang sejenis. Dan adanya 

motivasi dari luar seperti dari yayasan 

dan pondok, sehingga menguwatkan 

kepercayaan orang tua untuk 
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memasukkan anaknya sekolah di MA 

putri Ma‟arif ini.   

“Faktor pendukung psikologi single sex 

education di madrasah ini mungkin salah 

satunya karena para murid dan orang tua 

mendapatkan motivasi dari luar seperti 

dari yayasan dan pondok pesantren, yang 

bisa menguwatkan mereka menitipkan 

anaknya untuk sekolah di MA putri 

Ma‟arif dimana muridnya itu perempuan 

semuanya”
87

 

 

Peneliti juga mewawancarai bapak 

Samsudin selaku guru di MA putri 

Ma‟arif. Tanggapan beliau tentang 

faktor pendukung psikologi single sex 

education di madrash ini, ialah adanya 

pelajaran yang khusus di madrasah ini 

salah satunya mat pelajaran ke-NUan, 

serta di MA putri Ma‟arif ini masih 

mempertahankan pelajaran kitab 
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kuningnya. Berikut penjelasan dari 

bapak Samsudin mengenai faktor 

pendukung psikologi single sex 

education.  

“Menurut saya faktor pendukung 

psikologi single sex education di MA putri 

Ma‟arif, madrasah masih 

mempertahankan pelajaran kitab kuning 

dan ke-NUannya, dan itu masih terjaga 

dengan baik, sudah masuk dalam materi 

pokok jadwalpelajaran di MA putri 

Ma‟arif”
88

 

 

Menurut ibu Umi Tarwiyah selaku 

guru dan juga TU di MA putri Ma‟arif 

Ponorogo. Menjawab dari pertanyaan 

peneliti menganai faktor pendukung 

psikologi single sex education di MA 

putri Ma‟arif ini berdasarkan hasil 

surve dilapangan murid-murid di 
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madrasah ini lebih suka jika teman-

teman mereka itu semua putri, dan 

mereka tidak ingin juga tidak berminat 

untuk menambah murid laki-laki, 

mereka sudah enjoi dengan dunia putri 

mereka. Berikut jawaban bu Umi. 

“Faktor pendukungnya menurut saya 

anak-anak lebih enjoi, mereka merasa 

lebih bebas, dan bisa mengeksplorasi diri 

ketika satu madrasah itu semunya putri.”
89

 

 

Hasil dari penjelasan para guru-

guru madrasah diatas dapat kita fahami 

bahwasannya, madrasah memiliki 

faktor pendukung yang beraneka 

ragam, ada yang berpendapat bahwa 

faktor pendukungnya karena hanya 

memiliki murid putri saja, sehingga 
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murid lebih enjoi dan mudah 

mengeksplorasikan diri mereka sendiri, 

madrasah masih mempertahankan 

pelajaran ke-NUan dan kitab 

kuningnya, dan juga murid serta orang 

tua mendapatkan motivasi dari luar 

entah pondok dan yayasan untuk 

menyekolahkan anaknya di MA putri 

Ma‟arif, sehingga menjadi lebih yakin 

dengan keunggulan MA putri Ma‟arif 

Ponorogo.  

a. Keunggulan madrasah 

Madrasah yang sudah lama 

berdiri pasti memiliki ciri kahas 

dan sudah banyak keunggulan-

keunggulan madrasahnya. Akan 

tetapi keunggulan dari madrasah 



144 

 

itu jika dilihat dari sudut pandang 

orang lain dengan orang lainnya 

lagi berbeda. Disini peneliti akan 

melakukan wawancara dengan 

murid/ siswi yang sekolah di 

madrasah ini mengenai keunggulan 

madrasah aliyah putri Ma‟rif ini 

meurut mereka seperti apa. 

Berikut hasilwawancara 

peneliti kepada murid yang sekolah 

di MA putri Ma‟arif. 

M1:”Yang unggul di madrasah ini adalah 

ektrakulikuler” 

M2:”Karna ada ekstra banjari dan banyak 

ilmu agama” 
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M3 :”Keunggulannya menurut saya 

tempatnya strategis”
90

 

M4 :”Madrasah ini unggul pada basis 

keagamaan” 

M5 :”Keunggulan madrasah berbasis 

keagamaan” 

M6 :”Madrasah ini unggul pada 

pendidikan agamanya”
91

 

M7 :”Pelajarannya berbasis pondok 

pesantren” 

M8 :”Yang unggul di madrasah ini 

menurut saya dalam mata pelajaran yang 

berbasis pondok pesantren” 

M9 :”Banyak ilmu agama dan kitab 

kuningnya”
92
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Berbagai jawaban sudah 

dikumpulkan oleh peneliti, ada yang 

menjawab keunggulan di MA putri 

Ma‟arif adalah ekstrakulikulernya, dan 

rata-rata jawaban yang mereka katakan 

adalah keunggulan madrasah ini karena 

adanya ilmu agama dan pelajaran yang 

berbasis pondok pesantren, yang 

memperlajari kitab kuning. 

