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ABSTRAK 

Fikri, Khoirul. 2019. Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam Meningkatkan 

Soft Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Bina Prestasi, Soft Skills 

 Pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa 

sangatlah penting untuk dilakukan, karena kemampuan ini yang diperlukan dan 

harus dimiliki oleh siswa progam bina prestasi dalam mengembangkan dirinya 

(kemampuan) untuk melakukan segala aktifitas. Oleh sebab itu pelaksanaan 

program bina prestasi hendaknya bisa mengena pada kemampuan yang harus 

dimiliki oleh siswa program bina prestasi sehingga hasil yang dicapai bisa 

dirasakan baik itu guru, orang tua maupun siswa program bina prestasi itu sendiri. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan program 

bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo (2) 

mendeskripsikan hasil pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan 

soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo (3) mendeskripsikan hambatan-hambatan 

pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 

Ponorogo. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 

jenis penelitian ini adalah studi kasus. Analisis datanya mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (1) Pelaksanaan program 

bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo sudah 

dilaksanakan dengan baik yaitu madrasah sudah melaksanakan kegiatan yang 

menunjang kegiatan soft skills siswa dengan adanya pengorganisasian, 

pengontrolan, strategi, materi, kondisi madrasah yang adiwiyata, dan adanya 

evaluasi pembelajaran; (2) Hasil pelaksanaan program bina prestasi dalam 

meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo sudah baik yaitu dengan siswa 

mampu mengembangkan karakter kerja keras dengan mereka saling berkompetisi 

di dalam belajarnya, kreativitas dalam membuat buletin madrasah, kemandirian 

siswa program bina prestasi dengan memiliki beban tanggung jawab terhadap 

tugas individu, dalam hal kerjasama tim yaitu siswa membagi tugas pada saat 

pembuatan buletin madrasah; (3) Hambatan-hambatan pelaksanaan program bina 

prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo yaitu adanya 

jadwal program bina prestasi yang berbenturan dengan jadwal madrasah, guru 

program bina prestasi merasa waktu pembelajaran yang kurang dan siswa 

program bina prestasi merasa sulit membagi waktu untuk mengerjakan tugas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan 

meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) menuju era globalisasi 

yang penuh dengan tantangan. Sehingga disadari bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu. Oleh 

karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama 

dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, dan berat.
1
 

Karena pada masa ini pendidikan memasuki era disrupsi yang esensinya 

pendidikan merupakan sebuah gerbang dalam memasuki sebuah kehidupan. 

Untuk menjawab itu semua kita sebelumnya harus mengetahui apa isi 

dari tujuan pendidikan itu sendiri, disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan 

secara nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan 

sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. 

Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat 

membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal maupun 

nonformal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk 

perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa 

                                                           
1
 Zumrotul Masruroh, “Manajemen Pendidikan Keterampilan (Vocational Skill) di MAN 

Kembangsawit,” Muslim Heritage, 2 (November, 2016), 418. 
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yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang
2
 dengan 

adanya itu semua pendidikan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

 Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, di dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pada Bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab
3
 karena dengan itu semua fungsi 

pendidikan akan menjadi sebuah patokan pada suatu negara. 

Dalam rangka merealisasikan fungsi pendidikan tersebut maka 

diperlukan adanya lembaga pendidikan (PP No. 19 tahun 2005), baik yang 

berkaitan dengan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga 

ke-pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar 

evaluasi. Madrasah dalam hal ini, sebagai lembaga pendidikan dalam 

naungan Kementerian Agama RI dimana dalam proses belajar mengajarnya 

memiliki muatan pembelajaran agama Islam yang lebih dari pada sekolah 

pada umumnya karenanya madrasah mempunyai kelas dan kurikulum sendiri. 

                                                           
2
 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran 

(Jakarta: Rajawali Press, 2013), 47. 
3
 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013), 3.  
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Permendiknas No 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta 

didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. 

Kementerian Agama juga berperan mengembangkannya melalui madrasah-

madrasah dalam kelas-kelas yang di bina khusus untuk mewadahi peserta 

didiknya yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat tertentu. Sehingga 

mereka akan berkembang maksimal sesuai dengan kecerdasan dan 

kompetensi yang dimiliki.
4
 Penerapan kelas unggulan merupakan 

implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional yakni bab 5 pasal 4 yang menyebutkan 

bahwa: “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus”.  

Tujuan penerapan kelas unggulan diantaranya: mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga pendidik, 

mengembangkan potensi yang ada di sekolah, meningkatkan kemampuan 

untuk menghadapi persaingan di dunia pendidikan dengan menciptakan 

keunggulan kompetitif.
5
 Program bina prestasi ini nantinya akan bermanfaat 

kedepannya untuk kemajuan siswa itu sendiri maupun bagi sebuah lembaga 

pendidikan. 

 

                                                           
4
 Tim penyusun Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Kelas Bina Prestasi, Pedoman 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kelas Bina Prestasi MTs Negeri 6 Ponorogo (Jl.Raya Bogem-

Sampung, 2018), 1. 
5
 Dini khusnayain, Manajemen Pembelajaran Kelas Unggulan di MTs Muhammadiyah 

Blimbing Tahun Pelajaran 2014/2015 (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 5. 
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Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional telah 

menyebutkan bahwa pembangunan Pendidikan Nasional kedepan didasarkan 

pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi 

sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi 

dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu 

mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu 1) afektif, 2) kognitif, 3) 

psikomotorik. Dengan melihat pendidikan yang mencakup ketiga dimensi 

kemanusiaan tersebut maka secara otomatis akan mendorong peserta didik 

berkemauan untuk belajar, bekerjasama, berkomunikasi, kreatif, berpikir 

kritis, memecahkan masalah, memimpin, mengembangkan diri, saling 

berinteraksi serta keahlian lainnya yang diharapkan dapat mengantarkan 

hasrat Bangsa Indonesia menjadi Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif 

pada Tahun 2025.  

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang 

cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, 

cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. Kecerdasan spiritual 

dan kecerdasan emosional dan sosial itulah yang disebut soft skills, sedangkan 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik disebut hard skills. 

Sedangkan pengertian soft skills itu sendiri adalah istilah sosiologis 

yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan 

sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme 

yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang 
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lain karena Soft skills menyangkut karakter pribadi seseorang yang dapat 

meningkatkan interaksi individu, kinerja pekerjaan dan prospek karir.
6
 

Pada dunia pendidikan, soft skills diartikan sebagai kemampuan di 

luar kemampuan teknis dan akademis, yang lebih mengutamakan 

pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, 

bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Soft skills 

merupakan bagian keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada 

kehalusan atau sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan 

disekitarnya
7
 karena itu soft skills harus dibentuk dan diusahakan dalam dunia 

pendidikan serta terus-menerus dilakukan penyesuaian serta pembenahan agar 

mampu mengikuti gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan 

inovasi teknologi maju. Dengan demikian pendidikan menjadi relevan dan 

kontekstual dengan perubahan zaman. 

MTs Negeri 6 Ponorogo sebagai salah satu madrasah tingkat 

menengah yang memiliki banyak peserta didik dengan tingkat kecerdasan dan 

bakat yang plural. Dalam menyikapi hal ini madrasah berupaya bagaimana 

memicu prestasi peserta didik yang berpotensi secara maksimal. Upaya yang 

dilaksanakan madrasah adalah dengan mewadahi dan mengembangkan 

kecerdasan serta kompetensi peserta didik ke dalam kelas-kelas khusus serta 

pembinaan yang terus dan berkelanjutan. Kelas kelas ini yang disebut Kelas 

Bina Prestasi atau Program Bina Prestasi. 

                                                           
 

6
Http://sriyuliani.staff.fsip.uns.ac.id/kuliah/apa-itu-soft-skills/ (diakses tanggal 

02/06/2019, 22:57).  
7
 Widarto, Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Pendidikan Vokasi Melalui Clop-Work 

(Yogyakarta: Paramita Publishing, 2011), 18. 

http://sriyuliani.staff.fsip.uns.ac.id/kuliah/apa-itu-soft-skills/%20(diakses
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Dengan adanya program-program bina prestasi tersebut maka 

madrasah berusaha mencetak generasi yang lebih unggul dalam hal 

kemampuan soft skills dan madrasah telah mewadahi, melatih, menyiapkan, 

serta membimbing siswa-siswinya dalam ranah soft skills sehingga 

diharapkan lulusan MTsN 6 Ponorogo siap untuk menghadapi realitas 

kehidupan di masyarakat nantinya. 

Sebagaimana dikutip oleh widarto mengatakan bahwa hasil penelitian 

dari Hardvard University, Amerika Serikat (USA), dalam jurnal CPA 

mengungkapkan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata 

oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skills), tetapi oleh 

keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft skills). Penelitian ini 

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skills 

dan sisanya 80% dengan soft skills
8
 karena dengan adanya soft skills 

seseorang akan menjadi mudah dalam mencapai kesuksesannya. 

Para pakar SDM juga telah membuktikan bahwa orang-orang sukses 

di dunia lebih banyak didukung oleh kemampuan soft skills dari pada hard 

skills. Dengan kata lain bahwa faktor utama keberhasilan seseorang dalam 

mencapai puncak kariernya banyak ditentukan oleh faktor-faktor seperti 

kepercayaan diri, daya adaptasi, kepemimpinan, dan kemampuan 

mempengaruhi orang lain. Soft skills biasanya menjadi lebih kompleks ketika 

seseorang berada di posisi manajerial atau ketika dia harus berinteraksi 

dengan banyak orang. Pada posisi ini dia akan dituntut untuk berinteraksi dan 

                                                           
8
 Widarto, Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Pendidikan Inovasi, 3.  
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mengelola berbagai orang dengan berbagai karakter kepribadian
9
 dengan 

seseorang bertemu dengan banyak orang mereka akan mengerti bagaimana 

karakter dan sifat seseorang saat berinteraksi maka dengan itu semua 

seseorang akan bisa mengendalikan orang lain. 

Alasannya sederhana, memberikan pelatihan keterampilan jauh lebih 

mudah dari pada pembentukan karakter. Bahkan kemudian muncul trend 

dalam strategi penerimaan karyawan, yaitu untuk menghasilkan right people -

right job - right performance. Praktisi SDM sering melakukan screening 

recruitment dengan prinsip recruit for attitude, train for skill. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hard skills merupakan faktor penting untuk memasuki 

dunia kerja, namun keberhasilan seseorang dalam bekerja biasanya lebih 

ditentukan oleh soft skills-nya yang baik. 

Apabila dicermati, sejak dahulu telah diyakini bahwa pendidikan yang 

hanya berbasiskan hard skills hanya akan menghasilkan lulusan yang 

memiliki prestasi akademis saja, namun sulit akan berhasil. Di dalam proses 

pembelajaran juga harus berbasis pada pengembangan soft skills, karena 

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata dari hard skills saja, 

tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft 

skills). Bahkan hal ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak 

bangsa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, dan sopan santun 

dalam berinteraksi dengan masyarakat. 

                                                           
9
 Ibid., 3. 
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Di dalam kelas bina prestasi ini siswa lebih ditekankan pada 

kemampuan soft skillsnya, sedangkan pengertian soft skills itu sendiri pada 

dasarnya merupakan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk 

mengembangkan dirinya dalam melakukan aktifitas, maka dari itu soft skills 

penting dimiliki oleh siswa MTsN 6 Ponorogo. 

Ditemukan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Waka 

kurikulum (Bapak Mujaroini) di MTsN 6 Ponorogo pada hari senin tanggal 

27 Mei 2019 ditemukan bahwa output dari siswa-siswi kelas bina prestasi di 

dalam jenjang berikutnya selalu muncul dengan prestasi kemampuan yang 

dimilikinya dengan indikator menempati bidang-bidang penting di dalam 

organisasi madrasah, menjuarai event-event tertentu dll.
10

  

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan ketua pelaksana 

program bina prestasi (Bapak Sukron) di MTsN 6 Ponorogo pada hari Rabu, 

tanggal 06 Februari 2019 ditemukan bahwa peningkatan jumlah siswa-siswi 

MTsN 6 Ponorogo dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan oleh adanya 

kelas bina prestasi ini.
11

 

Pada tahun 2016 MTsN 6 Ponorogo menjadi satu satunya SMP dan 

MTsN seluruh ponorogo yang mengadakan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) bahkan  sampai satu Wilayah Kerja Madiun yaitu untuk 

MTsN di Ngawi, Pacitan, Nganjuk, Bojonegoro, Magetan, Madiun dan 

Trenggalek. Jadinya pada tahun 2016 madrasah ini termasuk mengangkat 

                                                           
10

 Wawancara dengan waka kurikulum MTsN 6 Ponorogo pada hari Senin, tanggal 27 

Mei 2019 pukul 11.00. 
11

  Wawancara dengan ketua pengurus program bina prestasi pada hari  Rabu, tanggal 06 

Februari 2019 pukul 10.15. 
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nama baik Kabupaten Ponorogo sehingga ada salah satu dosen perempuan 

dari Surabaya penasaran dengan MTsN 6 Ponorogo ini karena tidak percaya 

kalau yang menjadi public figure madrasah di Ponorogo berada di daerah 

pedesaan, maka dari itu penasaran dan langsung mendatangi keadaan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo dan ternyata benar. 

Tujuan dari diadakannya program bina prestasi ini adalah menampung 

anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus, minat atau bakat di bidang 

tertentu dan madrasah mengelola, mengusahakan dan mengupayakan menuju 

prestasi. Maka anak-anak dalam pengelolaan khusus ini pada akhirnya 

terbentuklah sikap, perilaku dan karakter yang lebih siap dalam belajar. 

Program dari bina prestasi ini kedepannya akan berefek pada kemampuan soft 

skills siswa-siswi  MTsN 6 Ponorogo yang nantinya akan mempengaruhi 

keberhasilan mereka di kehidupan mendatang. 

