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ABSTRAK
Nama
Program studi
Judul

: Diah Wahyuni
: Manajemen Pendidikan Islam
: Manajemen Pembinaan Prestasi Siswa di MTsN 2 Kota Jambi

Skripsi ini membahas tentang manajemen pembinaan prestasi siswa di MTsN 2 Kota
Jambi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen yang
dilakukan di MTsN 2 Kota Jambi agar pembinaan yang telah dibuat dapat berjalan
sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi terus terang
atau tersamar, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis
data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
manajemen pembinaan prestasi siswa di MTsN 2 Kota Jambi sudah baik dengan
menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan evaluasi. Masalah yang dihadapi adalah siswa kurang memahami materi dan
niat bukan dari diri sendiri (ajakan teman). Hasil penelitian ini menyarankan kepada
pihak madrasah di MTsN 2 Kota Jambi untuk terus berupaya untuk
mempertahankan dan memaksimalkan seluruh program kegiatan yang ada sehingga
dapat menjadikan madrasah lebih baik untuk kedepannya dan banyak diminati oleh
masyarakat dengan melaksanakan program kegiatan yang ada sesuai dengan fungsi
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
Kata Kunci: Manajemen, Pembinaan

ABSTRACT
Name
Study Program
Title

: Diah Wahyuni
: Islamic Education Management
: Management of the guidance of Student‟s Achiement
Guidance at MTsN 2 Jambi City

This thesis discusses about management of the guidance of student‟s achievement at
MTsN 2 Jambi City. This research sas conducted to know how the management
done at the MTsN 2 Jambi city in order to make the management which have been
done match with the defined purpose. This research is a qualitative descriptive using
clear observation, structured interview and documentation as the technique of
collecting the data. While the technique of data analysis used in this research was
data collection, data reduction, data display and making the conclusion. The
technique of cheking the data validity used in this research is source triangulation
and technique triangulation. The result of this research shows that the management
of the guidance of student‟s achiement at MTsN 2 Jambi city is good which applied
the function of management such as planning, organizing, action and evalution. The
problem faced in this research is the students less understand the material and the
intention is not coming from the student it self (from their friend). The result of this
research suggest the management board of MTsN 2 Jambi city to keep working to
maintain and maximize all the existed programs and activities in order to make the
school be better in the future and get more interest from the society by doing all the
programs and activities in line with the function of management those are planning,
organizing, action and evalution.
Keywords: Management, Guidance
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan
meningkatkan mutu 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,
berat pada abad millennium ini (Rivai, 2010, hlm. 1).
Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat
di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam
menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi
contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan
lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim
itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. Orang Arab Mekah
yang tadinya penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar dan sombong maka dengan
usaha dan kegiatan Nabi mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah
menjadi penyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, mukmin, lemah lembut dan
hormat pada orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang
dicita-citakan oleh ajaran Islam. Dengan itu berarti Nabi telah mendidik,
membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti bahwa
Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau
lakukan dalam membentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan pendidikan
Islam. Cirinya ialah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk
ajaran Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan
hidup yang menunjang keberhasilannya (Daradjat, 2014, hlm. 27-28).
Dalam pengertian sempit, pendidikan adalah sekolah atau persekolahan
(schooling). Pendidikan adalah pengaruh yang diupayakan dan direkayasa sekolah
terhadap anak dan remaja diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai
kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan
dan tugas-tugas sosial mereka (Kompri, 2016, hlm. 35). Dalam pengertian yang

agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode
tertentu sehingga orang memeroleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah
laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah, 2010, hlm.10).
Penempatan seseorang dalam suatu bidang kerja ataupun dalam profesi apa
pun tidak dapat menjamin bahwa mereka akan sukses secara otomatis dalam
pekerjaannya. Karyawan baru sering tidak mengetahui pasti akan peranan dan
tanggung jawab mereka. Permintaan pekerjaan dan kemampuan seseorang harus
diseimbangkan melalui program orientasi. Kedua kegiatan tersebut sangat
diperlukan. Apabila seseorang telah dilatih dan telah mahir dalam bidang kerjanya,
mereka memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mempersiapkan tanggung
jawab mereka di masa mendatang. Dengan mengikuti perkembangan dan
pertumbuhan, uang ditandai dengan makin besarnya diversifikasi tenaga kerja,
bentuk organisasi dan persaingan global yang terus meningkat, maka upaya
pendidikan dan pengembangan memungkinkan seseorang untuk memperluas
kewajiban serta tanggung jawabnya yang lebih besar. Meskipun kegiatan
pendidikan dapat membantu seseorang untuk mengerjakan tugasnya yang ada
sekarang. Manfaat kegiatan pendidikan dapat terus diperluas melalui pembinaan
karier dan membantu mengembangkan seseorang dalam mengemban tanggung
jawabnya di masa mendatang (Rivai, 2010, hlm. 1).
Pendidikan yang berkualitas pada umumnya akan melahirkan sekolah yang
bermutu kemudian menghasilkan siswa siswi yang bermutu pula diantaranya yang
ditandai dengan banyaknya siswa siswi yang berprestasi di dalam suatu sekolah.
Prestasi atau hasil belajar (achievement) merupakan realisasi atau pemekaran dari
kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penugasan
hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam
bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan
motorik. Di sekolah, hasil belajar ini dapat dilihat dari penugasan siswa akan mata
pelajaran yang ditempuhnya. Prestasi harus mencerminkan tingkatan-tingkatan
siswa sejauh mana siswa telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan setiap bidang
studi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai, baik huruf maupun angka,

hendaknya merupakan gambaran tentang prestasi saja (Anggraini & Imaniyati,
2017, hlm. 199).
Upaya-upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
prestasi belajar peserta didik lebih menekankan pada penanganan faktor lingkungan
(faktor eksternal) seperti meningkatkan kesejahteraan guru serta mengembangkan
sarana dan prasarana pendidikan. Faktor perilaku (internal) seperti motivasi belajar
peserta didik, kebiasaan belajar dan self-regulated learning (SRL) belum
mendapatkan perhatian yang serius. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi
belajar dalam teori kognitif sosial (social cognitive theory) menurut Bandura dalam
Yuzarion (2017, hlm.109) dibangun dari dua faktor utama, yaitu: (1) faktor perilaku
(faktor internal) peserta didik, dan (2) faktor lingkungan (faktor eksternal) peserta
didik dalam belajar (Yuzarion, 2017, hlm. 108-109).
Wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan
mahasiswa PLP II UIN STS yang ditempatkan sebagai staf TU yang bernama
Kamal Asdaq kemudian di kuatkan dengan data yang diambil dari situs website
mtsn2kotajambi.mdrsh.id bahwa MTsN 2 Kota Jambi memiliki banyak prestasi
akademik yang diraih pada tahun ajaran 2018/2019 diantaranya adalah juara umum
lomba Alawyah 1 meraih juara 1 lomba cerdas cermat yang diadakan oleh KSR
UIN STS Jambi. Juara 3 olimpiade Matematika, juara harapan 1 olimpiade
Matematika, juara harapan 1 olimpiade IPA dan juara harapan 1 olimpiade PKN
dalam acara gebyar prestasi tingkat SMP/MTS yang diadakan oleh SMP Xaverius 1
Jambi. Juara umum pada lomba kompetisi Matematika yang diadakan oleh UIN
STS Jambi pada acara nuansa Matematika XII Se-Provinsi Jambi. Siswa siswi
MTsN 2 Kota Jambi mendapat mendali dalam berbagai lomba diantaranya juara 3
olimpiade Matematika di SMK Unggul Sakti 2018 tahun 2018, juara 2 olimpiade
IPA di SMK Unggul Sakti 2018 tahun 2018, juara 3 olimpiade Matematika tingkat
SMP Sederajat Se-Provinsi Jambi di Gebyar Expo SMA 8 Kota Jambi tahun 2018
dan juara 3 olimpiade IPA tingkat SMP sederajat Se-Provinsi Jambi di Gebyar
Expo SMA 8 Kota Jambi tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Pembinaan Prestasi Siswa di
MTsN 2 Kota Jambi”.
B. Fokus Penelitian
Agar permasalahan ini tidak terlalu meluas maka dalam penelitian ini
objeknya lebih difokuskan kepada permasalahan yang akan diteliti. Penelitian
hanya akan mengkaji mengenai bagaimana program pembinaan prestasi siswa di
MTsN 2 Kota Jambi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa dari tahun 20162018.
C. Rumusan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian ini sebagaimana terlihat dalam
uraian latar belakang dan menghindari adanya persepsi dan penelitian yang keliru
terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka penulis merumuskan
permasalahan yang menjadi pokok penelitian, yaitu:
1. Bagaimana fungsi manajemen yang diterapkan dalam meningkatkan prestasi
akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
2. Apa saja program yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa
di MTsN 2 Kota Jambi?
3. Apa saja masalah yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa
di MTsN 2 Kota Jambi?
4. Bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam meningkatkan prestasi
akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
5. Apa hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan prestasi akademik siswa di
MTsN 2 Kota Jambi?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi manajemen yang diterapkan dalam
meningkatkan prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi.
b. Untuk mengetahui apa saja program yang diterapkan untuk meningkatkan
prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi.

c. Untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi dalam meningkatkan
prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi.
d. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam
meningkatkan prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi.
e. Untuk mengetahui apa hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan
prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi.
2. Kegunaan
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu:
a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran berupa informasi
mengenai manajemen pembinaan prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota
Jambi.
b. Untuk menambah pengetahuan penulis baik secara teoritis maupun praktis
tentang penelitian lapangan.
c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata satu (S.1)
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoretik
1. Manajemen
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2001, hlm.1-2). Manajemen sebagai
suatu seni bukan diartikan seni dalam arti formal yang biasa dihubungkan
dengan seni musik, sastra, tari, drama, patung, lukis dan sebagainya. Dengan
demikian, bukan berarti bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik harus
menjadi seorang seniman, atau seorang pemimpin minimal harus menguasai
salah satu cabang kesenian seperti menari, menyayi dan melukis.
Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu
pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris yaitu dunia yang terikat
oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh
indra manusia. Manajemen sebagai suatu ilmu, titik beratnya terletak pada
metode keilmuan. Memang yang mengikat semua ilmu adalah metode ilmu
yang digunakan untuk mensistematisasikan seluruh pengetahuan yang sifatnya
masih pragmatis (Siswanto, 2015, hlm. 7).
Ramayulis
pengertian

yang

dalam
sama

Suwatah
dengan

(2017, hlm. 3)

hakikat

menyatakan

manajemen

adalah

bahwa
al-tadbir

(pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang
banyak terdapat dalam Al-Qur‟an.