Selain faktor pendukung psikologi 

single sex education, ada juga faktor 

penghambat psikologi single sex 

education di MA putri Ma‟arif 

Ponorogo. Peneliti juga mewawancarai 

sebagian guru yang mengajar di MA 

putri Ma‟arif mengenai faktor 
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penghambat psikologi single sex 

education. 

Bapak Musthofa Kamali selaku 

kepala madrasah dan guru di MA putri 

Ma‟arif menjelaskan bahwa faktor 

penghambat psikologi single sex 

education ini salah diantaranya murid 

yang bandel, kurang diisiplin, ketika 

diajar malas-malasan bahkan tidur 

dalam kelas, dan jika ditegur kadang 

ada yang menjawab. Berikut penjelasan 

bapak Mustofa Kamali 

“Selain faktor pendukung, ada juga faktor 

penghambatnya, menurut saya salah 

satunya, siwinya ketika diajar di dalam 

kelas itu masih banyak yang tidur, kurag 

focus dalam mengikuti pelajaran, masih 

suka clometan sendiri saat guru 

menjelaskan pelajaran, kadang juga ada yag 

telat masuk kelas, dan masih perlu selalu di 

opyak-opyak (diarahkan) saat akan 

melakukan kegiatan madrasah seperti sholat 
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dukha dan muhadloroh itu pasti gurunya 

dibantu OSIS selalu masuk dalam kelas 

perkelas untuk meminta murid untuk segera 

keluar kelas dan mengikuti kegiatan.”
93

 

 

 Tambahan dari penjelasan bapak 

Musthofa Kamali menganai faktor 

penghambat di Madrasah ini yang 

sering terjadi adalah permasalahan 

mengenai hamil dulu sebelum nikah, 

setelah pihak madrasah mengetahui 

bahwa muridnya hamil tidak segan-

segan murid yang bersangkutan 

langsung di keluarkan dari madrasah.
94

 

Peneliti juga mewawancarai ibu 

Nurul Atiyah menjelaskan bahwa faktor 

penghambat psikologi single sex 
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education. Kurangnya minat dan 

motivasi belajar siwi. Berikut 

pernyataan ibu Nurul Atiyah 

“Untuk kualitas madrasahnya sudah baik 

mbak, akan tetapi muritnya itu seperti 

tidak ada minat sama sekali untuk belajar 

cenderung bermalas-malasan, dan juga 

kurangnya motivasi belajar siswi.”
95

 

 

Ibu Nurul Atiyah juga menjelaskan. 

Mulai dari beliau masuk mengajar di 

madrasah aliyah putri ma‟arif  tahun 

2006 sampai sekarang, beliau sering 

menemukan problem yang serius 

seperti hamil. Hampir setiap tahun ada 

problem hamil diluar nikah yang terjadi 

di madrasah aliyah putri ma‟rif. Karena 

kurangnya pengawasan dari orang tua 
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dan guru serta ketidak kuasaan 

menahan kemauan anak itu sendiri.
96

 

Faktor penghambat psikologi single 

sex education di MA putri Ma‟arif 

menurut bapak Samsudin bahwasannya 

faktor penghambatnya karena waktu. 

Kegiatan di madrasah kami buwat 

waktunya seefesien mungkin karena 

murid di MA putri Ma‟arif rata-rata 

berdomisili di yayasan dan pondok, 

sementara yayasan dan pondok itu juga 

memiliki peraturan dan gegiatan sendiri 

yang harus ditaati seluruh santrinya. 

Maka MA putri Ma‟arif membuwat 

jadwal dimana kegiatan yang ada di 
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madrasah dan pondok atau yayasan bisa 

sama-sama bisa diikuti oleh murid-

murid dan bisa berjalan dengan lancar. 