Melakukan interaksi dengan anak bina prestasi memang 

mengasyikkan serta merasa kagum melihat perkembangan potensi-potensi 

yang mereka miliki, apalagi dalam proses pembelajarannya. Namun dalam 

hal ini harus membutuhkan kerjasama antara siswa dengan guru yang 

mengajarnya, serta metode-metode yang mudah sehingga menjadikan siswa 

merasa nyaman dan mudah dengan metode yang diberikan sehingga siswa-

siswinya bisa berkembang secara optimal.  

Sehingga menjadikan penulis merasa tertarik untuk menjelajahi seluk 

beluk perjalanan madrasah ini dan sampai bisa menemukan makna yang 

terkandung di dalam setiap hasil temuannya yang pada akhirnya memberikan 



10 

 

manfaat dari peneliti dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh pihak 

madrasah maupun luar madrasah. 

Maka dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di MTsN 6 Ponorogo, dengan judul “Pelaksanaan Program Bina 

Prestasi dalam Meningkatkan Soft Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar diperoleh gambaran yang jelas maka penelitian ini akan 

difokuskan pada Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam Meningkatkan 

Soft Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft 

skills  siswa MTsN 6 Ponorogo ? 

2. Bagaimana hasil pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan 

soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo ? 

3. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan program bina prestasi 

dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bina prestasi dalam 

meningkatkan soft skills  siswa MTsN 6 Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan program bina prestasi dalam 

meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan pelaksanaan program bina 

prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Dari hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi 

khasanah ilmiah dalam bidang pendidikan dan kepentingan studi ilmiah 

serta sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

       Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

dalam melakukan penelitian ilmiah. 
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b. Bagi Lembaga 

       Bagi madrasah atau lembaga, penelitian ini akan dijadikan salah 

satu referensi, refleksi, ataupun sebagai bahan perbandingan kajian 

yang dapat digunakan lebih lanjut dalam perencanaan program-

program madrasah, juga mampu menambah khasanah keilmuan 

pengurus kelas bina prestasi untuk meningkatkan program kelas bina 

prestasi agar menjadi madrasah yang lebih baik lagi di MTsN 6 

Ponorogo khususnya dan lembaga lain pada umumnya. 

c. Bagi Siswa 

       Mampu memanfaatkan bimbingan dan pelayanan pendidikan 

yang telah diberikan oleh madrasah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di pembahasan. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara 

keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : Telaah dan hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab 

ini mendeskripsikan telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian. 

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

peneliti, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang di dapat dari 

observasi/penelitian. Deskripsi data secara umum tentang 

MTsN 6 Ponorogo dan deskripsi khusus tentang 

pembahasan yaitu pelaksanaan program bina prestasi 

dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo. 

BAB V : Analisis data. 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. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil 

dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari isi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai telaah pustaka. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Amin Setyorini yang berjudul Studi 

Komparatif  Model Pembelajaran Aqidah Akhlak pada Kelas Bina Prestasi dan 

Reguler (studi kasus MAN 2 Ponorogo) dengan tujuan untuk mengetahui 

adanya perbedaan dan persamaan model pembelajaran akidah akhlak yang 

diterapkan guru di MAN 2 Ponorogo dengan metode penelitian kualitatif dan 

hasil dari penelitian tersebut yaitu: (1) Model pembelajaran yang diterapkan di 

kelas bina prestasi yaitu model pembelajaran kooperatif dan model 

pembelajaran berbasis proyek. (2) Model pembelajaran yang diterapkan di 

kelas reguler yaitu model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran proyek. 

(3) Persamaan model pembelajaran akidah akhlak pada kelas Bina Prestasi dan 

Reguler adalah pembelajaran yang berbasis kooperatif dan proyek. Untuk 

perbedaan antara kelas Bina Prestasi dan Kelas Reguler yaitu teknik yang 

diterapkan guru dan media yang digunakan. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang terletak pada fokus 

pembahasan dan tempat penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan sekarang 

fokus membahas tentang pelaksanaan program bina prestasi dalam 

14 
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meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo, sedangkan peneliti terdahulu 

fokus membahas model pembelajaran aqidah akhlak pada kelas bina prestasi 

dan reguler (studi kasus MAN 2 Ponorogo). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Winarsih yang berjudul Konsep 

Pengembangan Bina Prestasi MAN dalam meningkatkan Mutu Pendidikan. 

Konsep “Bina Prestasi“ fokus kepada siswa sebagai objek pendidikan, obyek 

hasil studi. pendidikan dari sisi output, proses dan kualitas input. Pendidikan 

dapat dilihat dari nilai bahwa produk dengan pendidikan, pendidikan produk 

bisa dilakukan dengan peningkatan program kualitas pendidikan. Dari sumber 

peningkatan dari kualitas manusia. Oleh karena itu peningkatan kualitas 

pendidikan akan memberikan manfaat bagi produktifitas, moral, kerja, 

stabilisasi, the flexsibility lembaga mengantisipasi lingkungan tidak hanya di 

dalam tetapi juga di luar organisasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan sekarang terletak pada fokus pembahasan. 

Penelitian yang peneliti lakukan sekarang fokus membahas pelaksanaan 

program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo, 

sedangkan peneliti terdahulu fokus membahas tentang konsep pengembangan 

bina prestasi MAN dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Khusnayain yang berjudul 

Manajemen Pembelajaran Kelas Unggulan di MTs Muhammadiyah Blimbing 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Tujuan adanya kelas unggulan diantaranya 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 
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tenaga pendidik, mengembangkan potensi yang ada di sekolah, meningkatkan 

kemampuan untuk menghadapi persaingan di dunia pendidikan dengan 

menciptakan keunggulan kompetitif. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif, sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

manajemen pembelajaran kelas unggulan di MTs Muhammadiyah Blimbing 

tahun pelajaran 2014/2015 sudah baik. Akan tetapi perlu adanya peningkatan 

fasilitas yang memadai bagi siswa sehingga dapat menunjang pembelajaran 

menjadi lebih baik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan sekarang terletak pada fokus pembahasan dan tempat 

pembahasan. Penelitian yang peneliti lakukan sekarang membahas tentang 

pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 

6 Ponorogo, sedangkan penelitian terdahulu fokus membahas tentang 

manajemen pembelajaran kelas unggulan di MTs Muhammadiyah Blimbing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudiguntara Hadi, yang berjudul 

Pengelolaan Kelas Unggulan dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Marabahan Kabupaten 

Barito Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) mengetahui bagaimana 

pengelolaan kelas unggulan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 1 Marabatan Kabupaten 

Barito Utara (2)  mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pada pengelolaan 

kelas unggulan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMAN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala (3) 

mengetahui bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala 
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yang dihadapi pada pengelolaan kelas unggulan dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 1 

Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Metode yang dilakukan menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Hasil penelitian (1) pelaksanaan kelas unggulan di SMAN 1 

Marabahan, dilihat dari aspek input siswa, guru pengajar, kurikulum, sumber 

pembelajaran, lingkungan belajar, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil 

belajar, sudah sesuai dengan teori yang ada dan berhasil memberikan dampak 

positif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam (2) kendala yang ada pada pelaksanaan kelas 

unggulan pada umumnya adalah permasalahan kesenjangan sosial antara siswa 

kelas unggulan dan siswa kelas reguler (3) solusi dari kendala yang ada pada 

pelaksanaan kelas unggulan adalah memberikan arahan dan sosialisasi kepada 

siswa agar tidak terjadi kesenjangan, dan memberikan apresiasi atau 

penghargaan kepada siswa yang berprestasi baik dari kelas unggulan maupun 

reguler.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan sekarang terletak pada fokus pembahasan dan tempat penelitian. 

Penelitian yang peneliti lakukan sekarang membahas tentang pelaksanaan 

program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo, 

sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan tentang pengelolaan 

kelas unggulan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMAN 1 Marabahan Kabupaten Barito Utara. 
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B. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Secara etimologi istilah prestasi merupakan kata terapan dan 

bahasa belanda yaitu dari kata prestatie, yang biasa diartikan sebagai 

hasil usaha, atau suatu hasil yang telah dicapai, baik itu dilakukan 

ataupun dikerjakan.
1
 Sedangkan pengertian belajar adalah “berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu”, sehingga belajar ini merupakan 

suatu kegiatan yang harus ada di dalam setiap kehidupan manusia sesuai 

dengan naluri manusia yang selalu ingin maju, terutama dalam proses 

pendidikan formal, karena belajar adalah hal yang sangat penting 

sehingga perkembangan yang terjadi pada orang yang belajar dan sebagai 

akibat dari adanya latihan dan usaha dari seseorang tersebut seseorang 

akan dapat merubah dirinya berkembang kearah yang lebih baik.
2
 

Dalam Islam belajar adalah ibadah dan terpenting dalam 

kehidupan. Hal tersebut sebagaimana dilandaskan dalam Islam, bahwa 

belajar hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. 

Sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 

 

 

                                                           
 

1
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung; 

Alfabeta, 2013), 153.  
2
 Siti Maesaroh, “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam,”Jurnal Kependidikan, 1 (November, 2013), 159. 
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ى َط ِع يَط ٌةى َط َط ى ُب ِّلى ُب ْل ِع ٍمى ى اْل ِع ْل ِع   َط َط ُب
 

Menuntut  ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibu Adi dan Baihaqi).
3 

Komponen-komponen utama proses pendidikan adalah belajar, 

berfikir, mengingat, dan pengetahuan. Sedangkan belajar sendiri 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting 

dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu.
4
 

Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Jadi, kalau 

seseorang dikatakan belajar matematika adalah apabila pada diri orang 

ini terjadi suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah 

laku yang berkaitan dengan matematika. Perubahan ini terjadi dari tidak 

tahu menjadi tahu konsep matematika ini, dan mampu menggunakannya 

dalam materi lanjut atau dalam kehidupan sehari-hari.
5
 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata 

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk 

informasi atau materi pelajaran. Orang yang beranggapan demikian 

biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu 

                                                           
3
 Ibid., 160. 

4
 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 61. 

 
5
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2013), 4. 
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menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian besar informasi 

yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru. 

Di samping itu, ada pula sebagian orang yang memandang 

belajar sebagai latihan belaka seperti yang tampak pada latihan membaca 

dan menulis. Berdasarkan persepsi semacam ini, biasanya mereka akan 

merasa cukup puas bila anak-anak mereka telah mampu memperlihatkan 

keterampilan jasmaniah tertentu walaupun tanpa pengetahuan mengenai 

arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut.
6
 

Dalam dunia pendidikan terdapat dua jenis prestasi, yaitu 

prestasi akademik dan prestasi belajar. Prestasi akademik maksudnya 

adalah suatu hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan sekolah yang 

bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan 

penilaian. Adapun yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah suatu 

mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai test atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru.
7
 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, esensi dari pengertian 

prestasi belajar ialah hasil dari usaha, latihan dan pengalaman belajar 

yang dicapai oleh individu setelah melaksanakan serangkaian proses 

belajar yang disengaja dan dilakukan secara sadar dari suatu pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh suatu mata pelajaran yang 

ditunjukkan dengan nilai test atau angka nilai. Dengan demikian, prestasi 

                                                           
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1997), 89.  
7
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 153. 
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belajar berhubungan dengan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

dari pengalaman individu dengan lingkungannya. 

b. Macam-macam Prestasi Belajar 

Dalam mengembangkan jenis-jenis prestasi atau hasil belajar 

ini, teori ”Taxonomy Bloom” mengungkapkan ketiga jenis prestasi atau 

hasil belajar, yakni: 

1) Prestasi kognitif adalah hasil yang telah dicapai melalui perilaku-

perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti 

pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir yang di dalamnya 

mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, dan 

penilaian. 

2) Prestasi afektif adalah hasil yang telah dicapai melalui perilaku-

perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti 

minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri yang di dalamnya 

mencakup penerimaan, tata nilai dan pengorganisasian. 

3) Prestasi psikomotor adalah hasil yang telah dicapai melalui perilaku-

perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti 

tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin yang 

di dalamnya mencakup kesiapan, peniruan, membiasakan, 

menyesuaikan, dan menciptakan.
8
 

 

 

                                                           
8
 Lorenzo M. Kasenda, et al., ”Sistem Monitoring Kognitif, Afektif dan Psikomotorik 

Siswa Berbasis Android,” E-journal Teknik Informasi, 1 (2016), 2. 
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c. Cara meningkatkan prestasi belajar 

 Cara meningkatkan prestasi belajar yang perlu dilakukan yaitu 

dengan cara: 

1) Miliki dahulu tujuan belajar yang pasti. 

2) Usahakan adanya tempat belajar yang memadai. 

3) Jaga kondisi fisik jangan sampai menggangu konsentrasi dan 

keaktifan mental. 

4) Rencanakan dan ikutilah jadwal waktu. 

5) Selingilah belajar itu dengan waktu-waktu istirahat yang teratur. 

6) Carilah kalimat-kalimat topik atau inti pengertian dari tiap paragraf. 

7) Selama belajar gunakan metode pengulangan dalam hati. 

8) Usahakan agar dapat membaca cepat tetapi cermat. 

9) Buatlah catan-catatan atau rangkuman yang tersusun rapi. 

10) Adakan penilaian terhadap kesulitan bahan untuk dipelajari lebih 

lanjut. 

11) Susunlah dan buatlah pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan 

usahakan/cobalah untuk menemukan jawabannya. 

12) Pusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh pada waktu belajar. 

13) Pelajari dengan teliti tabel-tabel, grafik-grafik, dan bahan ilustrasi 

lainnya. 

14) Biasakan membuat rangkuman dan kesimpulan. 

15) Buatlah kepastian untuk melengkapi tugas-tugas belajar itu. 
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16) Pelajari baik-baik pernyataan yang dikemukakan oleh pengarang dan 

tantanglah jika diragukan kebenarannya. 