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut
perhitunganmu” (Anonim, Departemen Agama RI, 2002. 32).

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT
adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti
kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang
diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus
mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah
mengatur alam raya ini. Sementara manajemen menurut istilah adalah proses
mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara
efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Suwatah, 2017, hlm. 3).
Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu berasal dari asal kata
manus yang berarti tangan dan agree (melakukan). Kata-kata itu digabung
menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke Bahasa
Inggris to manage (kata kerja), management (kata benda), dan manager untuk
orang yang melakukannya. Management diterjemahkan ke Bahasa Indonesia
menjadi manajemen (pengelolaan) (Usman, 2014, hlm. 5-6).
Follet dalam Wibowo (2006, hlm 9) menyatakan bahwa manajemen
adalah the art of getting things done through people, yaitu sebagai suatu seni
untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Hal ini
meminta perhatian pada kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan organisasi
dengan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa
melakukan pekerjaan sendiri.
Konsep tentang manajer dan manajemen saling terkait. Menurut
Drucker dalam Wibowo (2006, hlm. 9), manajemen merupakan praktik spesifik
yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi
pada tujuan, dan produktif. Sementara itu, Robbins dan Coultar (1996, hlm. 6)
dalam Wibowo (2006, hlm. 9) memberikan definisi manajemen sebagai suatu
proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan
dan orang lain (Wibowo, 2006, hlm. 9).
Yang dimaksud seni di sini adalah seni dalam pengertian yang lebih
luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta
keterampilan

dalam

menerapkan

prinsip,

metode

dan

teknik

dalam

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural

resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa
Belanda, keahlian, kemampuan, kemahiran dan keterampilan yang diperoleh
menurut saluran biasa, yang menurut sistem pelajaran atau sistematik tertentu
disebut kunde (ilmu). Jika keahlian, kemahiran, kemampuan dan keterampilan
tidak dapat lagi ditelusuri berdasarkan saluran ilmu dan sistematik biasa maka
disebut kuast (seni) (Siswanto, 2015, hlm. 9).
Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas penulis
dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud manajemen adalah ilmu yang
mempelajari tentang seni aktivitas kehidupan manusia secara efektif dan efisien
untuk mencapai suatu tujuan.
2. Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen menurut Terry dalam Wibowo (2006, hlm. 12) yaitu
planning, organizing, actuating dan controlling. Satu persatu fungsi manajemen
tersebut akan dijelaskan berikut ini (Wibowo, 2006, hlm. 12).
a. Planning
Planning adalah merencanakan atau perencanaan, yang terdiri dari lima
hal, yaitu:
1. Menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana
melakukannya.
2. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan kerja untuk
mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi.
4. Mengembangkan alternatif-alternatif.
5. Mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusankeputusan.
Jika disimpulkan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan
untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dan planning adalah sebagai
penetapan tujuan, policy, prosedur, budget, dan program dari sesuatu organisasi.
Dalam perencanaan memungkinkan seorang administrator untuk
melakukan prognosis secara jitu kemungkinan dan resiko yang muncul dari
berbagai kekuatan , sehingga dapat mempengaruhi dan dan sedikit banyak

mengontrol arah terjadinya perubahan yang dikehendaki. Dalam proses
perencanaan terhadap program pendidikan yang akan dilaksanakan, khususnya
dalam

lembaga

pendidikan

Islam,

maka

prinsip

perencanaan

harus

mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumberkan pada al-Qur‟an dan
hadist (Yacoeb, 2013, hlm. 77).
Dalam tinjauan perencanaan tersebut Al-Qur‟an mengajarkan bahwa:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan
sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”
(Anonim, Departemen Agama RI, 2002. 22).
b. Organizing
Organizing adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan yaitu
penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang
ada dalam organisasi. Organizing dapat pula dikatakan sebagai keseluruhan
aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan
tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan
terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Pengorganisasian terdiri dari:
1. Menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan, dan tenaga kerja yang
diperlukan untuk penyusunan rangka kerja yang efisien.
2. Mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara
teratur.
3. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi.
4. Memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja dan mencari
sumber-sumber lain yang diperlukan (Mustari, 2014, hlm. 7-8).
Proses organizing yang menekankan pentingnya kesatuan dalam segala
tindakan, dalam hal ini al-Qur‟an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan
kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi. Selanjutnya al-

Qur‟an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan,
ikatan,

organisasi,

kelompok,

janganlah

menimbulkan

pertentangan,

perselisihan, percekcokan, yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, serta
runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina. Hal ini sesuai dengan
firman-Nya (Yacoeb, 2013, hlm. 80).

Artinya: “Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih,
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan
bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” (Anonim,
Departemen Agama RI, 2002. 8).
c. Actuating
Actuating berkenaan dengan fungsi manajer untuk menjalankan tindakan
dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan oleh organisasi. Actuating merupakan implementasi dari apa yang
direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang
sudah dilakukan dalam organizing (Wibowo, 2006, hlm. 13).
Allah SWT berfirman:

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa
yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orangorang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat
balasan yang baik” (Anonim, Departemen Agama RI, 2002.18).
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa actuating adalah mengelola
lingkungan organisasi yang melibatkan lingkungan dan orang lain dengan tata

cara yang baik. Faktor membimbing dan memberi peringatan sebagai hal
penunjang demi suksesnya rencana, sebab jika hal itu diabaikan akan
memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kelangsungan suatu organisasi
(Yacoeb, 2013, hlm. 81)
d. Controlling
Controlling atau pengawasan, sering disebut pengendalian, adalah salah
satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila
perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat
diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah
digariskan (Mustari, 2014, hlm. 10).
Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk mengetahui
apakah tujuan-tujuan organisasi tercapai atau tidak dan mengapa tercapai atau
tidak tercapai. Selain itu controlling adalah konsep pengendalian, pemantauan
evektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan serta
pengambilan keputusan pada saat dibutuhkan. Adapun ayat al-Qur‟an yang
berkaitan dengan controlling adalah sebagai berikut (Yacoeb, 2013, hlm. 82).

Artinya: “Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang
mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat
(perbuatanmu), mereka mengethui apa yang kamu kerjakan” (Anonim,
Departemen Agama RI, 2002. 82).
3. Pembinaan
Dilihat dari istilah, maka pembinaan berasal dari kata dasar “bina”,
yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bangun (kamus Umum Bahasa Indonesia).
Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang
dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik
(Hendriani & Nulhaqim, 2008, hlm. 157).
Menurut Thoha (1989, hlm. 7) dalam Septiyuslianisa (2014, hlm. 683)
pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam
hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan,

evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Jadi pembinaan merupakan
faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Pembinaan
adalah upaya untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan, sikap
serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas (Septiyuslianisa, 2014, hlm. 683).
Menurut Champates (2006) dalam Kambey dan Suharnomo (2013,
hlm. 143) pembinaan adalah hal penting untuk meningkatkan kinerja. Sejalan
dengan itu Toit (2007) dalam Kambey dan Suharnomo (2013, hlm. 143)
menyatakan bahwa pembinaan berbicara tentang keyakinan seseorang dan
perilaku yang menghambat kinerja (Kambey & Suharnomo, 2013, hlm. 143).
Tangyong (1989) dalam Hasibuan (2016, hlm. 124) mengatakan
pembinaan dapat diartikan sebagai suatu sistem bantuan profesional yang
berfungsi untuk meningkatkan kualitas seseorang sehingga mereka dapat
merencanakan melaksanakan dan menilai. Lebih lanjut lagi Satori (1989) dalam
Hasibuan (2016, hlm. 124) mengartikan pembinaan sebagai usaha yang sifatnya
memberikan bantuan, dorongan dan kesempatan pada pegawai untuk
meningkatkan profesional kerja agar mereka dapat melaksanakan tugas
utamanya dengan lebih baik, yaitu memperbaiki kegiatan kerja dan
meningkatkan mutu hasil kerja.
Sementara itu Siagian (1997) dalam Hasibuan (2016, hlm. 125)
memandang bahwa perlunya pembinaan individu akan terasa apabila para
pegawai menunjukkan adanya kecenderungan produktifitas yang menurun,
meningkatnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas, agar mampu menghadapi
tantangan baru dalam pelaksanaan tugas, dipromosikan kejabatan yang lebih
tinggi dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan (Hasibuan, 2016, hlm.
124-125).
Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas penulis
dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri seseorang dengan cara
melakukan kegiatan yang dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan
kualitas yang baik.