“Untuk faktor penghambatnya menurut 

saya kurangnya waktu. Karena 

kebanyakan murid di MA putri Ma‟arif ini 

berdomisili di pondok atau yayasan, 

dimana pondok atau yayasan itu sendiri 

juga memiliki peraturan dan kegiatan yang 

harus ditaati dan diikuti oleh seluruh 

santrinya, sementara dimadrasah juga ada 

kegiatan yang juga wajib diikuti seluruh 

murid-murid madrasah, maka disini kami 

dari pihak sekolah harus bisa membagi 

waktu seefesien mungkin, sehingga murid 

dapat mengikuti kegiatan madrasah juga 

bisa pulang ke pondok dan mengikuti 

kegiatan pondok dengan baik juga. Jadi 

kalo bisa jam 3 harus sudah masuk 

pondok atau yayasan, jadi itu hambatan 

madrasah pada pembagian waktu yang 

sangat rumit.”
97

 

 

Bapak Samsudin guru di Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif, juga 

menambahkan penjelasan bahwa 
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selama beliau megajar di madrasah ada 

problem yang terjadi yaitu hamil diluar 

nikah. Untuk penangananya yang beliau 

tau langsung dikeluarkan dari 

madrasah. Akan tetapi sudah 19 tahun 

ini madrasah tidak pernah menangani 

problem seperti itu lagi. Ada juga 

menurut siswa madrasah ini kurang 

gaul, karena masih menerima siswi 

putri saja, blm ada siswa putranya. 

Akan tetapi hanya sebagian murid yang 

mengatakan hal itu, masih banyak 

murid yang merasa senang belajar 

disini. Bahkan jumlah muridnya 

semakin bertambah dan sistem belajar 
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mengajarnya masih berjalan lancar 

seperti biasanya.
98

 

Menurut ibu Umi Tarwiyah faktor 

penghambat psikologi single sex 

education di MA putri Ma‟arif 

cenderung kecil, bahkan hamper tidak 

ada faktor penghambatnya. Hanya 

permasalahan biasa, yang sesuai dengan 

usia anak. Berikut penjelasan dari ibu 

Umi Tarwiyah. 

“Untuk faktor penghambat menurut saya 

cenderung kecil kemungkinan terjadi di 

madrasah bahkan hamper tidak ada. 

Paling yang terjadi itu permasalahn biasa, 

karena faktor usia remaja, ya masih dablek 

atau malas, jika ditegus kadang juga masih 

suka menjawab, dan hal itu saya yakin 

tidak hanya terjadi di sekolahan saja, 

mungkin dirumah atau di pondok mereka 

melakukan hal seperti itu menurut saya 

wajar-wajar saja. Karena yaa masih usia 
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remaja usia dimana dia melakukan sutu 

hal itu masih semaunya sendiri.”
99

 

 

Tambahan dari ibu Umi Tarwiyah 

selama beliau sekolah di madrasah ini 

sampai beliau lulus dan dipanggil untuk 

mengajar dimadrasah aliyah putri 

ma‟arif, beliau belum pernah menemui 

problem yang terjadi di madrasah ini 

seperti pernyataan-pernyataan yang 

telah dilontarkan guru-guru lainnya. 

Problem yang sering terjadi di 

madrasah ini adalah banyaknya murid 

yang terlambat, sering izin tidak jelas, 

dan problem yang terjadi di dalam 

kelas. Sehingga problem yang dijumpai 
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Ibu Umi selama mengajar di madrasah 

ini tidak terlalu berat, sampai 

mengeluarkan siswinya dari 

madrasah.
100

 

Untuk membuktikan bahwasannya 

mulai tahun 2000 sampai sekarang 

madrasah tidak memiliki problem yang 

berat seperti yang terjadi ditahun-tahun 

dulu. Peneliti akan melakukan 

wawancara dengan sebagian murid MA 

putri Ma‟arif kelas X MA, berikut hasil 

wawancaranya 

M1 : “Selama saya sekolah di madrasah ini 

tidak pernah ada problem yang serius 

terjadi di madrasah ini.” 

                                                           
100

 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/24-4/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 



156 

 

M2 : “Problem yang terjadi, setahu saya 

tidak pernah ada problem.” 

M3 :”Tidak”
101

 

Peneliti juga menanyakan hal yang 

sama kepada murid kelas XI MA 

mengenai, problematika penerapan 

psikologi single sex education, berikut 

jawabpannya. 

M4 : “Setahu saya tidak pernah ada 

problem di Madrasah” 

M5 : “Tidak pernah ada problem.” 

M6 :”Tidak ada”
102

 

Murid di kelas XI mengatakan hal 

yang sama dengan kelas X, yaitu 

selama mereka sekolah disini belum 

pernah menemukan suatu problem yang 
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serius yang terjadi di MA putri Ma‟arif. 

Begitu pula dengan hasil wawancara di 

keas XII MA 

M7: “ Mungkin tidak ada problem disini” 

M8: “Sudah hamper 3 tahun ini saya sekolah 

disini tidak pernah mendengar adanya problem 

yang terjadi di madrasah ini.” 