17) Telitilah pendapat beberapa pengarang. 

18) Belajarlah menggunakan kamus dengan sebaik-baiknya. 

19) Analisislah kebiasaan belajar yang dilakukan dan cobalah untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahannya.
9
 

2. Program Bina Prestasi 

a. Pengertian Program Bina Prestasi 

Pengertian bina prestasi secara khusus bukanlah suatu definisi 

dari kajian ilmu atau definisi sesuatu yang mengandung pengertian 

khusus, penulis mengambil arti dari kata “bina” dan “prestasi” serta 

tambahan kata “program”, yang secara umum menyentuh suatu kegiatan 

pendidikan. 

Program merupakan pernyataan yang berisi tentang kesimpulan 

dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling 

terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu 

program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit 

administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan 

saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan 

atau berurutan.
10

 

                                                           
9
  Ngalim purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

120-121.   
10

 Muhaimin, et al., Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009), 349. 
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Bila dilihat dari arti generatif (kamus besar bahasa Indonesia) 

bina adalah membina, membangun, dan mengusahakan agar lebih baik.
11

 

Sedangkan arti prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya), sedangkan menurut bukunya 

Muhammad Fathurrohman dan Sulistiorini tentang prestasi adalah suatu 

hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan 

atau dikerjakan.
12

 

Dari ketiga pengertian di atas dapat kita rangkai arti tentang 

program bina prestasi ialah suatu kegiatan yang telah direncanakan dan 

di bimbing sesuai dengan sasaran-sasaran yang saling berkesinambungan 

dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan secara 

bersamaan atau berurutan agar menjadi lebih baik supaya memperoleh 

suatu hasil yang diinginkan. 

b. Macam-macam Program Bina Prestasi 

1) Program Bahasa (Inggris & Arab) 

Merupakan program pendalaman bahasa meliputi b.inggris 

dan b.arab yang dilaksanakan full selama 3 hari dan pendalaman kitab 

kuning 1 hari yang dilaksanakan setelah pembelajaran efektif selesai 

yaitu dimulai pada jam 14.00-15.00. Untuk pengembngan bahasa 

inggris, pihak lembaga bekerjasama dengan salah satu lembaga di 

                                                           
11

 Sri Winarsih, “Konsep Pengembangan Bina Prestasi MAN dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan,” Literasi, 2 (Desember, 2014), 141. 
12

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012) 118. 
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Kampung Inggris (daerah Pare Kediri) serta mendatangkan guru 

bahasa Inggris dari USA yaitu Mr. Leon. 

2) Program Tahfiz 

Merupakan program yang dilaksanakan setelah pembelajaran 

efektif dilakukan yaitu dimulai jam 14.00-15.00. Pelaksanaan kegiatan 

full dilakukan selama 4 hari dengan materi tahfiz serta guru yang 

mengajar di datangkan dari luar madrasah (hafiz dan hafizah). 

3) Program Olahraga dan Seni (Futsal-Voly, MTQ, dan Seni Tari) 

Merupakan program pendalaman teori dan praktek futsal dan 

voly selama 2 hari, pendalaman kitab kuning selama 1 hari dan 

pendalaman materi PAI/Mahir baca Al-Qur’an selama 1 hari. 

c. Tujuan program bina prestasi 

Mampu mewarnai citra madrasah menjadi semakin baik dan 

bisa menunjukkan kualitasnya di masyarakat maupun di kalangan 

lembaga pendidikan pada umumnya. Output yang di hasilkanpun 

diharapkan juga semakin meningkat prestasinya baik akademik maupun 

non akademik.
13

 

3. Soft Skills 

a. Pengertian Soft Skills 

Konsep tentang soft skills sebenarnya merupakan 

pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah 

kecerdasan emosional (emotional intelligence) dan kecerdasan sosial 

                                                           
13

 Tim penyusun Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Kelas Bina Prestasi. Pedoman 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kelas Bina Prestasi MTs Negeri 6 Ponorogo, 4. 
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(social intelligence). Soft skills sering juga diartikan sebagai kemampuan 

di luar kemampuan teknis dan akademis, yang lebih mengutamakan 

kemampuan intrapersonal dan interpersonal.  

Soft skills di definisikan sebagai keterampilan, kemampuan, dan 

sifat-sifat yang berhubungan dengan kepribadian, sikap perilaku dari 

pada pengetahuan formal atau teknis.  Soft skills adalah karakteristik 

yang mempengaruhi hubungan pribadi dan profesional seorang dan 

bekerja yang berkaitan dengan prospek karir. Dalam perspektif sosiologi 

soft skills disebut sebagai Emotional Intelligentce Quotient. 

Berdasarkan pemahaman tersebut ruang lingkup soft skills telah 

dikemukakan oleh banyak ahli secara beragam. Soft skills berkaitan 

dengan keterampilan emosional, cara berkomunikasi, seberapa baik dalam 

melakukan presentasi bisnis, bekerja dalam tim, dan mengelola waktu. 

Soft skills merupakan kompetensi yang melekat dalam diri seseorang dan 

merupakan sesuatu kebiasaan. Soft skills berkaitan dengan kemampuan 

berbahasa, kebiasaan pribadi, keterampilan interpersonal, mengelola 

orang, dan mepemimpinan. Soft skills mengacu pada berbagai 

keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan yang mendasar, 

kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang tinggi, berkomunikasi 

dengan baik, bekerja dengan baik, mempengaruhi orang lain, dan bergaul 

dengan orang lain.
14

 

                                                           
14

 Fani Setiani, “Mengembangkan Soft Skills Siswa Melalui Pembelajaran,“ Jpmanper, 

1(Agustus, 2016), 161. 
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Soft skills sering di definisikan sebagai keterampian seseorang 

dalam berhubugnan dengan orang lain dan dirinya sendiri. Soft skills 

merupakan pendukung etika dan moral sehingga dapat membuat hidup 

dan kehidupan ini sukses. Dengan soft skills, seseorang akan memiliki 

keterampilan yang dapat membentuk kepribadian yang tangguh. Diri 

sendiri perlu ditingkatkan kepribadiannya sehingga perilaku kerja dapat 

maksimal. Keterampilan mengatur diri sendiri ini disebut intrapersonal 

skills.
15

 

Kemampuan intrapersonal skills mencakup: kesadaran diri, 

kepercayaan diri, penilaian diri, sifat dan kesukaan, kesadaran emosional 

dan kemampuan diri (perbaikan, kontrol diri, kepercayaan, kelayakan, 

manajemen waktu, pro aktif, hati nurani). Sedangkan kemampuan 

interpersonal mencakup kesadaran sosial lainnya, meningkatkan 

keanekaragaman, orientasi layanan, empati) dan kemampuan sosial 

(kepemimpinan, mempengaruhi, komunikasi, manajemen konflik, 

kerjasama, kerja tim, dan sinergi). 

Oleh karena itu soft skills lebih mengarah kepada keterampilan 

psikologis maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata namun 

tetap bisa dirasakan. Contoh lain aspek soft skills antara lain: kemampuan 

beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, 

pemecahan masalah, conflict resolution, dan lain-lain. Pada dunia 

pendidikan, soft skills sendiri diartikan sebagai kemampuan di luar 

                                                           
15

 Bambang Wahyudiono,  Ranking 1
st
 Bukan Segalanya, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 

2012), 50. 
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kemampuan teknis dan akademis, yang lebih mengutamakan kemampuan 

intra dan interpersonal atau pembentukan karakter peserta didik sehingga 

mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi 

dengan masyarakat. Soft skills merupakan bagian keterampilan dari 

seseorang yang lebih bersifat pada kehalusan atau sensitivitas perasaan 

seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. 

Menurut empunya, soft skills bukan sain tetapi ia bagian penting 

yang dapat menentukan sukses tidaknya seseorang. Dan ia bukan warisan 

atau tidak bisa diwariskan, tetapi bisa dicermati. ”Soft skills mengacu pada 

sekelompok kualitas pribadi, kebiasaan, sikap dan keterampilan sosial 

yang menjadikan seseorang yang baik dan cocok untuk bekerja. 

Soft skills adalah atribut pribadi yang meningkatkan interaksi 

individu, kinerja, dan prospek karier. Soft skills berkaitan dengan 

kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang 

menyenangkan dan sopan.” Soft skills memang bukan pengetahuan, ia 

lebih menghuni pada akhlak seseorang. Bisa berbentuk cinta, daya tarik 

pribadi, progres, berubah, bersaing, orientasi, visi, harmoni dan 

seterusnya.
16

 

Pendidikan soft skills pada anak adalah pendidikan berakhlak 

mulia yang ditanamkan sejak anak usia dini. Kecerdasan emosional yang 

terlatih dari membentuk kecakapan khusus yang didukung oleh perasaan, 

kesadaran, dan perilaku moral. Akhlak atau karakter ini cenderung 

                                                           
16

 Kasmadi,  Membangun Soft Skills Anak-anak Hebat, (Bandung: Alvabeta, 2013), 115.  
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menetap, dan berbeda antara individu satu dengan yang lain. Aristoteles 

mengatakan “karakter yang baik merupakan perbuatan yang benar dalam 

hidup, berbuat benar dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan 

berbuat benar terhadap diri sendiri.” 

Soft skills adalah (1) Kemampuan non teknis yang dimiliki oleh 

seseorang yang sudah ada di dalam dirinya sejak lahir. (2) Kemampuan 

non teknis yang tidak terlihat wujudnya (intangible) namun sangat 

diperlukan untuk sukses, dan (3) Kemampuan non teknis yang bisa berupa 

talenta dan bisa pula ditingkatkan dengan pelatihan.
17

 

Dalam wikipedia definisi soft skills  adalah: “Sekelompok ciri-

ciri kepribadian, keterampilan sosial, kecakapan berbahasa, kebiasaan 

pribadi, keramahan, dan  optimisme yang mencirikan kemampuan 

seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan Soft skills 

pada dasarnya merupakan wujud dari karakteristik kepribadian (personal 

characteristics) seseorang seperti: motivasi, sosiabilitas, etos kerja, 

kepemimpinan, kreativitas, ambisi, tanggungjawab, dan kemampuan 

berkomunikasi. 

Soft skills merupakan perilaku personal dan interpersonal yang 

mengembangkan dan memaksimalkan kinerja seseorang terkait 

kepercayaan diri, fleksibilitas, kejujuran dan integritas diri.
18

 Soft skills 

                                                           
17

 Widarto, Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Pendidikan Vokasi  Melalui Clop-

Work, 18. 
18

 Abdullah Aly, “Pengembangan Pembelajaran Karakter Berbasis Soft Skills di 

Perguruan Tinggi”, Israqi, 1 (Januari, 2017), 43. 
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diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang 

mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia.
19

  

Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada 

dasarnya soft skills merupakan kemampuan yang diperlukan seseorang 

untuk mengembangkan dirinya dalam melakukan pekerjaan dan dampak 

yang  bisa dirasakan yaitu: perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, 

kemampuan kerjasama, membantu orang lain dan lain sebagainya. 

Keabstrakan kondisi tersebut mengakibatkan soft skills tidak mampu 

dievaluasi secara tekstual karena indikator-indikator soft skills  lebih 

mengarah kepada proses ekstensi seseorang dalam kehidupannya. 

b. Aspek soft skills 

Menurut bukunya Dr. Widarto dalam bukunya pengembangan 

soft skills mahasiswa pendidikan vokasi melalui Clop-work menyebutkan 

bahwa aspek soft skills diantaranya adalah: 

1) Soft skills pada dasarnya merupakan merupakan keterampilan 

personal, yaitu keterampilan khusus yang bersifat non-teknis, tidak 

berwujud, dan kepribadian yang menentukan kekuatan seseorang 

sebagai pemimpin, pendengar (yang baik), negosiator, dan mediator 

konflik. Namun soft skills bisa juga dikatakan sebagai keterampilan 

interpersonal seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama 

dalam sebuah kelompok. 

                                                           
19

 Firdaus, “Urgensi Soft Skills dan Character Building Bagi Mahasiswa,” TAPIs, 9 

(Januari – Juni, 2017), 62. 
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2) Soft skills merupakan istilah sosiologis yang merujuk pada 

sekumpulan karakteristik kepribadian, daya tarik sosial, kemampuan 

berbahasa, kebiasaan pribadi, kepekaan/kepedulian, serta optimisme. 

Soft skills mencakup kualitas pribadi misalnya tanggung jawab, 

kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, manajemen 

(pengendalian) diri, dan integritas atau kejujuran: dan (b) 

keterampilan interpersonal, misalnya berpartisipasi sebagai anggota 

kelompok, mengajar (berbagai pengetahuan) ke orang lain, melayani 

pelanggan, kepemimpinan, kemampuan negosiasi, dan bisa bekerja 

dalam keraguan. 

3) Soft skills dapat merujuk pada karakter/sifat seperti the cluster of 

personality traits seperti (a) pribadi yang anggun dan rapi (social 

graces); (b) kepiawian berbahasa dan berbicara (facility with 

longuage); (c) kepribadian/penampilan/ pakaian yang sopan (personal 

habits); (d) pribadi yang ramah dan bermartabat (friendliness); dan (e) 

pembawaan optimis pada semua masalah yang dihadapi (optimism 

that mark each of us to varying degress). 

4) Soft skills terbagi menjadi dua jenis: (a) personal skills, yang terdiri 

dari rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, mampu bersosialisasi, 

self-management (mampu mengatur diri sendiri) dan 

integritas/kejujuran; dan (b) interpersonal skills yang terdiri dari 
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bekerjasama dalam tim, mau berbgi ilmu dengan orang lain, serta 

dapat melayani klien/pelanggan.
20

 

c. Pengembangan soft skills 

Soft skills akan dicerminkan melalui perilaku seseorang yang 

memiliki kepribadian. Perilaku tersebut akan muncul bila dibina dan 

diasah melalui pendidikan. Kelemahan pada aspek soft skills yang sudah 

melekat pada diri seseorang, untuk mengubahnya memerlukan usaha 

keras. Namun demikian soft skills bukan sesuatu yang stagnan.  