Kemudian dari pengertian manajemen dan pembinaan yang telah
dikemukakan oleh para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan manajemen pembinaan adalah seni aktivitas kehidupan
manusia yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang
lebih baik.
4. Prestasi
Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda “preatatie” yang berarti hasil
usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prestasi adalah suatu hasil yang
telah dicapai , dilakukan atau dikerjakan. Pendapat lain dikemukakan oleh
Arikunto dalam Trinanda (2015, hlm.23) prestasi merupakan hasil kerja (ibarat
sebuah mesin) yang keadaannya sangat kompleks (Triananda, 2015, hlm. 23).
Menurut Atkinson dalam Gunadi dan Gunawan (2014, hlm. 23-24)
prestasi yang dicapai oleh seseorang dari proses belajar yang dilalui
dipengaruhi oleh beberapa hal yakni, dari dalam diri individu (internal) dan dari
luar diri individu (eksternal). Hal-hal yang berasal dari dalam individu terdiri
dari motivasi, kondisi fisik dan intelegensi. Hal-hal dari luar diri individu
diantaranya lingkungan (sekolah & masyarakat), keluarga (orang tua), fasilitas,
kurikulum dan sebagainya. Menurut Siegle dan McCoach dalam Gunadi dan
Gunawan (2014, hlm. 24) faktor penting dalam prestasi adalah motivasi.
Muryono (2002) dalam Gunadi dan Gunawan (2014, hlm. 26)
mengatakan prestasi adalah istilah yang menunjukkan seberapa besar siswa
berhasil mencapai tujuan setelah mengikuti serangkaian proses belajar. Menurut
Arini (2012) dalam Gunadi dan Gunawan (2014, hlm. 26) prestasi adalah hasil
belajar di mana seseorang telah mengikuti proses kegiatan belajar yang
dinyatakan dengan nilai atau skor (Gunadi & Gunawan, 2014, hlm. 26-27).
Menurut Poerwodarminto dalam Pratiwi (2015, hlm. 81) mengatakan
yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau
dikerjakan oleh seseorang. Berprestasi merupakan bagian yang menyatu dalam
kehidupan manusia, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk memenuhi
kebutuhan itu mereka berusaha dengan berbagai cara dan cara yang paling
sering dilakukan oleh pelajar. Melalui cara inilah orang akan memperoleh

kemampuan kognitif, afektif dan psikimotorik. Dan melalui cara ini juga siswa
akan mudah mencapai keunggulan atau kesuksesan yang mereka idamkan
(Pratiwi, 2015, hlm. 81).
Prestasi adalah “hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilaksanakan,
dikerjakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian
bahwa prestasi adalah pengetahuan yang diperoleh atau keterampilan yang
dikembangkan dalam pelajaran di sekolah yang biasanya ditunjukkan dengan
nilai-nilai yang diberikan oleh guru, dan nilai tersebut bisa dengan nilai tinggi,
sedang dan rendah (Maesaroh, 2013, hlm. 159).
Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas penulis
dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang
telah dicapai oleh setiap orang baik yang dihasilkan dari kemampuan kognitif,
afektif maupun psikomotorik.
5. Prestasi Akademik
Prestasi akademik adalah suatu istilah untuk menunjukkan tingkat
keberhasilan tentang suatu tujuan, karena seseorang telah melakukan suatu
usaha yang berupa belajar dengan optimal. Sunarto (2009) dalam Ailiyazzahroh
(2016, hlm.12) menyatakan bahwa prestasi akademik adalah proses belajar
yang dialami siswa untuk menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan,
pemahaman, penerapan, daya analisis dan evaluasi. Sedangkan Suryabrata
(2001) dalam Ailiyazzahroh (2016, hlm. 7) menjelaskan bahwa prestasi
akademik adalah hasil belajar evaluasi dari suatu proses yang biasanya
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka) yang khusus dipersiapkan untuk
proses evaluasi, misalnya nilai pelajaran, mata kuliah, nilai ujian dan lain
sebagainya (Ailiyazzahroh, 2016, hlm. 12).
Leng dalam Gunadi dan Gunawan (2014, hlm. 27) mengatakan prestasi
dalam bidang akademik menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan
keterampilan serta pengetahuan yang telah dipelajari di sekolah yang diuji
melalui hasil ulangan/tes dan terstandarisasi (Gunadi & Gunawan, 2014, hlm.
27).

Bloom (2007) dalam Sugiyanto (2009, hlm. 21) mengatakan prestasi
akademik merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi ranah kognitif,
ranah afektif dan ranah psikomotor yang merupakan ukuran keberhasilan siswa.
Ranah

kognitif

mencakup

pengetahuan

(knowledge),

pemahaman

(comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis)
dan

evaluasi

(evaluation).

(receiving/attending),
pengorganisasian

Ranah

tanggapan

(organization),

afektif

meliputi

penerimaan

(responding),

penghargaan

(valuing),

karakterisasi

berdasarkan

nilai-nilai

(characterization by a value). Ranah psikomotor membentuk keterampilan
melalui persepsi (perception), kesiapan (set), respon terpimpin (guided
response), mekanisme (mechanism), respon tampak yang kompleks (complex
overt response), penyesuaian (adaption), penciptaan (origination) (Sugiyanto,
2009, hlm. 21)
Chaplin

(2005, hlm. 47)

dalam

Sugiyanto

(2009, hlm. 21)

mengemukakan bahwa prestasi akademik adalah suatu keberhasilan yang
khusus dari seseorang dalam melaksanakan tugas akademik. Slameto dalam
Sugiyanto

(2009, hlm. 21)

mengatakan

prestasi

akademik

(academic

achievement) adalah pencapaian atau kecakapan yang dinampakkan dalam
suatu keahlian atau sekumpulan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Adapun
prestasi akademik dinyatakan sebagai pengetahuan yang dicapai atau
keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran tertentu di sekolah,
biasanya ditetapkan dengan nilai tes/ujian atau oleh nilai yang diberikan guru
atau keduanya, pencapaian siswa dalam pencapaian mata pelajaran seperti
membaca, aritmatika dan sejarah seperti seni atau pendidikan jasmani. Dengan
demikian nilai yang diberikan oleh guru kepada siswa dapat menggambarkan
mutu prestasi siswa. Setiap guru yang memberikan nilai kepada siswa telah
memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian, termasuk di dalamnya
kemampuan membuat soal untuk di teskan kepada siswa sebagai dasar.
Penilaian prestasi akademik siswa yang dilakukan oleh guru mengacu
pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian disempurnakan

melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KBK memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual
maupun klasikal.
b. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman.
c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi.
d. Sumbernya bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memenuhi unsur edukatif (Sugiyanto, 2009, hlm. 21-22).
Suryabrata

(2001)

dalam

Ailiyazzahroh

(2016, hlm. 13)

mengemukakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi akademik
yaitu:
a. Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, dimana meliputi:
1. Faktor non sosial
Faktor non sosial ini meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca,
waktu, tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar. Faktor ini secara
langsung dapat mempengaruhi psikologis seseorang yang berakibat pada
hasil prestasi yang akan didapat pada siswa.
2. Faktor sosial
Faktor sosial adalah faktor manusia (sesama manusia), baik manusia
itu ada (hadir) maupun kehadirannya, jika tidak langsung hadir.
b. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri, di mana
meliputi:
1. Faktor fisiologis
Faktor fisiologis antara lain keadaan jasmani. Keadaan jasmani
melatarbelakangi aktivitas belajar di mana keadaan jasmani yang sehat akan
memberikan pengaruh positif dari proses belajar seseorang sehingga proses
belajar tersebut akan memberikan hasil yang optimal.
2. Faktor psikologis
Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah minat, bakat,
intelegensi, kepribadian dan motivasi peserta didik.

Selain itu Muhibbin (2010) dalam Ailiyazzahroh (2016, hlm. 14) juga
menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang
antara lain:
a. Faktor Internal yang meliputi aspek fisiologis dan psikologis
1. Aspek fisiologis
Kondisi umum jasmani atau tegangan otot yang menandai tingkat
kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi
semangat dan intensitas seseorang dalam mengikuti pelajaran.
2. Aspek psikologis
Banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat
mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan akademik seseorang antara
lain tingkat kecerdasan/intelegensi, sikap siswa tersebut terhadap suatu
pelajaran, bakat dan minat siswa, serta motivasi siswanya. Dimana motivasi
siswa dapat berupa motivasi intrinsik (yang berasal dari dalam diri siswa, di
mana siswa melakukan proses belajar siswa tersebut menyukai pelajaran
yang ia pelajari) ataupun motivasi ekstrinsik (yang berasal dari luar diri
siswa tersebut, di mana siswa ingin mendapatkan nilai/prestasi akademik
yang optimal).
b. Faktor Eksternal yang meliputi kondisi lingkungan sekitar yang bersifat
sosial maupun non sosial.
1. Faktor sosial
Lingkungan sosial sekitar sekolah dapat berupa para guru, senior dan
teman-teman sekelas lainnya. Dan lingkungan sosial sekitar rumah juga
mempengaruhi seseorang untuk mencapai prestasi akademik, seperti
dukungan orang tua dan lingkungan tetangga.
2. Faktor non-sosial
Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan non-sosial adalah
gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal individu tersebut, alatalat belajar yang digunakan, keadaan cuaca dan waktu belajar yang
digunakan seseorang.