M9:”Setahu saya tidak ada”
103

 

Dari hasil wawancara tersebut 

membuktikan bahwa di MA putri 

Ma‟arif ini mulai dari tahun 2016 

sampai sekarang tidak pernah terjadi 

problem serius seperti hamil diluar 

nikah di tahun-tahun dulu. Hal 

semacam inilah yang harus 

dipertahankan di MA putri Ma‟arif, 
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agar kedepannya MA semakin sukses 

dan bisa mencetak generasi-generasi 

perempuan yang kuat imannya.  

Untuk mengetahui bagaimana 

penerapan psikologi single sex 

education di madrasah aliyah putri 

Ma‟arif peneliti mengadakan observasi 

dan wawancara, dan hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

a. Adakah kegiatan yang digabung 

dengan lawan jenis 

Hasil wawancara kepada 3 

murid di kelas X, 3 murid di kelas 

XI, dan 3 murid di kelas XII.  

“Tidak pernah ada kegiatan dengan 

lawan jenis” 
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Ketika peneliti membuktikan 

dan mencoba menanya adakah 

kegiatan yang digabung dengan 

lawan jenis yang pernah 

dilaksnakan di madrasah ini. 

Berikut jawabpan murid-murid 

yang diwawancara 

M1 : “Tidak pernah ada kegiatan yang 

digabung dengan lawan jenis, 

karena siswinya putri semua” 

M2 : “Tidak pernah” 

M3 :”Tidak”
104

 

M4 : “Tidaka ada“ 

M5 : “Tidak” 

M6 :”Tidak ada”
105

 

M7 :”Tidak pernah” 
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M8 :”Tidak” 

M9 :”Tidak ada”
106

 

Dari jawaban 9 murid yang 

berhasil diwawancarai peneliti, 

memjawab bahwa selama mereka 

sekolah di MA putri Ma‟arif tidak 

ada kegiatan yang digabungkan 

dengan lawan jenis, artinya setiap 

kegiatan yang dilakukan di MA 

putri Ma‟arif sistemnya sendiri-

sendiri tidak pernah digabung 

dengan lawan jenis.   

b. Selama sekolah di MA putri 

Ma‟arif pernah berpacaran 

Untuk memperoleh data murid 

yang pernah berpacaran atau tidak 
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di madrasah ini, peneliti mencoba 

mewawancarai 6 murid, dan ada 2 

murid yang menjawab pernah 

pacaran. Mereka yang menjawab 

pernah adalah siswi kelas XII/3 

MA putri Ma‟arif. Berikut 

jawabpan hasil wawancaranya.  

M1 : “Tidak ” 

M2 : “Insyaallah tidak pernah” 

M3 :“Tidak”
107

 

M4 : “Tidak” 

M5 : “Tidak” 

M6 :”Tidak”
108

 

M7 :”Pernah” 

M8 :”Pernah” 

M9 :”Belum pernah”
109

 

                                                           
107

 Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/25-4/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
108

 Lihat transkrip wawancara nomor: 06/W/27-4/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 



162 

 

Dari sekian banyak jawaban 

yang didapat peneliti memang 

benar membuktikan bahwa ada 2 

siswi yang pernah berpacaran 

selama mereka sekolah di MA 

putri Ma‟arif ini, rata-rata mereka 

mengenal lawan jenisnya dari 

teman, dan menyambungkan 

komunikasinya dari media sosial 

atau whatsapp. 

c. Murid yang sekolah di MA putri 

Ma‟arif sesuai dengan kemauannya 

sendiri atau orang tua 

Untuk mengetahui sejauh 

mana niat dan minat murid yang 
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sekolah di madrasah ini apakah 

atas kemauannya sendiri atau 

paksaan dari orang tua mereka. 

Setelah peneliti melakukan 

wawancara di kelas X, XI, XII MA 

jawabpan dari mereka semua rata-

rata karena sekolahannya deket, 

dan ingin mendalami ilmu agama 

di MA putri Ma‟arif. 

M1 : “Karena Madrasah ini dekat dan 

murah, sekolah disini karena 

kemauan saya sendiri” 

M2 : “Karena Madrasah ini dekat 

dengan pondok dan saya ingin 

sekolah di Madrasah Aliyah putri 

Ma‟arif” 
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M3 :“Karena saya ingin mondok belum 

tau sekolah dimana, dan akhirnya 

saya di madrasah ini”
110

 

M4 : “ Karena dimadrsah ini siswinya 

atau perempuan semua juga ilmu 

agamanya lebih banyak, dan saya 

ingin sekolah disini” 

M5 : “Karena disini siswinya 

perempuan semua juga ilmu 

agamanya terjamin, saya ingin 

sekolah disini” 