Kemampuan ini bisa diasah dan ditingkatkan seiring dengan 

pengalaman kerja. Ada banyak cara meningkatkan soft skills. Salah 

satunya melalui learning by doing (belajar dengan melakukan). Selain itu 

soft skills juga bisa diasah dan ditingkatkan dengan cara mengikuti 

pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar manajemen. Tetapi, satu 

cara ampuh untuk meningkatkan soft skills adalah membiasakan diri 

berinteraksi dan melakukan aktivitas dengan orang lain. 

Pengembangan soft skills memerlukan 3 hal penting. Pertama, 

hard work (kerja keras). Untuk memaksimalkan suatu kerja tentu butuh 

upaya kerja keras dari diri sendiri maupun lingkungan. Hanya dengan 

kerja keras, orang akan mampu mengubah garis hidupnya sendiri. 

Melalui pendidikan yang terencana, terarah dan didukung pengalaman 

belajar, seseorang akan memiliki daya tahan dan semangat hidup bekerja 

keras. 

                                                           
20
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Kedua, kemandirian. Ciri seorang yang mandiri adalah 

responsif, percaya diri dan berinisiatif. Responsif berarti seseorang 

tanggap terhadap persoalan diri dan lingkungan. Inisiatif kerja sendiri 

menampilkan usaha lebih maksimal dibanding dengan kerja karena 

dorongan orang lain, apalagi dibarengi ide kreatif serta inovatif. 

Ketiga, kerja sama tim. Keberhasilan adalah buah 

kebersamaan. Keberhasilan menyelesaikan tugas kelompok adalah pola 

klasik yang masih relevan untuk menampilkan karakter ini. Pola 

pelatihan outbond yang sekarang marak diselenggrakan merupakan pola 

peniruan karakter ini.
21
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana dalam 

penelitian ini data yang diperoleh tidak ditemukan melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya.
1
 Metode ini dapat digunakan dalam semua 

bidang ilmu, baik ilmu kealaman maupun sosial humaniora sebab semua 

objek pada dasarnya ada di lapangan.
2
  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, 

yang meliputi individu, lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian ini studi 

kasus yang diamati yaitu tentang “Pelaksanaan Program Bina Prestasi 

dalam Meningkatkan Soft Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo”. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. 
3
 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak 

                                                           
 

1
 Anselm Straus, Dasar-dasar Penelitian Kualitattif, ter. Muhammad Shodiq 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.  
 

2
   Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta:Ar-Ruz Media, 2014), 183. 
3
   Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2012), 11.  
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sebagai instrument kunci, yang bersifat partisipasi, sekaligus pengumpul data, 

dan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MTsN 6 Ponorogo yang berada di Jl. 

Raya Bogem-Sampung, Kelurahan Sampung, Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan 

pada kegelisahan peneliti terkait dengan keunikan pelaksanaan program bina 

prestasi siswa yang ada di MTsN 6 Ponorogo, dimana madrasah tersebut 

tidak hanya mementingkan masalah hard skills saja tetapi juga mementingkan 

masalah soft skills. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan (orang) yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, 

sedangkan sumber data tambahan adalah hasil observasi lapangan, hasil 

wawancara, dan dokumentasi. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis 

datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan 

statistik. 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di 

wawancarai merupakan sumber data utama yaitu tim penyusun program 

bina prestasi dan siswa-siswi kelas bina prestasi. 
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2. Sumber Tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku yaitu Pedoman Pengelolaan 

kelas bina prestasi MTsN 6 Ponorogo, dokumen sejarah madrasah, 

struktur oganisasi madrasah dll. 

3. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang mencakup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan 

dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang 

dihasilkan oleh peneliti sendiri. Foto yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah foto tentang kegiatan pelaksanaan program bina prestasi dalam 

meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo 

4. Data Statistik 

Peneliti  kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang 

telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.
4
 Statistik 

misalnya dapat membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan 

subjek pada latar penelitian yaitu tentang adanya pertumbuhan jumlah 

siswa di MTsN 6 Ponorogo terkait dengan program bina prestasi. 

 

 

 

                                                           
4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 116. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan. Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti 

ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen 

tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-

pola kultur tertentu. 

Perlu ditekankan di sini, pengamatan dimaksudkan agar 

memungkinkan pengamat melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh 

subjek yang diteliti, menangkap makna fenomena dan budaya dari 

pemahaman subjek. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa 

yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, bukan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh si peneliti. Jadi, interpretasi peneliti harus berdasarkan 

interpretasi subjek yang diteliti.
5
 

Pada penelitian ini observasi yang dilakukan menggunakan 

participant observation dengan mengamati segala hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft 

skills siswa MTsN 6 Ponorogo. Objek yang diobservasi antara lain: Letak 

Geografis MTsN 6 Ponorogo, kegiatan yang menunjang pelakanaan 

program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 

Ponorogo serta keadaan guru dan siswa MTsN 6 Ponorogo.  

                                                           
5
 Imam Gunawan, Metode Penelitian kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 143-145. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin 

kepada subjek penelitian.
6
 

Peneliti akan melakukan tanya jawab secara intensif dengan 

pengurus program bina prestasi di MTsN 6 Ponorogo. Peneliti memilih 

wawancara terstruktur juga wawancara tidak terstruktur. Dengan 

wawancara terstruktur, peneliti akan lebih mengarah kepada hal yang 

konkrit dikarenakan peneliti telah merancang terlebih dahulu pertanyaan 

yang akan di wawancarai kepada narasumber. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan wawancara tidak terstruktur, untuk menambah keakraban 

antara peneliti dengan narasumber, pertanyaan yang diajukan juga lebih 

bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang 

telah ditetapkan. Peneliti akan mewawancarai waka kurikulum, pengurus 

program bina prestasi dan siswa bina prestasi. 

3. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, 

laporan, artefak, foto, dsb. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang 

dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 

                                                           
6
 Ibid., 160. 
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hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan 

dokumentasi terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat 

pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen 

pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di 

website dll.
7
 

Peneliti akan melakukan dokumentasi berupa foto-foto yang 

berkaitan dengan pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan 

soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo, berkas-berkas yang berhubungan 

dengan program bina prestasi, serta alat perekam sebagai dokumentasi 

karena saat wawancara peneliti tidak mungkin akan mencatat semua apa 

yang dilontarkan oleh narasumber sehingga peneliti akan mudah dalam 

menggali informasi. Dengan hasil perekaman bisa di dengar kembali 

pada saat berada di rumah guna menghindari ketidakakuratan jawaban 

dikarenakan lupa. 

Dokumen yang dibutuhkan diantaranya: struktur organisasi, 

visi, misi, dan tujuan, sususanan tim pengelola kelas bina prestasi, foto 

kegiatan pelaksanaan program bina prestasi, struktur organisasi 

laboratorium multimedia, profile sekolah dan rencana kerja tahun 

2018/2019. 

 

 

 

                                                           
7
 Ibid., 175. 



40 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin di jawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data 

kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk yang bisa 

disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.
8
 

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman 

sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

                                                           
8
 Ibid., 209. 
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3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat  

kepercayaan keabsahan data (kreadibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

bermanfaat sesuai dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan 

ditambah tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan dan laporan 

hasil penelitian. 

Pelaksanaan penelitian program bina prestasi dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan antara lain: pra lapangan, pekerjaan lapangan dan analisis 

data. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif 

 

Tahapan Kegiatan Keterangan 

Pra-lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyusun rancangan 

penelitian 

 Membuat pedoman 

langkah-langkah dalam 

penelitian 

 Memilih lokasi 

penelitian 

 Peneliti menyurvei tempat 

lokasi 

 Mengurus perizinan 

penelitian 

 Peneliti mengurus surat 

penelitian dari jurusan 

 Menjajaki dan menilai 

lokasi penelitian 

 Peneliti bertanya kepada 

tokoh yang berpengaruh di 

MTsN 6 Ponorogo 

 Memilih dan 

memanfaatkan 

informan 

 Peneliti mewawancarai 

pengurus program bina 

prestasi, kepala madrasah 

dan siswa-siswi MTsN 6 

Ponorogo. 

 Menyiapkan 

perlengkapan 

penelitian 

 Peneliti menyiapkan alat 

rekaman, buku tulis, 

bolpein dll. 

 Persoalan etika 

penelitian 

 Peneliti menjaga tata krama 

saat berada di lokasi 

penelitian. 

Pekerjaan 

lapangan 

 

 

 

 

 

 Memahami latar 

penelitian dan 

persiapan diri 

 Hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah ketika 

kita mewawancarai 

pengurus program bina 

prestasi, kepala madrasah, 

siswa-siswi MTsN 6 

Ponorogo, tempat 
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wawancara, penampilan, 

menjalin keakraban dengan 

informan, dan membuat 

jadwal waktu penelitian 

serta menyiapkan instrumen 

yang akan dicapai  

 Memasuki lapangan  Peneliti menjalin 

komunikasi yang baik 

kepada semua pihak yang 

terlibat dalam hal 

penelitian.  

 Berperan-serta sambil 

mengumpulkan data 

 Peneliti terlibat dan 

berperan aktif langsung ke 

dalam kegiatan pelaksanaan 

program bina prestasi serta 

mencatat hal yang 

berhubungan dengan 

kegiatan-kegiatan program 

bina prestasi. Melalui 

penggunaan alat instrumen 

seperti hp untuk memfoto, 

video dan merekam serta 

menulis di buku 

catatan/lapangan.  

Analisis data 

 

 

 

 Setelah data dikumpulkan 

mulai dari catatan lapangan, 

foto, artikel, rekaman dll 

peneliti memilah, mengatur, 

mengelompokkan dan 

mengkategorikan kedalam 

kategori yang sesuai, 

memberikan kode dan 

satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan 

sebuah tema. 

 Membaca dan menelaah 

seluruh hasil pengamatan 

yang berasal dari 

wawancara, komentar 

peneliti sendiri, gambar atau 

foto, dokumen dsb.  

 Pemberian kode pada 

beberapa judul pembicaraan 

tertentu 

 Menyusun catatan tentang 

bagaimana subjek penelitian 
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mengelompokkan orang-

orang dan perilaku mereka. 

 Membaca kepustakaan yang 

ada kaitannya dengan 

masalah dan latar 

penelitian.
9
 

 

                                                           
9
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 105. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya dan Letak Geografis MTsN 6 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Ponorogo yang 

merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri terkenal di Jawa 

Timur. MTsN 6 pada awalnya merupakan Madrasah Tsanawiyah PSM 

cabang Takeran yang berdiri pada tahun 1969, yang personalianya terdiri 

dari tokoh masyarakat, tokoh agama (ulama dan para kyai) di wilayah 

Kecamatan, sebelumnya pada tahun 1970 bernama MTs Al Islam, pada 

tanggal 30 Desember 1989 MTsN Filial Jetis kemudian pada tanggal 25 

November 1995, dengan No. SK Menag 515 A / 1995 menjadi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri penuh (MTsN Bogem Sampung) serta resmi berganti 

nama menjadi MTsN 6 Ponorogo pada tahun 2016. 

Madrasah  Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Ponorogo adalah 

lembaga pendidikan umum ditingkat menengah pertama, yang 

diselenggarakan oleh  Departemen  Agama (Kementerian Agama) yang 

mempunyai  ciri  khas  dibidang  pemahaman  agama  Islam,  memiliki  

potensi sangat besar untuk menjadi salah satu keunggulan akademik dan 

nonakademik. Hal itu sesuai dengan visi yang diembannya yakni 

Terwujudnya Madrasah Islami, Berprestasi, Berwawasan Teknologi dan 

Berbudaya Lingkungan. 

45 
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Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo secara geografis 

terletak di kecamatan Sampung yang berdekatan dengan kecamatan 

Sukorejo. Hal ini membuat siswa siswi MTsN Sampung tidak hanya 

berasal dari kecamatan Sampung, melainkan dari kecamatan Sukorejo 

yang potensi peserta didiknya sangat besar. Seiring dengan peningkatan 

prestasi di bidang akademik maupun non akademik, maka dari tahun ke 

tahun banyak orang tua siswa yang berminat ingin menyekolahkan putra-

putrinya ke madrasah ini, baik dari sekitar kecamatan Sampung, Sukorejo 

bahkan dari kabupaten Magetan. 

Ditinjau dari kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 

Ponorogo  mempunyai tenaga akademik yang handal dalam pemikiran, 

memiliki manajemen yang kokoh yang mampu menggerakkan seluruh 

potensi untuk mengembangkan kreativitas civitas akademika, serta 

memiliki kemampuan antisipatif masa depan dan proaktif. Selain itu 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo memiliki pemimpin yang 

mampu mengakomodasikan seluruh potensi yang dimiliki menjadi 

kekuatan penggerak lembaga secara menyeluruh. Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 6 Ponorogo  menunjukkan peningkatan kualitasnya. Dan kita 

berharap dengan semakin bertambah usia, semakin mampu memberikan 

sumbangan yang terbaik bagi kemajuan Iptek yang didasari oleh 

kemantapan Imtaq. 

 



47 
 

 

Namun demikian, kami menyadari bahwa tantangan dan tanggung 

jawab kami dalam dunia pendidikan kedepan tidak mudah sehingga kami 

harus senantiasa merapatkan barisan guna mempersiapkan diri menjadi 

bagian dari learning community yang diperhitungkan dalam mengantarkan 

civitas akademika Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo khususnya 

dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi semakin baik, berkualitas, 

dan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya. 