c. Faktor pendekatan belajar, yakni berupa jenis upaya belajar seseorang yang
meliputi strategi dan metode yang digunakan seseorang untuk melakukan
kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran (Ailiyazzahroh, 2016, hlm. 1315).
Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas penulis
dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prestasi akademik adalah
proses belajar yang dialami siswa di sekolah yang meliputi kemampuan kognitif,
afektif dan psikomotorik yang merupakan ukuran keberhasilan siswa.
B. Studi Relevan
Terdapat beberapa studi yang dipandang relevan dengan studi ini, seperti:
1. Karya ilmiah dalam bentuk jurnal milik Citra Anggraini dan Nani Imaniyati
yang berjudul Fasilitas Belajar Dan Manajemen Kelas Sebagai Determinan
Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Jurnal milik Citra Anggraini dan Nani
Imaniyati berbeda dengan studi ini, karena metode yang digunakan adalah
metode survey dengan menggunakan angket jawaban tertutup yang hasil analisis
menunjukkan fasilitas belajar dan manajemen berkorelasi sedang terhadap
prestasi belajar secara parsial, namun hasil analisis secara simultan menunjukkan
korelasi yang kuat. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi
pihak sekolah maupun guru sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa yang optimal. Sementara studi ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif.
2. Karya ilmiah dalam bentuk jurnal milik Khotibul Umam yang berjudul
Pembinaan Prestasi Olahraga Bola Basket Pada Kelas Khusus Olahraga (KKO)
Di SMA NEGERI 2 Ngaglik Sleman. Jurnal milik Khotibul Umam berbeda
dengan studi ini, karena metode yang digunakan adalah metode gabungan secara
kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan
prestasi bola basket pada KKO di SMA N 2 Ngaglik berada dalam kategori
“sedang”. Pembinaan prestasi berdasarkan sudut pandang pengurus dan pelatih
dalam kategori sedang sebesar 50%. Kurang 33,33%, baik 16,67%. Faktor
internal berdasarkan pengurus dan pelatih berada dalam kategori sedang sebesar
50%, sangat kurang 16,66%, kurang 16,66%, baik 16,66%. Faktor eksternal

berdasarkan sudut pandang pengurus dan pelatih berada dalam kategori besar
sebesar 33,33%, kurang 33,33%, baik 33,33%. Berdasarkan sudut pandang atlet
data pembinaan prestasi dalam kategori besar sebesar 37,50%, kurang 31,25%,
baik 25%, sangat baik 6,25%. Berdasarkan faktor internal dari pandang atlet
berada dalam kategori sedang sebesar 43,75%, baik 31,25%, kurang 18,75%,
dan sangat kurang 6,25%. Faktor eksternal berdasarkan sudut pandang atlet
berada dalam kategori sedang sebesar 31,25%, baik 31,25%, kurang 25%, sangat
kurang 6,26% dan sangat baik 6,25%. Sementara studi ini menggunakan metode
penelitian interaktif.
3. Karya ilmiah dalam bentuk jurnal milik Rosalendro Eddy Nugroho dan Waode
Sami‟a yang berjudul Pengaruh Pembinaan Disiplin Dan Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Taruna Balai Pendidikan

Dan Pelatihan Ilmu

Pelayaran (BP2IP) Tangerang. Jurnal milik Rosalendro Eddy Nugroho dan
Waode Sami‟a berbeda dengan studi ini, karena metode yang digunakan adalah
menyebarkan kuisioner kepada taruna/taruni dengan menggunakan skala likert.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara
pengaruh variabel pembinaan disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi
belajar Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang.
Sementara studi ini menggunakan metode penelitian interaktif.
4. Karya ilmiah dalam bentuk jurnal milik Dwiki Adi Septian, Agus Kristiyanto,
Sapta Kunta Purnama yang berjudul Analisis Pembinaan Prestasi Olahraga
Penahan Pada Perpani Kabupaten Ponorogo berbeda dengan studi ini, karena
pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan analisis dokumen. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh PERPANI
Kabupaten Ponorogo sudah menerapkannya piramida pembinaan seperti halnya
pembinaan pada umumnya. Mengapa demikian dilihat dari adanya pembinaan
pemasalan dengan melaksanakan seleksi atlet pemula, atlet junior dan atlet
senior. Selain itu pembibitan atlet terus dilakukan melalui ekstra yang ada di
beberapa sekolah dan klup-klup penahan yang ada di Ponorogo. Struktur
organisasi PERPANI Kabupaten Ponorogo bisa dikatakan kurang berjalan
semestinya, karena dilihat dari kinerja pengurus PERPANI sendiri kurang begitu

maksimal. Sarana dan prasarana latihan yang dimiliki oleh PERPANI dikatakan
kurang memadai karena selain keterbatasan peralatan yang dimiliki juga sarana
yang ada masih sering dialih fungsikan penggunaannya oleh pemerintah daerah
sendiri. Pendanaan PERPANI Kabupaten Ponorogo masih belum begitu tertata
dengan rapi, penyebabnya dana yang diperoleh masih kurang dari kata cukup
untuk mengembangkan sebuah prestasi olahraga terutama dalam olahraga
penahanan. Sementara studi ini menggunakan
Observasi, wawancara dan dokumentasi.

pengumpulan data melalui

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
maksudnya data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak
menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya
dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2017, hlm. 7).
Saldana (2011) dalam Sugiyono (2017, hlm.6) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan payungnya berbagai metode penelitian naturalistik dalam
kehidupan sosial. Data atau informasi yang berupa teks hasil wawancara, catatan
lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti artifact, foto-foto,
video, data dari internet, dokumen pengalaman hidup manusia dianalisis secara
kualitatif (nonkuantitatif).
Dukeshire dan Thurlow (2002) dalam Sugiyono (2017, hlm. 3) mengatakan
penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan
menganalisis data yang bersifat naratif. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptive research adalah
penelitian yang menjelaskan (mendeskripsikan) suatu situasi atau era populasi
tertentu yang bersifat faktual secara sistematik.
Selanjutnya, Creswell (2009) dalam Sugiyono (2017, hlm. 3) menyatakan
bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku
individu

dan

kelompok,

menggambarkan

masalah

sosial

atau

masalah

kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan
prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting
partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam
tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.
Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel
(Sugiyono, 2017, hlm. 3-4).
Pendekatan

ini

dipilih

karena

menurut

penulis

untuk

membantu

mendapatkan informasi yang akurat mengenai program pembinaan prestasi di

MTsN 2 Kota Jambi yang selama ini diterapkan dan prestasinya yang sampai
sekarang masih bertahan dan melahirkan generasi penerus.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Lokasi MTsN 2 Kota Jambi terletak di Jl. Adityawarman Sukorejo
Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Pemilihan lokasi ini
di dasarkan pada pertimbangan karena sekolah ini sudah sejak lama menjadi
sekolah agama favorit dan dapat bersaing dengan sekolah umum lainnya.
Situasi sosial yang dipilih karena beberapa alasan pertama, kemudahan dalam
menjangkau lokasi. Kedua, karena rekomendasi dari jurusan.
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala
madrasah bagian kurikulum, wakil kepala madrasah kesiswaan, pembina osis,
pembina Lcc/ Olimpiade sebagai key informan, guru dan siswa. MTSN 2 Kota
Jambi. Subjek penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling
yang mana subjek penelitian dan tempat penelitian yang dipilih dengan tujuan
untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti serta sesuai dengan
tujuan peneliti. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2016, hlm.
218).
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hlm. 104). Dalam hal ini peneliti
akan memperoleh data primer dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah
bagian kurikulum, wakil kepala madrasah bagian kesiswaan, pembina osis,
pembina Lcc/ Olimpiade, guru dan siswa MTsN 2 Kota Jambi. Data primer
di sini adalah data yang berupa informasi, peristiwa atau tindakan yang
berkaitan dengan madrasah, khususnya yang berkenaan dengan manajemen

pembinaan prestasi siswa yang dilaksanakan di MTSN 2 Kota Jambi,
mengenai:
1. Bagaimana fungsi manajemen yang diterapkan dalam meningkatkan
prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
2. Apa saja program yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi
akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
3. Apa saja masalah yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik
siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
4. Bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam meningkatkan
prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
5. Apa hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan prestasi akademik
siswa di MTsN 2 Kota Jambi?
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen
(Sugiyono, 2017, hlm. 104). Data sekunder adalah data yang diperoleh
melalui pengamatan atau observasi melaui dokumentasi yang meliputi
sejarah, profil, foto kegiatan instrumen sekaligus pengumpulan data.
Instrument selain manusia (seperti pedoman wawancara, pedoman
observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya sebatas
sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen.
2. Sumber Data
Menurut Lofland (1984, hlm. 47) dalam Moleong (2010, hlm. 157)
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong,
2010, hlm. 157).
Sumber data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:
a. Kepala madrasah MTsN 2 Kota Jambi
b. Wakil kepala madrasah bagian kurikulum
c. Wakil kepala madrasah bagian kesiswaan
d. Pembina osis

e. Pembina Lcc/ Olimpiade
f. Guru
g. siswa
h. Kejadian dan peristiwa.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Observasi
Nasution (1998) dalam Sugiyono (2017, hlm. 106) menyatakan bahwa,
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan
electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi
dengan jelas.
Marshall (1995) dalam Sugiyono (2017, hlm. 106) menyatakan bahwa
“through observation, the researcher learn about behavior ang the meaning
attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku,
dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2017, hlm. 106). Faisal (1990) dalam
Sugiyono (2017, hlm. 106) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi
berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan
tersamar (overt observation dan convert observation), dan observasi yang tak
berstruktur (unstructured observation).
a. Observasi Partisipatif
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil
melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber
data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data
yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat
makna dari setiap perilaku yang nampak.
Stainback (1988) dalam Sugiyono (2017, hlm. 107) menyatakan “In
participant observation, the researcher observes what people do, listen to what

they say , and participates in their activities” Dalam observasi partisipatif, peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,
dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.
Seperti yang telah dikemukakan bahwa observasi ini dapat digolongkan
menjadi empat, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, observasi yang terus
terang dan tersamar, dan observasi yang lengkap (Sugiyono, 2017, hlm. 107).
1. Partisipasi pasif (passive participation): means the research is present at the
scene of action but does not interact or participate. Jadi dalam hal ini peneliti
datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam
kegiatan tersebut.
2. Partisipasi moderat (moderate participation): means that the researcher
maintains a balance between being insider and being outsider. Dalam observasi
ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang
luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam
beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
3. Partisipasi aktif (active participation): means that the researcher generally does
what others in the setting do. Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa
yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.
4. Partisipasi lengkap (complete participation): means the researcher ia a natural
participant. This is the highest level of involvement. Dalam melakukan
pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang
dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak terlihat
melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi
terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.
b. Observasi Terus Terang atau Tersamar
Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan
terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang malakukan penelitian. Jadi
mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.
Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam
observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data
yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka

peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2017, hlm.
108).
c. Observasi tak Berstruktur
Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur,
karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama
kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti
dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur
dengan menggunakan pedoman observasi.
Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara
sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti
tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan
pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya
berupa rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2017, hlm. 109).
Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar.
Hal ini setidaknya membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan mengetahui
bagaimana program pembinaan prestasi siswa di MTSN 2 Kota Jambi dalam
meningkatkan prestasi akademik siswa.
2. Wawancara/Interview
Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2017, hlm. 114) mendefinisikan
interview sebagai barikut. „a meeting of two persons to exchange information and
idea through question and responses, resulting in communication and joint
construction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal pokok dari responden
yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan
tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan
atau keyakinan pribadi.