M6 :”Karena ingin memperdalam ilmu 

agama dan saya sekolah disini 

karena kemauan saya serta 

kemauan orang tua juga ”
111

 

M7 :”Karena siswinya perempuan 

semuanya, serta saya ingin sekola 
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disini karena kemauan saya 

sendiri” 

M8 :”Karena siswinya perempuan 

semuanya, saya sekolah disini 

karena kemauan orang tua dan 

kemauan saya sendiri” 

M9 :”Karena siswinya semua 

perempuan, dan ingin lebih 

memperdalam ilmu agama, serta 

saya sekolah disini karena 

keinginan saya sendiri dan orang 

tua”
112

 

d. Peraturan madrasah 

Setiap madrasah pasti punya 

peraturan dan tatatertib untuk 

seluruh anggota madrasah, entah 

itu muridnya ataupun gurunya. 
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Peneliti perlu mengetahui 

peraturan di MA putri Ma‟arif 

untuk murid-muridnya. Peneliti 

menanyakan kepada murid MA 

putri Ma‟arif apakah peraturan 

yang diterapkan di madrasah ini 

ketat atau tidak, dan pernahkah 

mereka melanggarnya, peraturan 

apa saja yang sering murid-murid 

langgar di madrasah ini. Berikut 

jawabpan dari murid-murid yang 

diwawancarai. 

Mulai dari kelas X, peneliti 

mewawancarai 3 murid, berikut 

jawabpan dari murid-murid 

tersebut 
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M1: “Peraturan di madrasah ini tidak 

terlalu ketat, dan saya pernah 

melanggar peraturan 

madrasah ini.”  

M2: “Peraturannya lumayan ketat, saya 

pernah melanggar tata tertib 

madrasah.” 

M3:” Peraturan madrasah ini ketat, sering 

sekali saya melanggar 

peraturan madrasah, karena 

peraturannya sangat ketat.”
113

 

Selanjutnya di kelas XI, 

peneliti menanyai 3 murid berikut 

hasil wawancaranya 

M1 :”Iya peraturannya ketat, 

tegas, dan disiplin sekali, 

pernah saya melanggarnya” 
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M2 :”Ketat sekali dan disiplin, 

saya pernah melanggarnya 

tapi tidak sering” 

M3 :”Peraturannya ketat dan 

tegas, pernah melanggar”
114

 

Di kelas XII peneliti juga 

mewawancarai 3 murid dengan 

pertanyaan yang sama, dan berikut 

hasil wawancarnya. 

M1 :”Peraturan madrasah 

lumayan ketat, karena di 

madrasah perempuan semua 

jadi lebih mudah 

mendisiplinkannya, pernah 

saya melanggar peraturan 

madrasah, tidak memakai 

atribut sekolah”  
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M2 :”Lumayan ketat, karena 

tujuannya untuk melatih 

murid lebih disiplin lagi, saya 

pernah melanggar peraturan 

sekolah, seperti tidak 

memakai atribut sekolah 

lengkap.” 

M3 :”Peraturannya ketat, 

pelanggaran yang saya 

langgar sama seperti temen-

temen saya, tidak memakai 

atribut lengkap di 

sekolahan”
115

  

Hasil dari wawancara diatas 

menjelaskan bahwasannya 

peraturan di madrasah ini ketat. 

Akan tetapi sebagian dari muridnya 
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meyakini bahwa peraturan ketat 

yang diterapkan di MA putri 

Ma‟arif ini bertujuan untuk melatih 

muridnya menjadi murid yang 

disiplin. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang diperoleh peneliti 

bahwasannya murid di MA putri 

Ma‟arif ini rata-rata yang sering 

mereka langgar adalah tidak 

memakai atribut madrasah dengan 

lengkap.  

Bisa disimpulkan juga 

bahwasannya peraturan di 

madrasah aliyah putri Ma‟arif ini 

memang ketat, akan tetapi kurang 

begitu langsung bertindak tegas 
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kepada muridnya yang melanggar, 

dalam artian masih sering di umbar 

murid-muridnya yang melakukan 

pelanggaran, akan tetapi jikalau 

murid tersebut sering melanggar 

baru dari pihak madrasah menegur 

dan tidak henti mengingatkan 

muridnya tersebut sampai siswinya 

merasa jengkel mau melanggar 

lagi.  

e. Kegiatan di madrasah 

Banyak ekstrakulikuler dan 

kegiatan yang ada di MA putri 

Ma‟arif ada muhadloroh, hadroh, 

pidato, jahit, PMR (Palang Merah 

Remaja), Pramuka, dan masih 

banyak lagi. Peneliti mencoba 
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mewawancarai sebagian murid 

yang sekolah di MA putri Ma‟arif. 