Seiring dengan waktu, madrasah ini terus melakukan upaya 

peningkatan mutu. Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan 

dan pengajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo adalah 

pengembangan sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 

Ponorogo. Dengan adanya program tersebut, madrasah bisa meningkatkan 

bentuk pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa, baik yang reguler, 

maupun bina prestasi, sekaligus bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MTsN 6 Ponorogo 

a. Visi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo sebagai lembaga 

pendidikan mengemban amanat untuk mencapai dan mendukung Visi 

dan Misi Pendidikan Nasional serta pendidikan di daerah masing-

masing. Oleh karena itu Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  

perlu memiliki visi dan misi madrasah yang dapat dijadikan arah 

kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan, maka 
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visi Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo  adalah: Terwujudnya 

Madrasah Islami, Berprestasi, Berwawasan Teknologi dan 

Berbudaya Lingkungan. 

b. Misi 

1) Mewujudkan Kurikulum K-13 yang lengkap, relevan dengan 

kebutuhan, dan berwawasan nasional. 

2) Mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

sehingga setiap siswa dapat mengembangkan diri secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Mewujudkan penilaian outentik pada kompetensi kognitif, 

psikomotor dan afektif. 

4) Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan 

5) Menumbuhkembangkan budaya karakter bangsa 

6) Mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan pengetahuan 

dan teknologi (Iptek) 

7) Mengembangkan kemampuan olahraga, kepramukaan dan seni yang 

tangguh dan kompetitif. 

8) Mengembangkan kemampun KIR, lomba olimpiade yang cerdas dan 

kompetitif. 

9) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan 

nyaman. 

10) Mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan dan berbasis 

IT. 
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11) Memiliki tenaga guru bersertifikat profesional. 

12) Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

13) Menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah. 

14) Menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif. 

15) Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang memadai, 

wajar dan adil. 

16) Mengoptimalkan peran masyarakat dan membentuk jejaring 

dengan stakeholder. 

17) Mewujudkan perilaku, berfikir, dan bertindak yang baik sesuai 

dengan akhlak  mulia serta memiliki pengetahuan keagamaan yang 

mendalam. 

18) Mengembangkan lingkungan dan proses pembelajaran dengan 

berbasis teknologi informasi. 

19) Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran. 

20) Menumbuhkembangkan kesadaran terhadap lingkungan hidup. 

21) Mewujudkan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, rindang dan 

asri sebagai upaya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

c. Tujuan 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum 

pendidikan menengah, maka tujuan MTs Negeri Sampung dalam 

mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut:  
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1) Melakukan analisis konteks dan mendokumentasikan secara lengkap 

(Standar Isi) 

2) Melakukan review kurikulum MTs Negeri 6 Ponorogo berdasarkan 

hasil analisis konteks (Standar Isi) 

3) Semua kelas melaksanakan pendekatan “pembelajaran aktif” pada 

semua mata pelajaran (Standar Proses) 

4) Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas 

berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa (SKL) 

5) Mewujudkan penilaian outentik pada kompetensi kognitif, 

psikomotor dan afektif sesuai karakteristik mata pelajaran (Standar 

Penilaian) 

6) Melaksanakan penilaian hasil belajar oleh pendidik, sekolah dan 

pemerintah (Standar Penilaian) 

7) Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan. 

8) Menyiapkan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi (SKL) 

9) Mengembangkan budaya sekolah yang kondusif untuk mencapai 

tujuan pendidikan menengah (Standar Pengelolaan) 

10) Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang 

menjadi bagian dari pendidikan budaya dan karakter bangsa (SKL) 

11) Mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan pengetahuan 

dan teknologi (SKL) 
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12) Mengembangkan kemampuan olahraga, kepramukaan dan seni 

yang tangguh dan kompetitif (SKL) 

13) Mengembangkan  kemampun  KIR,  lomba  olimpiade  yang  

cerdas  dan kompetitif (SKL) 

14) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, rapi, bersih,dan 

nyaman (Standar Sarana) 

15) Mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan dan berbasis 

IT (Standar Sarana) 

16) Memanfaatkan dan memelihara fasilitas untuk sebesar-besarnya 

dalam proses pembelajaran (Standar Sarana) 

17) Menciptakan suasana madrasah yang ramah terhadap lingkungan 

(Standar Sarana) 

18) Memiliki tenaga guru bersertifikat profesional (Standar 

Ketenagaan) 

19) Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan (Standar Ketenagaan) 

20) Menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah (Standar 

Pengelolaan) 

21) Mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah 

(standar Pengelolaan) 

22) Menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif (SKL) 

23) Mewujudkan pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  yang  

memadai, wajar dan adil (Standar Pembiayaan) 
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24) Mengoptimalkan  peran  masyarakat  dan  membentuk  jejaring  

dengan stakeholder (Standar Pengelolaan) 

25) Menanamkan nilai-nilai agama Islam (Tauhid, Ibadah, Akhlakul 

Karimah). (SKL) 

26) Membiasakan diri dalam berjuang, konsisten, bekerja keras, teguh 

pendirian. (SKL) 

27) Memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk menghadapi tantangan 

hidup agar berbahagia di dunia dan akhirat. (SKL) 

28) Membekali kemampuan life skill yang memadai, sesuai dengan 

bakat dan minat serta kebutuhan. (SKL) 

29) Mewujudkan warga madrasah yang bertanggung jawab dalam 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola 

madrasah yang baik untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. (SKL) 

 

3. Data siswa MTsN 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

Data siswa di MTsN 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 yaitu 

kelas 7 terdapat 5 kelas dengan jumlah total keseluruhan 150 siswa yang 

terdiri dari 80 anak laki-laki dan 70 anak perempuan, kelas 8 terdapat 5 

kelas dengan jumlah total keseluruhan 148 siswa yang terdiri dari 66 anak 

laki-laki dan 82 anak perempuan dan kelas 9 terdapat 5 kelas dengan 

jumlah total 133 siswa yang terdiri dari 70 anak laki-laki dan 63 anak 
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perempuan, jadi total keseluruhan berjumlah 431 siswa dengan rincian 216 

anak laki-laki dan 215 anak perempuan.
1
 

 

4. Data Pendidik, Tenaga Pendidik dan Karyawan MTsN 6 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Data pendidik dan tenaga pendidik di MTsN 6 Ponorogo ini 

cukup banyak, sebagian besar dari pendidik dan tenaga pendidik di MTsN 

6 Ponorogo sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil, selain itu guru tidak tetap 

dan pegawai tidak tetap. Dimana pendidik dan tenaga pendidik di MTsN 6 

Ponorogo memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA Sederajat, D2, 

S1 dan S2 dengan kelompok usia paling banyak 31-40 tahun dan paling 

sedikit usia 51-60 tahun. Sedangkan karyawan di MTsN 6 Ponorogo 

sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1.
2
 

 

5. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo 

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan sangat 

penting untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab dalam suatu 

lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi di MTsN 6 Ponorogo yaitu, 

Kepala Madrasah: Agung Drajatmono, M.Pd, dilanjutkan dengan Ketua 

Komite: Suratman Rosyid, Kepala Tata Usaha: Agus Isa Anshori, Waka 

Kurikulum: Mujaroini, S.Pd, waka kesiswaan: Alip Budiono, S.Ag, Waka 

                                                           
1
  Lihat transkip dokumentasi nomor : 13/D/25-05/2019 dalam lampiran skripsi ini.  

2
  Lihat transkip dokumentasi nomor : 14/D/25-05/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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Sarpras: Drs. Sumarno, Waka Humas: Imam Qudhori, M.Pd.I, kemudian 

dilanjutkan dengan BK, guru dan siswa.
3
 

 

6. Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat 

menunjang terlaksananya proses pembelajaran serta dapat mencapai tujuan 

belajar siswa. Sarana dan prasarana di MTsN 6 Ponorogo ini sangat 

memadai. Yang mana ruang kelas di MTsN 6 Ponorogo ini cukup luas 

untuk menampung anak dengan kapasitas setiap kelas 40 siswa dan kelas 

khusus program bina prestasi setiap ruangannya terdapat Lcd Proyektor. 

Selain itu terdapat ruang guru, ruang pimpinan dan ruang tata 

usaha, perpustakaan, laboratoium IPA, laboratorium komputer, 

laboratorium bahasa, UKS, tempat bermain dan sebagainya, untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada lampiran dokumentasi.
4
   

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam Meningkatkan Soft Skills 

Siswa MTsN 6 Ponorogo 

 

Dalam rangka merealisasikan Permendiknas No 34 tahun 2006 

tentang pembinaan prestasi bagi peserta didik yang memiliki potensi 

kecerdasan dan atau bakat istimewa. MTsN 6 Ponorogo berupaya 

mewadahi dan mengembangkan kecerdasan serta kompetensi peserta didik 

                                                           
3
  Lihat  transkip dokumentasi nomor : 01/D/21-05/2019 dalam  lampiran skripsi ini. 

4
  Lihat  transkip dokumentasi nomor : 16/D/25-05/2019 dalam  lampiran skripsi ini.  
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ke dalam program kelas-kelas khusus serta pembinaan yang konsisten dan 

berkelanjutan. Program-program tersebut diantaranya adalah program 

bahasa, tahfiz, olahraga dan seni. Pembinaan kelas-kelas khusus ini yang 

dinamakan kelas bina prestasi atau program bina prestasi.  

Dalam rangka meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo 

kelas bina prestasi, serta mewujudkan tujuan dari adanya kelas bina 

prestasi yaitu mencetak lulusan MTsN 6 Ponorogo yang siap menghadapi 

realitas kehidupan di masyarakatnya, maka usaha yang dilakukan 

madrasah adalah sebagai berikut, seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Sukron selaku ketua program bina prestasi yang menyatakan bahwa: 

Kegiatannya banyak sekali, karena dari masing-masing jurusan 

atau program itu berbeda-beda, misal kalau untuk program bahasa 

seperti bahasa arab anak-anak dituntut untuk menguasai bahasa 

arab maka diajarkan tentang materi dengan praktek langsung 

tentang bahasa arab sesuai dengan program yang telah dipilih. 

Dengan cara penilaian tutor teman sebaya siswa bertanya dengan 

temannya lalu temannya yang menjawab dengan cara itu siswa 

lebih percaya diri ketimbang dari gurunya sendiri yang mungkin 

malu untuk bertanya. Selain itu kalau kita beri materi tentang 

sejarah kita berikan materi tersebut lalu kita datangi tempatnya, 

contoh: tentang sejarah benteng vande bosch setelah kita berikan 

materi selanjutnya kita akan mengunjunginya sehingga siswa bisa 

mengetahui langsung dari sejarah benteng vande bosch tersebut.
5
 

 

Bapak Sukron mengatakan bahwa untuk meningkatkan soft skills 

siswa MTsN 6 Ponorogo kegiatan yang dilakukan melalui materi dan 

langsung dipraktekkan, sehingga siswa bisa memahami materi yang 

diberikan, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lina Purwati selaku 

kabid akademik program bina prestasi, bahwa: Program bina prestasi 

                                                           
5
 Lihat transkip wawancara nomor : 01/W/15-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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memiliki berbagai macam cara yang dapat dilakukan, seperti melalui 

tagihan speaking atau keterampilan berbicara dalam program bahasa 

Inggris dan bahasa Arab serta untuk Tahfiz ada buku setoran.
6
 

Dari pernyataan informan di atas diperkuat dengan data 

dokumentasi kegiatan setoran kartu tagihan bina prestasi di madrasah.
7
 Hal 

yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yeni Margawati selaku guru IPS 

program bina prestasi bahwa untuk meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 

Ponorogo yaitu melalui kegiatan memberikan materi dan langsung 

dipraktekkan seperti wawancara peneliti dengan beliau yang mengatakan 

bahwa: 

Dalam meningkatkan soft skills siswa program bina prestasi pada 

waktu pembelajaran terutama di kelas pada mata pelajaran IPS, 

saya sendiri memakai media pembelajaran power point, model 

pembelajaran active learning, diskusi kelompok yang mana 

mewajibkan siswa mau tidak mau muncul untuk tampil supaya 

pembelajaran tidak monoton dan  tidak mengandalkan siswa yang 

lain sehingga semua siswa ikut aktif dalam proses 

pembelajarannya, selain itu dengan kegiatan outdoor study yang 

mau tidak mau juga dari madrasah dikasih angket/draf untuk 

wawancara ke narasumber dan nantinya siswa harus berani 

wawancara dengan narasumber sehingga informasi bisa 

didapatkan dan dapat diolah menjadi laporan atau berita.
8
 

 

Dari pendapat di atas dapat kita garis bawahi bahwa kegiatan 

program bina prestasi yang dapat meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 

Ponorogo terdapat beberapa kegiatan diantaranya adalah : praktek 

langsung terhadap kegiatan program yang mereka pilih, penilaian tutor 

                                                           
6
 Lihat transkip wawancara nomor : 02/W/17-07/2019 dalam lampiran skripsi ini.  

7
 Lihat transkip dokumentasi nomor : 04/D/22-05/2019 dalam lampiran skripsi ini. 

8
 Lihat transkip wawancara nomor : 03/W/19-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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teman sebaya, tagihan speaking atau keterampilan berbicara dalam 

program bahasa dan untuk tahfiz ada buku setoran, dan outdoor study. 

Dalam rangka pelaksanaan program bina prestasi tidak terlepas 

dari adanya pengorganisasian yang baik sehingga proses kegiatan program 

bina prestasi bisa berjalan dengan lancar, seperti pendapat dari Bapak 

Sukron yang mengatakan bahwa:  

Yang jelas ada kesepahaman antara siswa dengan gurunya, 

dengan tujuan yang akan dipelajarinya dan dengan orang tuanya. 