Stainback (1988) dalam Sugiyono (2017, hlm. 114) mengemukakan
bahwa: interviewing provide the researcher a means to again a deeper
understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can
be gained through observation alone. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan
mengetahui

hal-hal

yang

lebih

mendalam

tentang

partisipan

dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa
ditemukan melalui observasi.
Selanjutnya

Esterberg

(2002)

dalam

Sugiyono

(2017, hlm. 114)

menyatakan bahwa “interviewing is at the heart of social research. If you look
through almost any sociological journal, you will find that much social research is
based on interview, either standardized or more in-depth”. Interview merupakan
hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda
temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun
yang dalam (Sugiyono, 2017, hlm. 114).
Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi
partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti
juga melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya.
Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2017, hlm. 115) mengemukakan
beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak
terstruktur.
a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa
yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul
data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini
setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan
beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. supaya setiap pewawancara
mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon
pewawancara.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai
pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat
bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu
pelaksanaan wawancara menjadi lancar.
b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di
mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur. Tujuan

dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta
pendapat, dan ide-idenya. Dalam

melakukan wawancara, peneliti

perlu

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan
(Sugiyono, 2017, hlm. 115-116).
c. Wawancara tak Berstruktur (Unstructured Interview)
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam
penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang
subyek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan
informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek,
sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa
yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih
lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang
mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek (Sugiyono, 2017, hlm. 116).
Wawancara baik yang dilakukan dengan face to face maupun yang
menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu
pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu
yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Pada saat responden
sedang sibuk bekerja, sedang mempunyai masalah berat, sedang mulai istirahat,
sedang tidak sehat, atau sedang marah, maka harus hati-hati dalam melakukan

wawancara. Kalau dipaksakan wawancara dalam kondisi seperti itu, maka akan
menghasilkan data yang tidak valid dan akurat.
Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka
sebaiknya sebelum melakukan wawancara, pewawancara minta waktu terlebih
dahulu, kapan dan d imana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini, maka
suasana wawancara akan lebih baik, sehingga data yang diperoleh akan lebih
lengkap dan valid.
Informasi atau data yang diperoleh dari wawancara sering bias. Bias adalah
menyimpang dari yang seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data tersebut
subyektif dan tidak akurat. Kebiasaan data ini akan tergantung pada pewawancara,
yang diwawancarai (responden) dan situasi & kondisi pada saat wawancara.
Pewawancara yang tidak dalam posisi netral, misalnya ada maksud tertentu, diberi
sponsor akan memberikan interpretasi data yang berbeda dengan apa yang
disampaikan oleh responden. Responden akan memberi data yang bias, bila
responden tidak dapat menangkap dengan jelas apa yang ditanyakan peneliti atau
pewawancara. Oleh karena itu peneliti jangan memberi pertanyaan yang bias.
Selanjutnya situasi dan kondisi seperti yang juga telah dikemukakan di atas, sangat
mempengaruhi proses wawancara, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi
validitas data (Sugiyono, 2017, hlm. 117).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur.
Sebelum melakukan kegiatan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat
pedoman wawancara agar proses tetap terfokus dan tidak keluar dari konteks yang
menjadi tujuan utama peneliti yaitu mendeskripsikan manajemen pembinaan
prestasi siswa. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan fleksibel, sementara
itu pedoman wawancara hanya digunakan sebagai acuan.
3. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),
ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya
foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya misalnya

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan dalam Sugiyono menyatakan “in
most tradition of qualitative research, the pharase personal document is used
broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which
describes his or her own actions, experience and belief”.
Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat
dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah,
di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Publish autobiographies provide a
readily available source of data for the discerning qualitative research (Bogdan).
Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau
karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Photographs provide strikingly
descriptive data, are often used to understand the subjective and is product are
frequently analyzed inductive.
Tetapi juga perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki
kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan
keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga
autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif (Sugiyono, 2017,
hlm. 124-125).
Untuk memperoleh data dokumentasi, peneliti mengambil dari dokumendokumen yang berupa foto, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan manajemen
pembinaan prestasi siswa.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap
tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman dalam
Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data
display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2017, hlm. 132-133).
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan
data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh
akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum
terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam
semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan
sangat bervariasi.
2. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data
berarti merangkum, memilih dan 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
unutk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini,
dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan dan keluasan dan kedalam wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang
masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau
orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan
berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan
pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2017, hlm. 134-136).
Pada tahap reduksi data, peneliti merekam data lapangan dalam bentuk
catatan-catatan lapangan, menafsirkan, dan menyeleksi masing-masing data yang
relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Dengan melalui wawancara dan
observasi yang kemudian peneliti menganalisis dengan memilih, menggolongkan,

dan membuang data yang dianggap kurang penting serta mengorganisir data-data
tersebut sehingga data tersebut dapat tersajikan sebagaimana mestinya.
3. 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. Dalam
hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017, hlm.137) menyatakan
“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has
been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017, hlm.
137). Penyajian data terkait dengan Manajemen Pembinaan Prestasi Siswa di
MTsN 2 Kota Jambi, yang telah direduksi sebelumnya melalui data yang telah
tersedia.
4. Conclusion Drawing/ Verification
Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman dalam (Sugiyono, 2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan
masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti
telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif
masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di
lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatau obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau

teori (Sugiyono, 2017, hlm. 141-142). Hasil dari penyajian data dapat diambil
kesimpulan tentang Manajemen Pembinaan Prestasi Siswa di MTsN 2 Kota Jambi.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan sebagai berikut:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai
contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang,
maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke
bawahan yang dipimpin, ke atasan yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan
yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan
kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan
seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan,
mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber
data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan
suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan
tiga sumber data tersebut (Sugiyono, 2017, hlm. 191).
Triangulasi sumber yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan
membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala madrasah,
wakil kepala madrasah, pembina osis, pembina Lcc/ Olimpiade, guru dan siswa.
Mengecek apakah data yang diperoleh tersebut sama dengan teknik yang sama
dengan sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk
memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar,
karena sudut pandangnya berbeda-beda (Sugiyono, 2017, hlm. 191).

Triangulasi teknik yang dimaksudkan dalam penelitian ini

yaitu

dengan membandingkan teknik pengumpulan data yang satu dengan teknik yang
lain yaitu teknik pengumpulan data wawancara dengan dokumentasi dan
observasi. Dengan mengecek apakah data yang diperoleh sama dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
Berdasarkan teknik keabsahan data diatas maka dapat dipahami bahwa
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk
mengecek keabsahan data dari seluruh data yang diperoleh. Dengan demikian
seluruh data yang diperoleh dilapangan dapat teruji kebenarannya.

G. Jadwal Penelitian
Kegiatan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yang meliputi sebagai
berikut:
1. Penyusunan proposal dan pengajuan proposal, penunjukan dosen pembimbing,
perbaikan seminar proposal serta pengajuan izin riset.
2. Pengumpulan data di lapangan sejalan dengan analisis data tahapan awal.
3. Analisis lanjutan, penyusunan laporan penelitian, penulisan laporan akhir,
pengadaan dan memperbanyak laporan dan selanjutnya untuk diujikan.
Adapun jadwal penelitian yang telah dijelaskan tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 1.3
No

2018

Jenis Kegiatan
Penelitian
September

1

Pembuatan dan
pengajuan
Proposal

2

Penunjukan
dosen
pembimbing

3

Perbaikan
proposal

4

Izin
seminar
dan perbaikan
hasil seminar

5

Pengajuan izin
riset

6

Pengumpulan
data

7

Verifikasi dan
analisis data

8

Konsultasi
pembimbing

9

Perbaikan

10

Agenda skripsi

Oktober

November

2019
Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah MTsN 2 Kota Jambi
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Jambi merupakan salah
satu lembaga pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ).
Keberadaan MTsN 2 Kota Jambi di Kota Jambi adalah sebagai salah satu upaya
pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk memacu

Madrasah

Tsanawiyah khususnya di Kota Jambi agar kelak dapat sama-sama maju dan
berprestasi seimbang dengan SMP dalam Kota Jambi, bila perlu dapat
mengunggulinya. Dan disatu sisi, salah satu modal MTsN 2 Kota Jambi adalah
sekolah umum yang berciri khas Islam, di sinilah letak kelebihan dan
keunggulan dari sekolah-sekolah lain yang merupakan salah satu alternatif
pilihan yang tepat bagi orang tua siswa/i.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam perkembangannya keberadaan
MTsN 2 Kota Jambi yang secara resmi dikukuhkan menjadi MTsN 2 Kota
Jambi berdasarkan PMA Nomor 681 Tahun 2016 yang sebelumnya bernama
MTsN Model Jambi oleh Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI pada
tanggal, 14 Maret 1998, secara bertahap senantiasa dilakukan pembenahan dan
perbaikan, baik pada aspek tertib administrasi Kepala Madrasah dan guru,
tertib

administrasi

keuangan,

tertib

administrasi

perlengkapan,

tertib

administrasi kepegawaian/ketenagaan, administrasi proses belajar mengajar,
praktikum, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.
Selama

kurun

waktu

lima

tahun

terakhir

perkembangannya

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, baik pada jumlah siswa
yang mendaftar maupun perolehan NEM setiap tahun.
Akan tetapi bila dianalisa lebih mendalam perbandingan antara beban
kerja MTsN dengan jumlah tenaga yang tersedia satu sisi dirasa telah
mencukupi tenaga guru mata pelajar agama (PAI), akan tetapi pada sisi lain
terjadi kekurangan khususnya pada mata pelajaran tertentu. Dalam kondisi

seperti itu upaya untuk mewujudkan madrasah yang berprestasi secara simultan
tetap diupayakan peningkatannya.
Kepala Sekolah dari Madrasah Negeri Kota Jambi ke Madrasah Negeri
Model Kota Jambi berlanjut Ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
berdasarkan tahun berdirinya.
Tabel 1.4
NO
NAMA
PRIODE
1
Drs. Mahmud AK
1979-1981
2
Drs. H.A. Razak Hazzul
1981-1984
3
Drs. Lukman Hakim
1984-1990
4
Drs. A. Somad HS
1990-1992
5
Drs. Kamaluddin Basri
1992-1998
6
Drs. H. Satria
1998-2002
7
Dra. Aisyah
2002-2008
8
H.M. Aman, S.Ag.
2008-2012
9
Drs. H. Imtazmona
2012- Sekarang
Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