Kira-kira apa saja kegiatan yang 

mereka sukai selama mereka 

sekolah di MA putri Ma‟arif 

Ponorogo. Berikut jawabannya. 

M1 :”Kegiatan yang paling saya suka 

adalah muhadloroh” 

M2 :”PMR”  

M3 :”Yang paling saya sukai adalah 

hadroh”
116

 

M4 :”Pramuka, dan PMR” 

M5 :”Banjari” 

M6 :”Muhadloroh
117

 

M7 :”Letter” 

M8 :”Letter” 
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M9 :”Muhadloroh”
118

 

Dari jawaban yang didapat rata-rata 

jawabpannya sama. Kegiatan yang 

mereka sukai muhadloroh, PMR, 

hadroh, banjari, letter, dan satu murid 

yang menyukai kegiatan pramuka. 

Untuk faktor penghambat psikologi 

single sex education di MA putri 

Ma‟arif, dari penjelasan jawaban bapak 

ibu guru yang diwawancarai peneliti.  

Ringkasan penjelasan dari faktor 

penghambat karena pembagian waktu 

untuk kegiatan, ada juga yang 

menjelaskan bahwa hampir tidak ada 

faktor penghambat yang terjadi di MA 
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putri Ma‟arif, mungkin hal-hal yang 

dilakukan anak saat di kelas tidur, jika 

di nasehati masih suka jawab, itu bagi 

bapak ibu guru adalah suatu hal yang 

wajar terjadi pada usia anak remaja.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Upaya Penerapan Psikologi Single Sex 

Education di MA Putri Ma’arif 

Banyak upaya yang dilakukan madrasah 

untuk mempertahankan penerapan psikolgi 

single sex education di MA putri Ma‟arif  

seperti mempertahankan pelajaran kitab kuning 

seperti dipondok pesantren, mempertahankan 

pelajaran ke-NUan yang sudah menjadi ciri 

khas dari madrasah sejak pertm kali Madrasah 

Aliyah putri Ma‟arif berdiri.  

Bagi guru-guru yang mengajar di MA putri 

Ma‟arif harus bisa mengajar dengan penuh 

kesabaran agar siswi yang sekolah di madrasah 

bisa menerima pelajaran dengan baik dan 

mudah memahami pelajaran yang disampaikan 

175 
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oleh guru. Dan juga upaya selanjutnya dengan 

mengadakan pertemuan wali murid setiap satu 

tahun sekali yang bertujuan untuk 

mengumumkan perkembangan madrasah 

selama satu tahun sebelumnya dan mengajak 

bermusywarah untuk kemajuan madrasag 

untuk satu tahun kedepan. Murid yang sekolah 

di madrasah ini diajarkan pendidikan sex 

dengan baik, yang tujuannya untuk 

mengajarkan serta membekali siswinya agar 

tau dan mengerti apa yang dinamakan sex, 

bagaimana dampak negatifnya, sehingga siswi 

bisa menjaga diri sendiri dengan baik.  
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Penerapan Psikologi Single Sex Education 

di MA Putri Ma’arif 

Faktor pendukung dan penghambat 

psikologi single sex education di MA putri 

Ma‟arif ada banyak faktor diantaranya, faktor 

pendukungnya adanya motivasi dari luar 

seperti pondok/yayasan dimana motivasi 

tersebut dapat meyakinkan orang tua dan 

murid untuk menyekolahkan anaknya di MA 

putri Ma‟arif, sehingga dapat meningkatkan 

jumlah murid yang belajar di MA putri Ma'arif. 

Faktor pendukung lainnya karena MA 

putri Ma‟arif ini memiliki ciri khas tersendiri. 

Dimadrasah ini hanya menerima siswi 

perempuan saja, dan setiap kegiatan yang 

dilakukan di Madrasah Aliyah putri Ma‟arif  
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hampir semua kegiatan memiliki unsur 

keputrian dan berhubungan dengn keputrian . 

Seperti, dimadrasah aliyah ini diajarkan 

ketrampilan keputrian, seperti menjahit, 

tataboga, memasak, dan masih banyak lagi 

ketrampilan-ketrampilan keputrian yang 

diajarkan di MA putri Ma‟arif.  