Oleh karena itu maka semua saling berkesinambungan tidak dapat 

dipisahkan. Misalkan ada outdoor study guru harus berkoordinasi 

dengan siswa lalu siswa memberitahukan kepada orang tuanya, 

karena biaya outdoor study murni dari orang tua dan di dukung 

dengan kemampuan siswa karena keinginan orang tua terkadang 

juga berbeda dengan keinginan siswanya sendiri makanya harus 

ada penyadaran terhadap orang tua siswa. Untuk itu semua, kita 

adakan acara parenting yaitu wawancara langsung dengan orang 

tua siswa dengan mengundang motivator, guna untuk 

meningkatkan SDM siswa maupun orang tua siswa sendiri.
9
 

 

Diperkuat dengan pendapat dari Ibu Lina Purwati yang 

mengatakan bahwa: Cara mengontrol kegiatannya adalah dengan cara 

melakukan pengabsensian dan jurnal yang sudah disediakan oleh 

pengurus program bina prestasi, selain itu adanya piket dari petugas 

juga sangat berperan dalam mengontrol kegiatan pelaksanaan program 

bina prestasi.
10

 

Menambahkan pendapat yang lain dari Ibu Yeni Margawati yang 

mengatakan bahwa: Cara mengaturnya adalah dengan proses belajarnya 

                                                           
9
 Lihat transkip wawancara nomor : 01/W/15-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 

10
 Lihat transkip wawancara nomor : 02/W/17-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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yang harus terstruktur, terjadwal dan sistematis sehingga proses 

pembelajaran bisa berjalan dengan lancar.
11

 

Dengan adanya pengorganisasian yang dilakukan diharapkan 

kegiatan berjalan dengan lancar karena sudah diatur sedemikian rupa yang 

terstruktur dan sistematis juga dukungan dari orang tua siswa yang siap 

membantu dalam mensukseskan kegiatan program bina prestasi, namun itu 

semua masih belum maksimal karena harus adanya yang namanya sebuah 

strategi yang jelas supaya kegiatan program bina prestasi bisa menyeluruh 

ke setiap siswa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukron yang 

mengatakan bahwa: 

Guru harus memperhatikan karakter siswa karena siswa 

mempunyai berbagai macam karakter dan kemampuan yang 

berbeda-beda ada siswa yang santai dalam belajarnya, ada yang 

serius, harus mengetahui siswa tipe yang cepat dalam belajarnya 

atau yang lambat kalau enggak ya sulit dan dari siswa itu sendiri 

mempunyai semangat komitmen yang tinggi atas apa yang 

diambil agar bisa mencapai suatu keberhasilan. Selain itu guru 

memberikan beban tanggungjawab baik itu di dalam kelas 

maupun di luar kelas supaya siswa mempunyai tanggungjawab 

terhadap apa yang dia pelajari dan harus mampu.
12

 

 

Menambahkan Ibu Yeni Margawati yang mengatakan bahwa: 

Strateginya bisa melalui menghadirkan narasumber. Kelas bina prestasi ini 

banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan dimana program tersebut 

mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya.
13

 Materi yang 

digunakan tidak langsung diberikan secara fisik akan tetapi dimasukkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan program bina prestasi, seperti yang dikatakan 

                                                           
11

 Lihat transkip wawancara nomor :  03/W/19-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
12

 Lihat transkip wawancara nomor : 01/W/15-07/2019 dalam  lampiran skripsi ini. 
13

 Lihat transkip wawancara nomor : 03/W/19-07/2019 dalam  lampiran skripsi ini. 
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oleh Bapak Sukron bahwa: Kalau itu tidak ada materi cuma kalau yang 

dimaksud dalam pertanyaan ini kita masukkan ke dalam program kegiatan 

keseharian siswa sehingga siswa langsung praktek ke dalam 

kesehariannya.
14

 

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Ibu Lina Purwati 

yang mengatakan bahwa: 

Materi yang diajarkan yaitu berupa self confidence atau rasa 

percaya diri yang diselipkan dalam proses pembelajaran karena 

soft skills bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam proses 

belajarnya salah satunya bisa dilihat dari public speaking siswa 

yang mengharuskan siswa harus tampil di depan orang banyak.
15

 

 

Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari yang namanya metode 

yang digunakan dalam menumbuhkan soft skills ke dalam siswa bina 

prestasi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lina Purwati bahwa: 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajarannya yaitu 

melalui student centered learning (pembelajaran berpusat pada 

siswa), active learning (pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk belajar aktif) dan joyful learning (pembelajaran yang 

menyenangkan).
16

 

 

Pendekatan yang baik dan memberikan semangat juga perlu 

dilakukan agar proses pembelajaran bisa maksimal, seperti yang dikatakan 

oleh Ibu Yeni Purwati bahwa: 

Saya rasa memberikan dorongan semangat siswa dalam proses 

pembelajaran dan melalui pendekatan terhadap siswa agar siswa 

bina prestasi dekat dengan gurunya dan terbuka dalam berbagai 

keadaan, sehingga siswa merasa gurunya sebagai teman dalam 

kesehariannya dan tetapi itu semua masih dalam ranah 

kewajaran antara siswa dengan guru.
17
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Berkaitan dengan pendekatan guru kepada siswa bina prestasi 

hal ini juga dibuktikan dengan adanya hasil observasi yang peneliti 

lakukan di madrasah.
18

 Dalam pelaksanaannya kondisi madrasah yang 

kondusif dan nyaman membuat siswa merasa betah dalam belajarnya, 

seperti yang dikatakan oleh Ibu Lina Purwati bahwa: 

Kondisi madrasah pada saat pelaksanaan program bina prestasi 

disini siswa merasa nyaman dengan adanya madrasah yang 

adiwiyata karena suasana dalam proses pembelajarannya yang 

asri dan kondusif berupa pepohonan yang rindang dan tatanan 

madrasah yang rapi serta indah.
19

 

 

Pendapat ini ditambahkan dengan adanya fasilitas madrasah 

yang berbasis IT pada setiap proses pembelajarannya, seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Yeni Margawati bahwa: Kondisinya sangat mendukung 

dengan fasilitas yang memadai teruntuk madrasah yang berada di desa, 

karena madrasah yang memiliki fasilitas yang kesemuanya berbasis IT dan 

madrasah yang sudah adiwiyata.
20

 Kaitannya dengan kondisi madrasah 

yang nyaman dan sudah adiwiyata diperkuat dengan adanya hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti.
21

 

Dari pendapat di atas mengenai pelaksanaan program bina 

prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo dapat 

digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah 

rencana yang matang, terorganisir, terkontrol dan sistematis serta adanya 

strategi, materi, dan metode pembelajaran yang baik serta di dukung 
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dengan kondisi madrasah yang nyaman dan kondusif membuat siswa 

merasa  betah, nyaman, dan lancar dalam belajarnya. 

Namun dari itu semua membutuhkan apa yang namanya sebuah 

evaluasi yang harus dilakukan agar kegiatan bina prestasi bisa diketahui 

sudah sejauh mana perkembangannya serta membutuhkan adanya alat atau 

instrumen dalam menilainya. Adapun instrumen penilaiannya seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Sukron bahwa: Yang jelas setiap semester kita 

adakan penilaian karena instrumen yang  digunakan itu berbeda beda pada 

setiap guru yang mengajar bina prestasi.
22

 

Ditambahkan oleh Ibu Lina Purwati yang mengatakan bahwa: 

Penilaian program bina prestasi yaitu berupa kegiatan yang 

dilakukan apakah sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

(terbatas, memuaskan dan mahir) dalam kegiatan seperti 

pengucapan, intonasi, kelancaran dan ketepatan makna pada saat 

presentasi, melakukan monolog, simulasi role play dan 

melakukan observasi.
23

 

 

Sedangkan evaluasinya seperti dikatakan oleh Ibu Yuni 

Margawati menyatakan bahwa: Evaluasinya berupa presentasi dan diskusi 

di dalam kelas, jadi anak bisa diketahui sudah paham atau belum materi 

yang dikuasainya dan diberi tugas pada saat proses pembelajaran serta 

ulangan harian.
24

 

Ditambahkan oleh Ibu Lina dan Bapak Sukron yang mengatakan 

bahwa: Melalui tes lisan, jadi dengan tes secara tatap muka dan kita bisa 

langsung mengetahui tentang meningkatnya soft skills siswa yang 
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dimiliki
25

 serta kita adakan ujian mulai dari awal sampai akhir proses 

pembelajaran dan tes kemampuan dari hasil belajar siswa selama ini.
26

 

Dengan adanya instrumen dan evaluasi mulai dari awal hingga 

akhir proses pembelajaran dapat kita lihat sejauh mana proses yang mereka 

lakukan dan perkembangan siswa bina prestasi terhadap soft skills yang 

mereka miliki. 

 

2. Hasil Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam Meningkatkan Soft 

Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo 

 

Dari pelaksanaan kegiatan program bina prestasi pastinya 

menginginkan sebuah hasil yang maksimal dan tentunya baik dari apa 

yang telah dilaksanakan sehingga hal tersebut akan menjadikan sebuah 

kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi siswa, guru, serta orang tua siswa 

karena dari kegiatan yang dilaksanakan akan memunculkan sebuah 

kemanfaatan yang berguna nantinya. Adapun manfaat dari hasil 

pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa 

MTsN 6 Ponorogo nantinya bisa dirasakan langsung oleh siswa bina 

prestasi. Untuk memperoleh hasil yang bermanfaat itu semua 

membutuhkan yang namanya sebuah kerja keras, kemandirian dan 

kerjasama tim yang harus senantiasa dilakukan, seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Sukron sebagai berikut: 

Rata-rata semangat sekali dalam belajarnya walaupun jam 

pelaksanaannya setelah pembelajaran umum, kalau tidak 
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semangat mereka pasti bolos, nyatanya mereka selama ini tidak 

ada yang bolos dan 99 % mengikuti, itu menunjukkan mereka 

bersemangat dalam belajarnya.
27

 

 

Menurut Ibu Lina Purwati juga menyampaikan terkait dengan 

semangat kerja keras siswa dalam pelaksanaan program bina prestasi yang 

mengatakan bahwa: 

Siswa dalam pelaksanaan belajarnya semangat dan sangat luar 

biasa kemauan dalam belajarnya, mereka sangat antusias dengan 

program yang diberikan dan mereka saling berkompetisi di 

dalam belajarnya sehingga mereka bisa memperoleh hasil yang 

memuaskan dan membanggakan.
28

 

 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa siswa dalam 

pelaksanaan program bina prestasi, siswa sangat semangat dan antusias 

dalam belajarnya guna mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu siswa 

juga perlu yang namanya sebuah daya kreatifitas dalam belajarnya dan itu 

penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Sebagaimana hasil peneliti 

terhadap daya kreatifitas siswa program bina prestasi, seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Sukron bahwa: 

Sudah, diantaranya anak mampu membuat tulisan yang telah 

diadakan oleh madrasah yaitu workshop tentang kepenulisan 

yang langsung mendatangkan narasumber dari Jawa Pos Radar 

Madiun dengan hasil siswa membuat sebuah buletin yang sudah 

terbit di lingkungan madrasah.
29

 

 

Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibu Lina purwati dan juga Ibu 

Yeni Margawati bahwa: 

Sudah, siswa sangat kreatif dalam pembelajarannya, dibuktikan 

dengan materi yang ada, siswa berusaha menyiapkan presentasi 
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sesuai dengan ide/kreatifitas mereka masing-masing.
30

 Sudah, 

dilihat dari tugas-tugas yang telah diberikan, yaitu ditunjukkan 

dengan siswa sudah berkreasi sendiri terhadap tugas yang 

diberikan.
31

 

 

Selain kreatifitas siswa juga perlu yang namanya sebuah 

kemandirian karena dengan mandiri siswa bisa melatih kehidupan mereka 

sendiri nantinya, dilihat dari hasil pelaksanaan program bina prestasi di 

madrasah siswa sudah mandiri dalam belajarnya, seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Sukron bahwa: Rata-rata siswa sudah mandiri, untuk kelas 7 

masih pada tahap pendampingan orang tua dan wali kelas karena secara 

umur juga masih belum stabil sedangkan untuk siswa kelas 8 dan 9 rata-

rata sudah mandiri karena sudah memasuki ranah remaja.
32

 

Pendapat ini diperkuat dengan argumen dari Ibu Yeni Magfiroh 

yang mengatakan bahwa: 

Kalau dilihat dari program bina prestasi dibandingkan dengan 

reguler ya jauhlah mas, sudah pasti siswa kelas bina prestasi 

lebih mandiri dan saya akui. Dilihat dari saat saya berikan tugas, 

mereka memiliki jiwa kompetisi dan jika yang di kelas reguler 

biasa saja tetapi terkadang ada juga beberapa anak yang 

berkompetisi tetapi tidak sebanyak yang di program bina 

prestasi dan kalau di program bina prestasi itu hampir 99 % 

memiliki jiwa kompetisi.
33

 

 

Siswa program bina prestasi sebagian besar sudah ada yang 

mandiri dan sebagiannya lagi belum, perlu yang namanya sebuah 

pendampingan dari orang tua maupun wali kelas karena memang dari segi 

psikologis mereka berbeda-beda umur dan kematangan ilmu. 
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Dengan kemandirianpun itu semua tidaklah cukup tanpa adanya 

sebuah kerjasama tim dalam melakukan kegiatan pembelajaran, karena 

sejatinya keberhasilan itu adalah buah dari kebersamaan. Rasa 

kebersamaan yang dialami siswa disini sudah muncul, seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Sukron bahwa: 

Sudah muncul, dengan contoh di atas pada saat pembuatan 

buletin. Siswa diberi tugas kelompok berupa mencari materi 

tentang bagian yang akan tulis seperti pendidikan, kerjasama 

madrasah dengan radar madiun dll, dengan itu mereka akan 

mencari bersama-sama sesuai dengan bagian yang 

diamanahinya.
34

 

 

Dari hasil wawancara di atas yang berkaitan dengan hasil 

pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa 

MTsN 6 Ponorogo bahwa siswa-siswi MTsN 6 Ponorogo sudah memiliki 

kemampuan yang baik diantaranya: mampu mengembangkan karakter 

kerja keras dilihat dari belajar mereka yang mempunyai semangat 

berkompetisi di dalam setiap belajarnya, mempunyai rasa kemandirian 

yang dibuktikan dengan rasa tanggung jawab saat diberi tugas oleh 

gurunya serta mereka kreatif dalam mengerjakannya dan mempunyai 

kemampuan kerjasama tim dibuktikan saat mereka diberikan tugas secara 

berkelompok mereka membagi tugas bagian mana yang harus dikerjakan. 