2. Letak Geografis
Secara geografis MTsN 2 Kota Jambi terletak di kelurahan Thehok
kecamatan Jambi selatan Kota Jambi, tepatnya di jalan Adityawarman Sukarejo
sekitar 1 km dari Simpang Sukarejo Thehok Kota Jambi yang berdiri di atas
tanah sertifikat hak milik Departemen Agama RI. Disekitarnya dikelilingi
dengan pagar beton, jalan umum dan perkampungan warga. Secara jelas
pembagian wilayahnya sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan MIN Kota Jambi
b. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Adityawarman
c. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan MAN Model Jambi
d. Sebelah timur berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk.
3. Pofil MTsN 2 Kota Jambi
Nama Madrasah
NSM
NPSN
Alamat Madrasah
Waktu Belajar
Telp/ Fax

: MTsN 2 Kota Jambi
: 121115710002
: 10508333
: Jl. Adityawarman Sukarejo
Thehok Kota Jambi
: 07.00-14.50 WIB
: 074141250

E-mail
Website
Status Kepemilikan Bangunan Sekolah
Nilai Akreditasi Madrasah
Nama Kepala Madrasah
Tahun Berdirinya MTsN 2 Kota Jambi
Jumlah Rombongan Belajar
Jumlah Siswa
Jumlah Guru
Jumlah Administrasi
Sarana yang Dimiliki

: mtsn-2-jambi@mts.ac.id
: mtsn2kotajambi.mdrsh.id
: Milik Negara
: A (90) 22 Oktober 2015
: Drs. H. Imtazmona
: 14 Maret 1988
: 27 (Dua Puluh Tujuh)
: 1.063 Siswa
: 55 Orang
: 15 Orang
: a. Lab. Bahasa
b. Perpustakaan
c. Ruang Komputer
d. Ruang Kantor
e. Ruang Belajar
f. Labor IPA
g. Musholla
h. Rumah Penjaga
i. WC
j. Pos Satpam
k. Lapangan Upacara
: 1500 M2
: 900 M2
: 6000 M
: Pendidikan

Luas Keseluruhan Tanah
Luas Bangunan
Jarak Pusat Kecamatan
Organisasi Penyelenggara
4. Visi dan Misi MTsN 2 Kota Jambi
a. Visi
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Jambi merupakan
salah satu lembaga pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Keberadaan MTsN 2 Kota Jambi di Kota Jambi adalah sebagai salah
satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk memacu
Madrasah Tsanawiyah khususnya di Kota Jambi agar kelak dapat sama-sama
maju dan berprestasi seimbang dengan SMP dalam Kota Jambi, bilamana
perlu dapat mengunggulinya.
MTsN 2 Kota Jambi mempunyai visi sebagai berikut:
“ Bertaqwa, Berakhlaq Mulia, dan Unggul Dalam Prestasi ”
b. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Madrasah menentukan
langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk
mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik.
b. Mengembangkan budaya kompetitif bagi peserta didik dalam upaya
meningkatkan prestasi.
c. Mengembangkan pribadi yang cinta tanah air.
d. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap
agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang baik.
e. Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan seluruh
kegiatan Madrasah.
f. Mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kependidikan
dan keguruan.
g. Melestarikan dan mengembangkan olah raga, seni dan budaya.
h. Mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi untuk mencetak peserta didik yang
berwawasan global.
5. Tujuan MTsN 2 Kota Jambi
Secara khusus sesuai dengan visi dan misi Madrasah, tujuan MTsN 2
Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018/2019, Madrasah mengantarkan peserta
didiknya untuk :
a. Mengoptimalkan pencapaian GSA (Gain Score Achievement) minimal 0,5.
b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan

pendekatan pembelajaran

yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), antara lain
CTL, PAKEM serta layanan bimbingan dan konseling.
c. Memperoleh kejuaraan olimpiade sains tingkat Kota, Provinsi, maupun
Nasional.
d. Menjadikan

peserta didik memiliki kesadaran terhadap kelestarian

lingkungan hidup sekitarnya.
e. Memiliki jiwa cinta tanah air yang diinternalisasikan lewat kegiatan
PASKIBRA dan Pramuka.
f. Meraih kejuaraan dalam beberapa cabang olah raga di tingkat Propinsi.
g. Meraih kejuaraan dalam cabang seni dan budaya di tingkat Kabupaten.

h. Memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah
sesuai dengan agama yang dianutnya.
i. Meningkatkan budi pekerti peserta didik.
6. Kurikulum MTsN 2 Kota Jambi
a. Terhitung pada tahun pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009 Madrasah
Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Jambi menggunakan Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK).
b. Mulai tahun pelajaran 2009/2010 s.d. tahun pelajaran 2016/2017
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Jambi sepenuhnya
menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) &
Kurikulum 13.
c. Mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 sampai dengan sekarang MTsN 2 Kota
Jambi akan Menggunakan Kurikulum 2013.
7. Struktur Organisasi
Suatu lembaga pendidikan mutlak adanya suatu organisasi kerja dalam
rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam organisasi tersebut
adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab menurut bidang dan
bagian yang ditentukan, sehingga diharapkan tidak adanya saling lempar tugas
dan tanggung jawab yang merusak kelancaran untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
Begitu halnya dengan MTsN 2 Kota Jambi yang merupakan lembaga
pendidikan yang memiliki berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
pendidikan. Untuk mengatur, menyusun, dan menjalankan kegiatan agar dapat
berjalan lancar dan terorganisir maka diperlukan suatu organisasi untuk
pembagian tugas secara merata dan professional yang sesuai dengan jabatan dan
uraian tugasnya masing-masing.
Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian struktur organisasi MTsN 2
Kota Jambi dapat dilihat pada struktur di bawah ini.

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA JAMBI
TAHUN 2018/2019

Ketua Komite
H. Antemas

Kepala Madrasah
Drs. Imtazmona
Koordinator TU
Drs. Asrul, M.Pd.I

Pembina Kegiatan
Ekstra Kurikuler
Osis
1. Dra. Jeany Eva
Krisna, M.Pd
2. Marta Wahyudi, S.Pd
PMR
1. Azikri, S.Pd.I
2. Elizar, S.Pd
LCC/ Olimpiade
1. Epa Susanty, S.Pd
2. Titien Kartina, S.Pd
3. Rabi‟ah Salim, S.Pd.I,
M.Pd

4. Salamah, S.Pd
5. Heri Yulistuti, S.Pd
6. Sadat, S.Pd.I
7. Masrul S.Pd.I
8. Yena Saptariana,
S.Pd
Kopsis
Drs. Hendra Adi Sakti,
M.Pd
Darkasi, S.Pd
Yena Saptariana, S.Pd

Pramuka
1. Damairi, S.Pd, M.Pd
2. Eni Misetiyowati,
M.Pd
Drum Band
Irwan, S.Pd

WKM. Kurikulum
Amir Mahmud, S.Pd

WKM. Humas
Drs. Huzairin

WKM. Kesiswaan
Mangamar, S.Pd.I

WKM. Sarpras
AH. Muktabari, S.Ag
S.

Pengelola

UKS
Dra. Nurhaida
Keterampilan
1. Drs. Edison
2. Pitriati, S.Pd, M.Pd
Olahraga
Drs. Khairul Rahman
Pengelola 3 K
1. Susilawati, S.Ag
2. Yurlensi, S.Pd.I
3. Nofitri Yani, S.Ag
4. Dra. Hertati HS

Bimbingan Konseling
1. Eni Misetyowati, M.Pd
2. Emi Warni, S.Pd
3. Mimiyati, S.Pd
4. Nove Dalas, M.Pd

Perpustakaan
1. Desi Karlina, S.Pd
2. Zainidar, S.Pd.I
3. Amelia Octavianti

Laboratorium
1. Dra. Jeany Eva
Krisna, M.Pd
2. Heri Yulistuti, S.Pd
3. Juhriyah, S.Pd
4. Rabi‟ah Salim,
S.Pd.I, M.Pd

Bendahara
Muslim, S.Ag

Kepegawaian
Sutiono, SE

Pembantu
Bendahara
Siti Ruqayah, S.Pd.I

Pengelola UPP/
Kepegawaian
1. Ahmad
Firdaus, S.Pd
2. H. M. Jamil
Isba

Pengelola Urusan
Umum/ Arsiparis
Furna Mustita
Petugas Umum/ 6 K
Said

Pengelola Urusan
Pengelolaan
Salawati

Satuan Pengamanan
1. M. Taufik
2. M. Amin, A.Md

Operator EMIS
Putri
Ramadhaniah, SE

Wali Kelas VII
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
SISWA

Lismasari Dewi, S.Pd
Khuzaimah, S.Pd.I, M.Pd
Suryani, S.Pd
Rabi‟ah Salim, S.Pd.I, M.Pd
Syarifah Aisyah, S.Pd
Pitriati, S.Pd., M.P
Silmiah Chatib, S.Ag, M.Pd
Dra. Syari‟ati