Madrasah Aliyah putri Ma‟arif juga 

memiliki ciri khas pelajaran agama yang 

banyak diminati orang dan jarang ditemui di 

Madrasah Aliyah pada umumnya yaitu 

pelajaran ke NUan dan masih mempertahankan 

pelajaran kitab kuning dimana pelajaran kitab 

kuning tersebut masih identic memiliki siri 

khas seperti pondok pesantren pada umumnya 

Berdasarkan hasil surve entah itu dari peneliti 

ataupun dari guru yang mengajar di madrasah 
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rata-rata siswi mengatakan bahwa mereka 

enjoi sekolah disini, temennya perempuan 

semua, menjadikan mereka bisa bebas 

mengeksplorasikan diri tanpa harus malu 

dengan lawan jenis, dan siswi disini tidak mau 

jika Madrasah Aliyah ini digabungkan dengan 

siswa putra, bahkan dari kebanyakan siswi 

menolak untuk bergabung dengan siswa putra. 

Faktor penghambat single sex education di 

Madrasah Aliyah putri Ma‟arif masih ada 

sebagian siswi yang merasa bosan sekolah di 

madrasah ini karena dia merasa madrasah ini 

tidk gaul, semua muridnya putri, tidak bisa 

pacaran dan lain sebagainya. Siwinya masih 

cenderung malas-malasan, kurangnya motivasi 

belajar siswi dan bahkan kebanyakan siswi 

kurang ada minat belajar di dalam kelas. 
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Menjadikan siswi yang belajar di dalam kelas 

masih banyak yang tidur.  

Ada juga siswi yang sangking senengnya 

dan aktifnya di dalam kelas sampai terlampaui 

batas suka clometan saat guru menjelaskan 

pelajaran di depan kelas. Dan menurut guru-

guru itu adalah suatu hal yang wajar terjadi, 

karena usia anak sekolah MA itu masih masa 

remaja. Dimana masa remaja itu masih 

cenderung berperilaku semaunya sendiri tanpa 

menghiraukan perintah dari siapapun. Jika 

dimarahi masih suka bandel, tidak begitu 

merasa bersalah.  

Berdirinya Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif 

menjadi salah satu Madrasah yang berbeda 

dengan Madrasah Aliyah lainnya. Walaupun 

tidak didirikan didalam lingkup Pondok 
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Pesantren akan tetapi tetap bisa mendirikan 

suatu madrasah dimana madrasah ini hanya 

menerima siswi putri saja, sedangkan siswa 

putra berada di madrasah yang terpisah.  

Menurut beberapa guru yang mengajar di 

MA putri Ma‟arif yang berhasil diwawancarai 

oleh peneliti menjelaskan faktor penghambat 

single sex education yang pernah terjadi di MA 

putri Ma‟arif. Diantara faktor yang terjadi 

adalah dulu pernah ada faktor penghambat 

yang serius yaitu hamil diluar nikah, 

mengetahui problem tersebut pihak madrasah 

langsung menindak lanjutinya dan 

mengeluarkan siswi tersebut dari madrasah. 

Akan tetapi mulai tahun 2010 sudah tidak 

pernah terjadi problem hamil duluan yang 

terjadi di MA putri Ma‟arif, karena pihak 
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madrasah dan wali murid mulai melakukan 

kerjasama untuk mengawasi murid dan anak-

anaknya setiap saat dan kapanpun siswi itu 

berada.  

Ada juga yang mengatakan faktor 

penghambat yang terjadi di MA putri Ma‟arif 

tidak pernah terjadi yang terlalu serius hanya 

problem-problem kecil seperti kenakalan 

remaja, yang memang maklum usia remajakan 

masih usia yang labil dan masih sulit diatur. 

Menurut murid yang sekolah di Madrasah 

Aliyah putri Ma‟arif yang berhasil 

diwawancarai peneliti rata-rata dari mereka 

mengatakn bahwa selama mereka sekolah 

dimadrasah ini tidak pernah terjadi problem di 

Madrash Aliyah putri Ma‟arif.  
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Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif karena 

muridnya sudah jelas semua putri, maka dari 

itu peneliti ingin mengetahui apakah pernah 

ada kegiatan yang berhubungan dengan lawan 

jenis atau siswa laki-laki. Dan hasil 

wawancaranya mendapatkan jawaban bahwa 

selama mereka sekolah disini tidak pernah ada 

kegiatan yang digabung dengan siswa laki-laki. 

Ternyata benar Madrasah Aliyah putri Ma‟arif 

memang terbukti semua kegiatan yang 

dilakukan dimadarasah seperti ekstrakulikuler 

sistemnya semua yang mengikuti hanyalah 

siswi putri semuanya. 

Murid yang sekolah di Madrasah Aliyah 

Putri Ma‟arif selama mereka sekolah di 

madrasah ini pernahkah mereka berpacaran. 

Dan hasil jawabannya tidak pernah, akan tetapi 
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ada dua siswi yang menjawab pernah. Setelah 

peneliti menanyakan dimana mereka awal 

kenal dan berhubungan mereka menjawab 

kenalnya dari sosial media dan teman. 