Dari kegiatan pelaksanaan program bina prestasi ini yang 

dilakukan oleh madrasah terutama guru program bina prestasi diharapkan 

mampu menghasilkan mutu yang baik karena dengan mutu yang baik 

madrasah akan menghasilkan siswa-siswi yang siap teruji dalam tingkat 
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selanjutnya dan menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan serta 

siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. 

 

3. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam 

Meningkatkan Soft Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo 

 

Dalam suatu pelaksanaan tentunya tidak terlepas dari adanya 

sebuah kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah hambatan-

hambatan terkait dengan kebijakan pimpinan madrasah terhadap 

pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa 

MTsN 6 Ponorogo ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukron bahwa: 

Kadang kegiatan program bina prestasi berbenturan dengan 

kegiatan kesiswaan. Contoh madrasah mempunyai kegiatan 

pramuka kita juga mempunyai kegiatan yang kadang orangnya 

sama dan waktunyapun juga bersamaan. Kegiatan yang 

bersamaan tentunya sangat melelahkan siswa, karena siswa 

dituntut untuk mengikuti kegiatan kedua-duanya sehingga 

konsentrasi siswa terpecah dan terkalahkan. Selain itu juga anak 

mengikuti organisasi madrasah yang harus benar-benar bisa 

membagi waktu agar proses pembelajaran program bina prestasi 

bisa berjalan lancar.
35

 

 

Namun itu semua tidak terlalu sering cuman terkadang ada hal-

hal yang kegiatannya berbenturan dengan jadwal yang dilaksanakan, jauh 

dari itu pihak madrasah sangat mendukung dengan kegiatan program yang 

dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lina Purwati bahwa: 

Alhamdulillah, program bina prestasi selalu mendapat dukungan dari 

pihak kepala madrasah karena dirasa program bina prestasi adalah 
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program yang diunggulkan dan diandalkan karena sudah jelas jadwal, 

sistem dan pengelolaannya.
36

 

Dari warga lingkungan madrasah tampaknya mendukung 

dengan adanya program bina prestasi ini dan mereka tampaknya ingin 

mengikutinya karena dirasa program bina prestasi begitu mengasyikkan 

seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukron bahwa: 

Selama ini tidak ada, malah warga senang dengan adanya 

program bina prestasi ini bahkan ingin mengikutinya karena 

dirasa kegiatannya seru, penuh permainan dan sangat berguna, 

seperti out door study ke pare kediri (english camp) dan gontor 

(arabic camp), kunjungan ke benteng vande bosch, makam 

batoro katong, pabrik tahu, radar madiun, pembuatan jamur dan  

simaan Al-qur’an.
37

 

 

Pendapat Bapak Sukron di atas diperkuat oleh pendapat dari Ibu 

Lina Purwati yang memberikan pernyataan bahwa: Warga selama ini tidak 

ada hambatan dalam pelaksanaan program bina prestasi, mereka sangat 

mendukung dari adanya program bina prestasi ini karena bisa 

mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki.
38

 

Selain itu hambatan juga dialami oleh guru program bina 

prestasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukron bahwa: 

Guru merasa waktu pembelajaran yang kurang, karena 

pembelajarannya yang menyenangkan akan tetapi guru juga 

harus memperhatikan siswa serta berfikir bagaimana membuat 

siswa bersemangat lagi dalam belajarnya karena proses 

pembelajaran yang dilakukan setelah pembelajaran umum yakni 

pukul 2-3 sore sehingga banyak menguras energi dan harus 

mempunyai trik khusus dalam setiap proses pembelajarannya.
39
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa waktu harus benar-benar 

harus diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan dengan lancar. Pendapat di 

atas juga dialami oleh Ibu Lina Purwati Selaku Kabid Bina Prestasi yang 

mengatakan bahwa:  

Hambatan sesama guru biasanya terjadi pada siswa yang 

mengalami hambatan tagihan setoran hapalan karena alasan 

sulit/izin, sementara waktu sudah mendekati ujian madrasah dan 

itu yang membuat sulit terlaksananya jadwal yang sudah 

ditentukan serta pada akhirnya guru harus membuat jadwal 

tambahan untuk siswa yang belum setoran.
40

 

 

Pendapat di atas diperkuat dengan adanya hasil dokumentasi 

yang peneliti lakukan di madasah. 
41

 Pendapat yang sama juga dikatakan 

oleh Ibu Yeni Margawati yang mengatakan bahwa: 

Hambatannya terkait waktu, saya menyadari bahwa waktu 

pembelajarannya yang lama karena mulai dari pagi hingga sore 

hari dan pastinya siswa juga lelah  dan semua guru memberi 

tugas dan deadline, sehingga saya merasa kasihan mas 

melihatnya dan kapasitas anak tentunya juga terbatas dan pasti 

capek, serta semangat belajarnya juga kadang kurang karena 

banyaknya kegiatan yang dilakukan.
42

 

 

Selain guru hambatan juga dialami oleh siswa program bina 

prestasi dalam belajarnya seperti dikatakan oleh Ibu Lina Purwati yang 

mengatakan bahwa: 

Siswa juga mengalami kesulitan pada saat tagihan hafalan 

sehingga mereka harus menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu 

yang sangat terbatas karena guru juga memberikan tugas yang 

sama sehingga siswa harus benar-benar mengatur waktu sebaik 

mungkin.
43

 

 

                                                           
40

 Lihat transkip wawancara nomor : 02/W/17-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
41

 Lihat transkip dokumentasi nomor: 04/D/22-05/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
42

 Lihat transkip wawancara nomor : 03/W/19-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
43

 Lihat transkip wawancara nomor : 02/W/17-07/2019 dalam lampiran skripsi ini. 



69 
 

 

Pendapat di atas hampir sama disampaikan oleh Ibu Yeni 

Margawati terkait soal pembagian waktu mereka dalam proses belajar, 

bahwa: 

Mereka kesulitan terhadap waktu untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan, karena rata-rata rumahnya yang jauh dan pulangnya 

juga sudah sore, jadi tugas yang diberikan belum sempat 

dikerjakan dan itupun belum lagi kegiatan di rumah serta 

liburnya juga cuma hari minggu, jadi harus benar-benar pintar 

membagi waktu.
44
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam Meningkatkan Soft 

Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo 

 

Sesuai dengan penelitian tentang pelaksanaan program bina prestasi 

dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo, kaitannya dengan 

pelaksanaan program bina prestasi maka dalam suatu lembaga tentunya sudah 

mempunyai kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaannya. 

Diantara kegiatan program bina prestasi adalah adanya program bahasa, tahfiz, 

olahraga dan seni.  

Program bahasa yang menuntut siswa agar menguasai tentang bahasa 

sesuai dengan program yang mereka pilih seperti bahasa Inggris dan bahasa 

Arab dengan pengajaran materi pada saat pembelajaran dengan diulang-ulang 

dan dipraktekkan. Seperti siswa harus berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa 

Inggris dalam kesehariannya di madrasah sehingga siswa bisa terampil dalam 

berbahasa.. 

Dengan penilaian tutor teman sebaya yaitu dengan siswa menanyai 

tentang materi yang ibu guru ajarkan kepada siswa program bina prestasi dan 

siswa yang lainnya menjawabnya, dengan cara ini siswa program bina prestasi 

lebih percaya diri dari pada bertanya kepada gurunya sendiri, selain itu ada 

setoran hafalan untuk program tahfiz dengan dinilai langsung oleh gurunya 

dengan buku khusus setoran hafalan dan kegiatan outdoor study (kegiatan 

belajar di luar madrasah) seperti kunjungan di benteng vande bosch yang pada 
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awalnya kita ajarkan materi tentang sejarah benteng vande bosch setelah itu 

kita datangi tempatnya. 

 Dengan rangkaian acaranya adalah mewawancarai narasumber yang 

ada disana guna untuk mengasah kemampuan keberanian dan kepercayaan diri 

siswa melalui bertanya langsung kepada narasumber, dengan cara itu siswa 

program bina prestasi bisa mengetahui langsung tentang sejarah benteng vande 

bosch tersebut dengan ini senada dengan teori yang digunakan dalam 

pembahasan ini.
1
 Dan diharapkan dapat menunjang kepribadian seseorang 

dalam keberhasilannya, maka diperlukan yang namanya sebuah kepercayaan 

diri pada diri siswa.  

Dengan kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya suatu 

pengorganisasian yang baik entah itu dari pihak madrasah maupun pengelola 

program bina prestasi itu sendiri, salah satu yang dilakukan adalah dengan 

berkoordinasi antara guru program bina prestasi dengan orang tua siswa di saat 

akan melakukan suatu kegiatan, seperti outdoor study yang mana itu semua 

menyangkut soal dana dan tenaga dalam hal pelaksanaannya. 

 Maka harus dikoordinasikan dengan baik karena terkadang keinginan 

orang tua berbeda dengan keinginan siswanya sendiri makanya harus adanya 

penyadaran terhadap orang tua siswa dan untuk itu semua pihak madrasah 

mengadakan sebuah kegiatan berupa parenting yaitu mendatangkan seorang 

motivator dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia siswa program 

bina prestasi maupun orang tuanya sendiri yang dalam hal ini senada dengan 

                                                           
1
Abdullah Aly, “Pengembangan Pembelajaran Karakter Berbasis Soft Skills di Perguruan 

Tinggi”, Israqi, 1 (Januari, 2017), 43. 
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teori yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu adanya sebuah hubungan 

kerjasama yang harus dilakukan baik itu guru, siswa maupun orang tua siswa. 

Pengontrolan kegiatannya yaitu dengan terdapatnya suatu jadwal yang 

dibuat dalam pelaksanaan program bina prestasi atau pengawasan kegiatan 

program bina prestasi serta terdapatnya sebuah jurnal yang sudah terstruktur, 

sistematis dan terjadwal yang sesuai dengan pedoman pengelolaan pengurus 

program bina prestasi serta adanya dukungan dari orang tua siswa yang siap 

membantu dalam hal melancarkan kegiatan program bina prestasi. 

Dalam hal ini senada dengan teorinya Dr.Widarto terhadap kemampuan 

intrapersonal skills yaitu mencakup: kesadaran diri, kepercayaan diri, penilaian 

diri, sifat dan kesukaan, kesadaran emosional, dan kemampuan diri (perbaikan, 

kontrol diri, kepercayaan, kelayakan, manajemen waktu, pro aktif dan hati 

nurani).
2
 Kemampuan inilah yang penting dan harus dimiliki oleh setip siswa 

program bina prestasi. 

Selain itu harus terdapatnya suatu strategi yang bisa menjadikan 

kegiatan program bina prestasi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, 

seperti halnya pada saat proses pembelajaran guru harus mengetahui berbagai 

macam tipe karakter siswa, mana yang harus perlu diperhatikan lebih dan mana 

yang harus sudah dilatih mandiri karena karakter siswa program bina prestasi 

bermacam-macam, ada yang tipe siswa belajar santai dan ada tipe siswa belajar 

serius, ada lagi siswa yang gaya belajarnya cepat dan ada siswa yang yang gaya 

belajarnya lambat. Guru juga harus bisa mengetahui situasi dalam proses 

                                                           
2
 Widarto, Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Pendidikan Vokasi Melalui Clop-Work, 

25. 
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pembelajarannya, seperti saat siswa sedang asyik diajak dalam belajar maupun 

bermain, dengan itu semua akan memudahkan guru dalam proses 

pembelajarannya. 

 Selain itu melalui guru memberikan beban tanggung jawab kepada 

setiap siswa baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas agar siswa 

mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dia pelajari dan di haruskan itu 

mampu karena ini berhubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu adanya sebuah kemandirian yang harus dimiliki oleh setiap siswa 

program bina prestasi, memberikan sebuah pelatihan dengan menghadirkan 

narasumber yang kompeten dalam bidangnya guna melatih segi kreatifitas 

siswa program bina prestasi dan guru bisa memilih strategi mana yang tepat 

untuk digunakan dalam proses pembelajarannya. 

Sedangkan untuk materinya kita masukkan ke dalam kegiatan 

keseharian siswa sehingga siswa bisa langsung praktek ke dalam setiap 

kegiatan kesehariannya di madrasah, seperti mengadakan pelatihan public 

speaking (keterampilan berbicara) yang melatih kemampuan kepercayaan diri 

siswa program bina prestasi, sedangkan untuk metode yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran diantaranya adalah student centered learning 

(pembelajaran yang berpusat pada siswa), active learning (pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar aktif) dan joyful learning (pembelajaran yang 

menyenangkan) yang di dukung dengan kondisi madrasah yang kondusif dan 

nyaman. 
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Madrasah yang asri dengan tatanan madrasah yang rapi dan indah 

dengan adanya madrasah adiwiyata serta tidak kalah bagusnya adiwiyata 

MTsN 6 Ponorogo yang sudah pada tingkat adiwiyata bertaraf Nasional, serta 

dengan fasilitas yang kesemuanya berbasis IT yang mendukung kegiatan siswa 

program bina prestasi pada saat proses pembelajaran dengan membuat siswa 

merasa senang, nyaman dan betah dalam proses belajarnya. 