Wali Kelas VIII
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Marta Wahyudi, S.Pd
Tien Kartina, S.Pd
Nofitri Yani, S.Ag
Irwan, S.Pd
Susilawati, S.Ag, M.Pd
Dra. Nurhaida
Darkasi, S.Pd
Azikri, S.Pd.I, M.Pd
Salmah, S,Pd
Elizar, S.Pd

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Operator EMPA
Ayu Destri
Wahyuni, S.Pd
Operator
SIMPATIKA
Darkasi, S.Pd

Kebersihan
Abdul Rohim

Wali Kelas IX
Dra. Hertati HS
Rahma, S.Pd
Heri Yulistuti, S.Pd
Juhriyah, S.Pd
Saripah Sakinah, S.Ag
Epa Susanty, S.Pd
Dra. Jeany Eva Krisna, M.Pd
Yena Saptariana, S.Pd
Desi Karlina, S.Pd

Tabel 2.4 Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2018/2019
NO

NAMA

TUGAS TAMBAHAN

1

Drs. H Imtazmona

Kepala Madrasah

2

H. Antemas

Komite

3

Amir Mahmud, S.Pd

Wakil Kurikulum

4

Mangamar, S.Pd.I

Wakil Kesiswaan

5

Drs. Huzairin

Wakil Humas

6

AH. Muktabari, S.Ag

Wakil Sarpras

7

Desi Karlina, S.Pd

Kepala Pengelola Perpustakaan
Pembina UKS
Wali Kelas IX I

8

Dra. Jeany Eva Krisna, M.Pd

Kepala Pengelola Laboratorium
Wali Kelas IX F
Pembina Osis

9

Drs. Hendra Adi Sakti, M.Pd

Ketua Pengelola Kopsis

10

Darkasi, S.Pd

Sekretaris Pengelola Kopsis
Wali Kelas VIII G

11

Yena Saptariana, S.Pd

Bendahara Pengelola Kopsis
Wali Kelas IX H
Anggota Lcc/ Olimpiade IPS

12

Zainidar, S.Pd.I

Anggota Pengelola Perpustakaan

13

Amelia Octavianti

Anggota Pengelola Perpustakaan

14

Heri Yulistuti, S.Pd

Anggota Pengelola Laboratorium
Wali Kelas IX C

15

Juhriyah, S.Pd

Anggota Pengelola Laboratorium
Wali Kelas IX D

16

Rabi‟ah Salim, S.Pd.I, M.Pd

Anggota Pengelola Laboratorium
Wali Kelas VII D
Anggota Lcc/ Olimpiade Bahasa
Inggris

17

Susilawati, S.Ag, M.Pd

Koordinator Pengelola 3 K
Wali Kelas VIII E

18

Yurlesni, S.Pd.I

Anggota Pengelola 3 K (Kelas VII)

19

Nofitri Yani, S.Ag

Anggota Pengelola 3 K (Kelas VIII)
Wali Kelas VIII C

20

Dra. Hertati HS

Anggota Pengelola 3 K (Kelas IX)
Wali Kelas IX A

21

Lismasari Dewi, S.Pd

Wali Kelas VII A

22

Khuzaimah, S.Pd.I

Wali Kelas VII B

23

Suryani, S.Pd

Wali Kelas VII C

24

Syarifah Aisyah, S.Pd

Wali Kelas VII E

25

Pitriati, S.Pd, M.Pd

Wali Kelas VII F
Pembina Keterampilan

26

Silmiyah Chatib, S.Ag, M.Pd

Wali Kelas VII G

27

Dra. Syari‟ati

Wali Kelas VII H

28

Martha Wahyudi, S.Pd

Wali Kelas VIII A
Pembina Osis

29

Tien Kartina, S.Pd

Wali Kelas VIII B
Anggota Lcc/ Olimpiade Bahasa
Inggris

30

Irwan, S.Pd

Wali Kelas VIII D
Pembina Drum Band

31

Dra. Nurhaida

Wali Kelas VIII F
Pembina UKS

32

Azikri, S.Pd.I, M.Pd.I

Wali Kelas VIII H
Pembina PMR

33

Salmah, S.Pd

Wali Kelas VIII I
Anggota

Lcc/

Matematika
34

Elizar, S.Pd

Wali Kelas VIII J

Olimpiade

Pembina PMR
35

Rahma, S.Pd

Wali Kelas IX B

36

Saripah Sakinah, S.Ag

Wali Kelas IX E

37

Epa Susanty, S.Pd

Wali Kelas IX F
Koordinator Lcc/ Olimpiade

38

Damairi, S.Pd, M.Pd

Pembina Pramuka

39

Eni Misetiyowati, M.Pd

Pembina Pramuka
Kepala Bimbingan dan Konseling

40

Riski Lusiana, S.Pd.I

Pembina Pramuka

41

Risyap Firanto, S.Kom

Pembina Pramuka

42

Ayu Destri Wahyuni, S.Pd

Pembina PMR

43

Muthia Muthmainnah

Pembina PMR

44

Sadat, S.Pd.I

Anggota Lcc/ Olimpiade Agama

45

Masrul, S.Pd.I

Anggota Lcc/ Olimpiade Agama

46

Djuwairiyah, S.Ag

Pembina UKS

47

Siti Roqayah, S.Pd.I

Pembina UKS

48

Drs. Khairul Rahman

Pembina Olahraga

49

Said

Pembina Olahraga

50

Drs. Edison

Pembina Keterampilan

51

Fauziah, S.Kom

Pembina Keterampilan

52

Emi Warni, S.Pd

Anggota Bimbingan dan Konseling

53

Mimiyati, S.Pd, M.Pd

Anggota Bimbingan dan Konseling

54

Nove Dalas, M.Pd

Anggota Bimbingan dan Konseling

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

8. Keadaan Guru dan Karyawan
Jumlah Guru Tetap yang mengajar pada Madrasah Tsanawiyah Negeri
(MTsN) 2 Kota Jambi sampai tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 55 Orang.
Untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya terhadap jumlah guru sesuai
dengan kualifikasinya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Jumlah Guru MTsN 2 Kota Jambi
NO

JURUSAN

Pendidikan Guru
SLTA DI/3 S1/S2 Jlh

Status
Kemenag Diknas

Honorer

1.

PAI

-

-

10

10

7

-

3

2.

Matematika

-

1

5

6

6

-

-

3.

PPKN

-

-

1

1

-

-

1

4.

IPA

-

-

5

5

4

1

-

5.

IPS

-

-

5

5

5

-

-

6.

B. Indonesia

-

-

6

6

6

-

-

7.

B. Inggris

-

-

5

5

5

-

-

8.

B. Arab

-

-

3

3

3

-

-

9.

Penjaskes

-

-

2

2

2

-

-

10.

Seni Budaya

-

-

2

2

2

-

-

11.

M u l ok

-

-

2

2

-

-

2

12.

BK

-

-

5

5

5

-

-

13.

TIK/PRAKARYA

1

1

1

3

1

3

51

55

J u m l ah

3
45

1

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pendidikan
guru pada MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut :
a. Guru yang berpendidikan S1 sebanyak 38 orang (69%) dan Pendidikan
D1/D3 sebanyak 1 orang (3%). Dan Pendidikan S2 sebanyak 15 orang
(28%). Dan sekarang yang melanjutkan ke S3 sebanyak 1 orang.
b. Guru Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 45 Orang (73,1%) dan
Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang (7,7%) dan guru honorer (GTT)
sebanyak 8 orang (19,1%).

9

Tabel 4.4 Daftar Nama-nama Guru MTsN 2 Kota Jambi
NO

NAMA

BIDANG STUDI

1

Drs. H Imtazmona

Akidah Akhlak

2

Drs. Huzairin

Al-Qur‟an Hadist

3

Dra. Hertati, HS

Al-Qur‟an Hadist

4

Dra. Masnidar

Aqidah Akhlak

5

Drs. Sahdanur

Matematika

6

Amir Mahmud, S.Pd

Matematika

7

Mangamar, S.Pd.I

IPA Fisika

8

Dra. Syari‟ati

IPA Biologi

9

Heri Yulistuti, S.Pd

IPA Biologi

10

Emi Warni, S.Pd

Bimbingan Konseling

11

Dra. Nurhaida

Bahasa Indonesia

12

Rosmiyenti, S.Pd

IPA Fisika

13

Drs. Khoirul Rahman

Penjas Orkes

14

Ahmad Zarkasyi, S.Pd

Bahasa Inggris

15

Daimairi, S.Pd

Bahasa Inggris

16

Drs. Edison

Seni Budaya

17

Drs. Hendra Adi Sakti

IPS

18

AH. Muktabari, S.Ag

Matematika

19

Juhriyah, S.Pd

Bahasa Indonesia

20

Dra. Jeany Eva Krisna, M.Pd

Bahasa Indonesia

21

Darkasi, S.Pd

IPS

22

Silmiyah Chatib, S.Ag

Akidah Akhlak

23

Irwan, S.Pd

Bahasa Indonesia

24

Desi Karlina, S.Pd

IPS

25

Suryani, S.Pd

IPA

26

Syarifah Aisyah, S.Pd

IPS

27

Mimiyati, Rm, S.Pd

Bimbingan Konseling

28

Tien Kartina, S.Pd

Bahasa Inggris

29

Epa Susanty, S.Pd

Matematika

30

Yurlesni, S.Pd.I

Bahasa Indonesia

31

Lismasari Dewi, S.Pd

Bahasa Indonesia

32

Yena Saptariana, S.Pd

IPS

33

Pitriati, S.Pd

Seni Budaya

34

Salmah, S.Pd

Matematika

35

Elizar, S.Pd

Bahasa Inggris

36

Eni Mesetyowati, S.Pd, M.Pd

Bimbingan Konseling

37

Rosnelli

Matematika

38

Robi‟ah Salim

Bahasa Inggris

39

Nove Dalas, S.Pd, M.Pd

Bimbingan Konseling

40

Martha Wahyudi

Penjas Orkes

41

Muhammad Arif, S.Ag

Bahasa Arab

42

Khuzaimah, S.Ag

Bahasa Arab

43

Azikri, S.Pd.I

Bahasa Arab

44

Susilawati, S.Ag

Fiqh

45

Nofitri Yani, S.Ag

SKI

46

Saripah Sakinah, S.Ag

Fiqh

47

Sadat, S.Pd.I

Al-Qur‟an Hadist/ Mulok

48

Riski Lusiana, S.Pd

Fiqh

49

Drs. H Nawawi

Fiqh

50

Ida Agustiyawati, SH

PKN

51

H. Masykur, S.Pd.I, M.Pd.I

Mulok/ SKI

52

Fauziah

TIK

53

Abdul Azim

TIK

54

Ngatiem, S.Kom

TIK

55

Masrul, S.Pd

Mulok/ SKI

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Tabel 5.4 Keadaan Karyawan di MTsN 2 Kota Jambi