Selain peneliti menanyakan tentang hal 

kegiatan madrasah, peneliti juga menanyakan 

kepada murid MA putri Ma‟arif tentang perihal 

mereka sekolah di madrasah ini karena 

kemauan mereka sendiri atau orang tua. Dari 

hasil wawancara yang didapatkan peneliti 

bahwa rata-rata jawabpan dari murid yang 

sekolah dimadrasah ini adalah atas kemauan 

mereka sendiri, dan ada juga yang  atas 

kemauan orang tua dan mereka sendiri.  

Setiap madrasah pasti ada peraturan dan 

peneliti ingin menanyakan perihal apakah 

peraturan dimadrasah ini ketat atau tidak, dan 
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jawaban dari murid MA putri Ma‟arif 

mengatakan bahwa peraturan madrasa itu ketat 

dan kebanyakan siswinya masih sering 

melanggar peraturan madrasah. 

Keunggulan dari MA putri Ma‟arif bahwa 

banyak siswi yang menjawab keunggulan 

madrasah ada pada pelajaran agamanya, dan 

masih mempertahankan pelajaran seperti kitab 

kuning yang ada di pondok pesantren. 

Kegiatan dimadrasah kebanyakan yang di 

sukai murid-murid adalah seperti Muhadloroh, 

hadroh, PMR, banjari, letter dan pramuka.  

Secara garis besar dapat disimpulkan 

bahwa faktor pendukung dan penghambat di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif Ponorogo 

adalah adanya ciri khas yang dipertahankan 

madrasah seperti pelajaran dan ketrampilan 
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kewanitaan. Sementara faktor penghambatnya 

kurangnya motivasi siswi dan minat belajar 

siswi di Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penerapan Psikologi Single Sex 

Education di MA Putri Ma’arif 

Banyak upaya yang dilakukan 

madrasah dalam penerapan psikologi 

single sex education. Salah satunya 

memberikan pelajaran sex kepada siswi 

madrasah, agar mereka mengetahui 

dampak negatif dari sex dan 

menghindari sex demi untuk menjaga 

diri mereka sendiri. Bekerjasama 

sengan wali murid dan pengasuh siswi 

untuk menjaga serta mengawasi siswi 

setiap saat dan dimanapun siswi itu 

berada. Guru mengupayakan melatih 
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diri untuk menjadi guru yang penyabar, 

agar siswi yang diajar patuh, mau 

mendengarkan pelajaran, dan bisa 

menerima pelajaran yang dijelaskan 

oleh guru dengan mudah dan siswi 

dapat cepat faham.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Penerapan Psikologi Single Sex 

Education di MA Putri Ma’arif 

Faktor pendukung dan penghambat 

penerapan psikologi single sex 

education di Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif Ponorogo adalah adanya ciri 

khas yang dipertahankan madrasah 

seperti pelajaran dan ketrampilan 

kewanitaan. Sementara faktor 

penghambatnya kurangnya motivasi 
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siswi dan minat belajar siswi di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif. 

Problem yang dulu pernah terjadi di 

Madrasah Aliyah Putri Ma‟arif adalah 

hamil diluar nikah, dan itu hampir 

setiap tahun terjadi. Akan tetapi setalah 

madrasah melakukan programbaru dan 

bekerjasama dengan wali murid untuk 

selalu mengawasi anak-anak 

dimanapun dan kapanpun, sudah mulai 

jarang terjadi problem. Program baru 

madrasah akhirnya berhasil, mulai 

tahun 2000 sampai sekarang sudah 

tidak pernah terjadi problem hamil 

diluar nikah lagi, seperti yan sering 

terjadi dulu. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

akan memberikan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Disarankan kepada murid Madrasah 

Aliyah Putri Ma‟arif  supaya lebih 

meningkatkan minat belajar, jangan 

terlalu santai saat belajar, turuti dan 

patuhi semua guru serta perintah-

perintahnya. 

2. Guru-guru Madrasah Aliyah Putri 

Ma‟arif lebih giat dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswi. 

Tidak hanya sekedar mengajar saja di 

dalam kelas.  

3. Kepada lembaga Madrasah Aliyah 

Putri Ma‟arif untuk lebih 
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meningkatkan lagi proses belajar 

mengajar siswi, agar dapat unggul dan 

eksis seperti dulu lagi. 

4. Bagi peneliti berikutnya yang hendak 

meneliti hal serupa, hendaknya 

peneliti tersebut direfleksikan dalam 

konteks perkembangan teknologi dan 

informasi yang dihubungakn dengan 

berbagai teori belajar. 
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