Untuk menilai seberapa jauh pemahaman materi yang telah 

disampaikan maka dari tim pengelola program bina prestasi membuat suatu 

evaluasi, diantara kegiatannya adalah melalui kegiatan tes lisan terhadap 

kemampuan siswa program bina prestasi yang diajarkan dalam satu semester, 

pemberian tugas pada waktu proses pembelajaran berlangsung, tugas presentasi 

pada waktu pembelajaran dan diskusi pada saat proses pembelajaran di kelas. 

Dari data di atas dapat kita rumuskan bahwa pelaksanaan program bina 

prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo sudah 

dikatakan baik dengan dibuktikannya siswa merasa nyaman dan lancar pada 

saat proses pembelajaran karena terdapatnya guru yang profesional yang sesuai 

dengan bidang yang diajarkan, pengelolaan yang terjadwal, sistematis dan 

terstruktur serta di dukung dengan fasilitas madrasah yang memadai. 

 

B. Analisis Hasil Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam Meningkatkan 

soft skills Siswa MTsN 6 Ponorogo 

 

Di setiap lembaga pendidikan apabila memiliki suatu program pastinya 

menginginkan adanya sebuah hasil yang baik, maka dari hasil dari pelaksanaan 

program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo 
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sudah memenuhi syarat-syarat dari adanya teori dari pembahasan ini 

diantaranya : kerja keras, kemandirian dan kerjasama tim.
3
 

Diantaranya adalah kerja keras siswa yang dibuktikan dengan adanya 

data deskripsi di lapangan bahwa rata-rata siswa semangat pada waktu proses 

pembelajaran di kelas dengan dibuktikannya 99% siswa program bina prestasi 

mengikuti proses pembelajaran dan mereka sangat antusias dengan program 

yang mereka pilih dengan mereka saling berkompetisi di dalam setiap 

pembelajarannya agar mereka bisa memperoleh hasil yang maksimal dan 

tentunya membanggakan kedua orang tuanya.  

Deskripsi ini sesuai dengan teorinya Dr.Widarto bahwa untuk 

memaksimalkan suatu pengembangan soft skills pada diri siswa serta untuk 

mengubah garis hidupnya maka diperlukannya yang namanya sebuah kerja 

keras yang maksimal pada setiap individu karena kesuksesan tidak diraih 

dengan hanya berdiam diri dan menunggu adanya keajabiban yang datang dari 

Tuhan. 

Dengan adanya siswa aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

program bina prestasi, siswa secara tidak sadar sudah dilatih dalam  

kemampuan kreatifitasnya dengan dibuktikan siswa sudah bisa membuat 

buletin madrasah dan sudah dicetak serta disebarkan ke lingkungan madrasah 

dengan sebelumnya telah diadakannya kegiatan workshop tentang kepenulisan 

yang mendatangkan narasumber dari Jawa Pos Radar Madiun, selain itu siswa 

program bina prestasi juga sudah kreatif pada saat akan presentasi, mereka 

                                                           
3
 Widarto, Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Pendidikan Inovasi, 29. 
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sudah menyiapkan ide/materi mereka masing-masing saat akan presentasi 

dengan dibuktikannya penilaian tugas yang mereka buat sudah baik. 

 Selain siswa program bina prestasi dilatih dalam hal kreatifitas dalam 

proses belajarnya siswa juga dilatih dalam hal kemandirian karena dalam hal 

ini akan berefek pada kehidupannya nanti dengan diberikannya tugas individu 

oleh bapak ibu guru program bina prestasi kepada siswanya dengan 

memberikan pengajaran berupa rasa tanggung jawab di saat proses 

pembelajarannya. 

Selain itu siswa program bina prestasi mempunyai sebuah jiwa 

berkompetisi di dalam proses pembelajarannya yang rata-rata semuanya sudah 

mandiri, untuk kelas 7 masih perlu pendampingan dari orang tua dan wali kelas 

karena umur juga masih belum stabil sedangkan untuk siswa kelas 8 dan 9 

yang rata-rata sudah mandiri karena mereka sudah memasuki pada ranah 

remaja. 

Begitu juga dengan hal bekerjasama, bisa kita lihat pada saat 

diberikannya tugas kelompok berupa buletin madrasah oleh bapak ibu guru 

pengurus program bina prestasi terhadap siswa yang mana mereka semangat 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan pembagian tugas mereka masing-

masing dan dengan saling membantu antara tugas yang satu dengan tugas yang 

lainnya sehingga pada akhirnya terbentuklah suatu kinerja mutu yang 

berkualitas baik. Dengan kemandirianpun itu semua tidaklah cukup tanpa 

adanya sebuah kerjasama tim dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran, 

karena sejatinya keberhasilan itu adalah buah dari kebersamaan. 
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Dari penjelasan di atas dapat kita rumuskan bahwa hasil pelaksanaan 

kegiatan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 

Ponorogo sudah baik yang dibuktikan dengan adanya semangat kerja keras 

siswa dalam setiap kegiatan proses pembelajarannya dan jarangnya siswa yang 

membolos pada waktu proses pembelajaran berlangsung.  

Rasa kemandirian siswa akan rasa tanggung jawab tugas yang diberikan 

oleh bapak ibu guru program bina prestasi dan rasa kerjasama tim yang solid 

dalam proses pembuatan buletin madrasah, sehingga nantinya akan 

memberikan sebuah kemanfaatan yang baik bagi perkembangan diri siswa 

program bina prestasi. 

 

C. Analisis Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Bina Prestasi dalam 

Meningkatkan Soft Skills Siswa MTsN 6 Ponorogo 

 

Dalam rangka melaksanakan program bina prestasi dalam 

meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo tentunya tidak terlepas dari 

apa yang namanya sebuah hambatan dalam setiap proses pelaksanaannya, dari 

data yang diperoleh di lapangan tentang hambatan-hambatan pelaksanaan 

program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Hambatan terkait dengan kebijakan pimpinan madrasah terhadap 

pelaksanaan program bina prestasi diantaranya adalah terjadinya berbenturan 

waktu pelaksanaan program bina prestasi dengan kegiatan kesiswaan madrasah 

seperti kegiatan pramuka, karena siswa yang mengikuti kegiatan pramuka 

sama-sama mempunyai jadwal kegiatan di kelas program bina prestasi dan 
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kegiatan yang bersamaan tentunya sangat melelahkan karena siswa dituntut 

untuk mengikuti kedua-duanya sehingga konsentrasi mereka terpecah dan 

terkalahkan. Selain itu terkait dengan pembagian waktu, siswa program bina 

prestasi harus benar-benar bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik 

mungkin karena siswa program bina prestasi tidak hanya mempunyai kegiatan 

di dalam madrasah saja tetapi juga mengurusi kegiatan di luar madrasah. 

Hambatan yang dialami oleh guru program bina prestasi adalah terkait 

dengan soal pembagian waktu yang kurang karena guru merasa senang dan 

nyaman dalam proses pengajarannya, akan tetapi guru juga ada rasa kasihan 

terhadap siswa karena guru juga mengerti kegiatan pembelajaran mereka yang 

padat yang di mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore dan hambatan lainnya 

adalah telatnya setoran hafalan pada program bahasa entah itu Bahasa Arab 

atau Bahasa Inggis yang sudah mendekati waktu ujian madrasah, maka dari hal 

itu guru program bina prestasi juga harus membuat jadwal ujian 

susulan/remidi. 

Sementara hambatan terhadap siswa program bina prestasi adalah pada 

saat mereka mengerjakan tugas kelompok, mereka merasa sangat kesulitan 

terhadap memilih waktu yang tepat pada saat mengerjakan tugas kelompok 

karena rata-rata rumahnya jauh dan pulangnya juga sudah sore membuat siswa 

merasa kebingungan memilih waktu yang sesuai untuk mengerjakan tugas 

madrasah selain itu juga liburnya hanya hari minggu saja membuat siswa 

program bina prestasi harus benar-benar bisa memanfaatkan waktunya dengan 

semaksimal mungkin dan beratnya tanggungan tugas yang harus dikerjakan 
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karena setiap guru memberikan beban tanggung kepada setiap siswa yang 

diajarnya. 

Namun itu semua tidaklah terlalu sering dialami hanya saja ada jadwal 

dan situasi kondisi tertentu yang sedang dialamai, selebihnya pihak madrasah 

sangat mendukung dengan diadakannya program bina prestasi ini, dengan 

adanya program bina prestasi ini madrasah menjadi lebih baik karena di 

dukung oleh adanya progam bina prestasi ini. Begitupun masyarakat warga 

sekitar madrasah yang sangat mendukung dengan diadakannya program bina 

prestasi ini bahkan mereka sampai ada rasa ingin mengikuti kegiatannya karena 

dirasa program bina prestasi ini bermanfaat dan sangat mengasyikkan. Seperti 

kunjungan ke benteng vande bosch, outdoor study ke pare kediri, pabrik tahu, 

dan simaan Al-Qur’an. 

Dari data di atas dapat kita rumuskan bahwa hambatan terhadap 

kebijakan pimpinan madrasah yaitu kegiatan yang bersamaan yang harus 

dilakukan oleh siswa program bina prestasi sedangkan hambatan guru bina 

prestasi adalah kurangnya jam yang memadai sehingga dirasa kurang maksimal 

dalam proses pembelajarannya dan telatnya anak-anak dalam setoran hafalan.  

Hambatan siswa terhadap pelaksanaan program bina prestasi adalah 

pada saat melaksanakan tugas kelompok, siswa program bina prestasi merasa 

kesulitan dalam hal mengatur waktu untuk mengerjakan tugasnya dikarenakan 

jarak antara siswa yang satu dengan siswa yang lainya cukup jauh dan liburnya 

juga hari minggu saja serta beratnya beban tugas tanggung jawab yang harus 

dikerjakan oleh setiap siswa program bina prestasi karena setiap guru 
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memberikan tugas kepada setiap siswa program bina prestasi dengan materi 

yang berbeda-beda dan waktu pembelajarannyapun yang sampai sore hari yang 

membuat siswa merasa kelelahan saat menerima materi pelajaran. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills siswa 

MTsN 6 Ponorogo sudah dilaksanakan dengan baik yaitu madrasah 

sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan soft skills siswa, 

dengan adanya pengorganisasian di pengurus program bina prestasi 

dengan kesepahaman antara siswa, guru dan orang tua siswa terhadap 

tujuan kegiatan pembelajaran, adanya pengontrolan kegiatan dari pihak 

pengurus bina prestasi maupun pihak madrasah dengan adanya 

pengabsensian dan jurnal. 

Guru program bina prestasi sudah mempunyai strategi dalam 

meningkatkan soft skills siswa dengan memahami karakter siswa, 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana program tersebut 

mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, kondisi 

madrasah yang mendukung dengan fasilitas berbasis IT serta asri dan 

sejuk dengan adanya madrasah adiwiyata dan bahkan sampai tingkat 

adiwiyata nasional membuat siswa merasa nyaman belajar di madrasah, 

adapun evaluasinya dengan adanya penilaian pada setiap akhir semester, 

tes lisan, dan penilaian pada saat di kelas. 
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2. Hasil pelaksanaan program bina prestasi dalam meningkatkan soft skills 

siswa MTsN 6 Ponorogo sudah baik yaitu dengan siswa sudah mampu 

mengembangkan karakter kerja keras di dalam proses belajarnya, dengan 

dibuktikannya antusias para siswa program bina prestasi dalam setiap 

proses pembelajarannya dan mereka saling berkompetisi di dalam setiap 

proses belajarnya. 

Siswa program bina prestasi sudah mampu membuat buletin dan 

terbit di lingkungan madrasah, siswa program bina prestasi mempunyai 

rasa kemandirian yang baik dengan dibuktikan pada saat diberikannya 

tugas individu sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan dan kerjasama tim juga sudah muncul pada saat 

proses pembelajarannya seperti saat pembuatan buletin madrasah, 

mereka membagi tugas kepada setiap siswa sesuai dengan bagian tugas 

mereka masing-masing.  

3.  Hambatan-hambatan pelaksanaan program bina prestasi dalam 

meningkatkan soft skills siswa MTsN 6 Ponorogo yaitu dengan adanya 

jadwal program bina prestasi yang bersamaan dengan jadwal kegiatan 

madrasah, telatnya setoran hafalan siswa terhadap jadwal yang telah 

ditentukan, guru merasa waktu pembelajaran yang dirasa kurang karena 

pembelajarannya dirasa menyenangkan sehingga kurang maksimalnya 

proses pembelajaran yang dilakukan, sulitnya membagi waktu 

mengerjakan tugas bagi siswa program bina prestasi karena waktu 
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pembelajaran yang sampai sore hari serta teman-teman yang rata-rata 

rumahnya jauh dan liburnya madrasah hanya hari minggu saja. 

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Madrasah, Guru-guru, maupun Pihak Madrasah untuk 

senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dalam meningkatkan soft 

skills siswa program bina prestasi melalui berbagai kegiatan yang 

mengasah kemampuan soft skills siswa serta memberikan keteladanan 

yang baik dan bagus dari ucapan maupun perbuatan. 

2. Bagi Guru Program Bina Prestasi untuk lebih memberikan bimbingan 

motivasi maupun pendekatan emosionalnya karena waktu pembelajaran 

program bina prestasi  sampai sore hari, sehingga membutuhkan sebuah 

stimulus atau dorongan baru untuk dicerna oleh siswa program bina 

prestasi yang akan membuat siswa program bina prestasi bisa merasa 

nyaman dan rileks dalam belajarnya. dan  mereka tidak merasa 

memberatkan serta diharapkan siswa program bina prestasi bisa 

mengganggap gurunya sebagai temannya sendiri dalam setiap proses 

belajarnya akan tetapi itu semua masih dalam hal kewajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memahami kajian pembahasan untuk 

menambah bahan referensi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.  
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