NO

NAMA

JABATAN

1

Fahmi Dharmawan, S.Ag

Kepala Tata Usaha

2

Muslim, S.Ag

Bendahara Rutin

3

Siti Ruqayah, S.Pd.I

Pembantu Bendahara Rutin

4

Sutiono, SE

Operator Simpeg

5

Furna Mustita

Arsiparis

6

Ahmad Firdaus, S.Pd.I

Pengelola

Urusan

Pendidikan

Pengajaran/ Kesiswaan
7

H. M. Jamil Isba

Pengelola

Urusan

Pendidikan

Pengajaran/ Kesiswaan
8

Putri Ramadhaniah, SE

Operator Emis dan BIOUN

9

Salawati

Pengelola Urusan Perlengkapan

10

Ayu Destri Wahyuni, S.Pd

Operator EMPA

11

Darkasi, S.Pd

Operator Simpatika

13

Said

Petugas Umum

14

Abdul Rohim

Kebersihan

15

M. Taufik

Satuan Pengamanan

16

M. Amin, A.Md

Satuan Pengamanan

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

9. Keadaan Siswa MTsN 2 Kota Jambi
Keberadaan siswa MTsN 2 Kota Jambi juga merupakan unsur utama
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di madrasah, di samping
guru dan karyawan. Tanpa siswa maka penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran tidak akan terlaksana. Siswa adalah objek untuk mencapai
tujuan pendidikan. Adapun keadaan siswa di MTsN 2 Kota Jambi adalah
sebagai berikut:

Tabel 6.4 Keadaan siswa MTsN 2 Kota Jambi
No

Kls

1.
2.
3.

I
II
III

No

Kls

1.
2.
3.

VII
VIII
IX

No

Kls

1.
2.
3.

VII
VIII
IX

No

Kls

1.
2.
3.

VII
VIII
IX

No

Kls

1.
2.
3.

VII
VIII
IX

No

Kls

1.
2.
3.

I
II
III

No

Kls

1.
2.
3.

VII
VIII
IX

Jlh Siswa 2003/2004
Robel Lk
Pr
Jlh
6
114
146
260
7
125
141
266
5
80
97
177
18
319
384
703

Jlh. Siswa 2004/2005
Robel Lk
Pr
Jlh
6
134
119
253
6
97
140
237
6
117
141
258
18
348
400
748

Jlh Siswa 2006/2007
Robel
Lk
Pr
6
110
116
6
133
128
6
127
123
18
370
367

Jlh
226
261
250
737

Jlh. Siswa 2007/2008
Robel
Lk
Pr
Jlh
6
116
139
255
6
119
125
244
6
133
122
255
18
368
386
754

Jlh Siswa 2008/2009
Robel
Lk
Pr
Jlh

Jlh. Siswa 2009/2010
Robel
Lk
Pr
Jlh

7
6
6
19

115
110
108
333

110
136
124
372

225
249
231
705

6
7
6
19

94
113
110
317

116
112
128
356

Ket.

Ket.

Ket.

210
225
638
673

Jlh Siswa 2010/2011
Robel
Lk
Pr
7
135
148
6
96
116
6
102
132
19
333
396

Jlh
283
212
234
729

Jlh. Siswa 2011/2012
Robel
Lk
Pr
Jlh
7
116
165
281
7
120
150
270
5
80
115
195
19
316
429
746

Jlh Siswa 2012/2013
Robel
Lk
Pr
6
112
149
7
116
147
7
118
151
20
346
447

Jlh
261
265
269
795

Jlh. Siswa 2013/2014
Robel
Lk
Pr
Jlh
8
146
164
310
6
100
147
247
7
92
162
254
21
338
473
811

Jumlah Siswa 2014/2015
Robel Lk
Pr
Jlh
8
159
192
351
8
126
171
297
6
99
140
239
22
384
503
887

Jlh. Siswa 2015/2016
Robel Lk
Pr
Jlh
8
173
170
343
8
150
182
332
8
128
171
299
451
523
974

Jumlah Siswa 2016/2017
Robel
Lk
Pr
Jlh
9
206
201
407
8
166
177
343
8
131
183
314

Jumlah Siswa 2017/2018
Robel
Lk
Pr
Jlh
10
198
237
435
9
197
195
392
8
168
166
334

Ket.

Ket.

Ket.

Ket.

25
No

Kls

1.
2.
3.

VII
VIII
IX

503

561

1064

Jumlah Siswa 2018/2019
Robel
Lk
Pr
Jlh
8
122
146
268
10
188
233
421
9
184
190
374
27
494
569
1063

27

563

598

1161

Jumlah Siswa 2019/2020
Robel
Lk
Pr
Jlh

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa MTsN 2 Kota
Jambi pada Tahun Pelajaran 2003-2004 berjumlah 703 orang, pada tahun
2004-2005 berjumlah 748 orang, pada tahun 2006-2007 berjumlah 737 orang,
pada tahun 2007-2008 berjumlah 754 orang, pada tahun 2008-2009 berjumlah
705 orang, pada tahun 2009-2010 berjumlah 674, pada tahun 2010-2011
berjumlah 729 orang, pada tahun 2011-2012 berjumlah 746 orang, pada tahun
2012-2013 berjumlah 795 orang, pada tahun 2013-2014 berjumlah 811 orang,
pada tahun 2014-2015 berjumlah 877 orang, pada tahun 2015-2016 berjumlah
974 orang, pada tahun 2016-2017 berjumlah 1064 orang, pada tahun 20172018 berjumlah 1161 orang dan pada Tahun Pelajaran 2018-2019 berjumlah
1063 orang.
10. Keadaan Sarana/Prasarana
Ada tiga faktor yang harus ada dalam proses pembelajaran yaitu guru,
siswa dan instrument belajar. Ketiadaan salah satu dari faktor tersebut maka
tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Satu bentuk dari instrument
belajar yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu
faktor yang vital dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, karena
itu apabila sarana dan prasarana kurang mendukung maka penyelenggaraan
atau pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berjalan dengan
baik.
Sarana dan prasarana yang mendukung dan lengkap akan memudahkan
proses pembelajaran, karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana akan
memberi variasi pada proses pembelajaran, secara khusus ataupun
pelaksanaan sistem pendidikan secara umum di sekolah tersebut tentunya.
Demikian pula halnya dengan lembaga pendidikan seperti MTsN 2 Kota

Ket.

Jambi yang sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Adapun sarana yang dapat
menunjang berlangsungnya proses pembelajaran di MTsN 2 Kota Jambi dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7.4 Keadaan Ruang Belajar (Sarana Belajar Siswa)
No

Gedung

Lantai

Th..
Anggaran

Sumber
Dana

KONDISI

1.

Lab. Bahasa

1 Lantai

1997/1998

APBN

B
X

2.

Perpustakaan

1 Lantai

1997/1998

APBN

X

-

-

100

3.

R.Komputer

1 Lantai

1994/1995

APBN

-

X

-

120

4.

R. Kantor

1 Lantai

1993/1994

APBN

-

-

56

5.

R. Belajar

1 Lantai

1993/1994

APBN

-

-

210

6.

Labor IPA

1 Lantai

1994/1995

APBN

-

-

102

7.

R. Belajar

1 Lantai

1990/1991

APBN

-

X

-

80

8.

R. Belajar

1 Lantai

1993/1994

APBN

-

X

-

105

9.

R. Belajar

1 Lantai

1996/1997

APBN

-

X

201

10.

R. Belajar

1 Lantai

1991/1992

BP.3

X

-

65

11.

R. Belajar

1 Lantai

1998/1999

APBN

-

X

194

12.

R. Belajar

1 Lantai

1990/1991

BP.3

-

X

X

168

13.

R. Belajar

1 Lantai

1991/1992

BP.3

-

-

X

112

14.

R. Belajar

1 Lantai

2003/2004

BP.3

X

-

-

112

15.

R. Belajar

1 Lantai

2005/2006

APBN

X

X

-

128

16.

Mushalla

1 Lantai

1994/1995

BP.3

-

-

-

100

17.

Rumah Penjaga

1 Lantai

1996/1997

BP.3

-

-

X

70

18.

WC

1 Lantai

2001/2002

BP.3

-

-

X

12

19.

Pos Satpam

1 Lantai

2001/2002

BP.3

X

-

-

12

20.

R. Belajar

1 Lantai

2009/2010

APBN

X

X

-

128

21.

Lap. Upacara

1 Lantai

2009/2010

Swadaya

X

-

-

± 900

22.

Musholla

1 Lantai

2010/2011

Swadaya

X

-

-

200

23.

WC Guru

1 Lantai

2011/2012

Swadaya

-

-

-

80

24.

R

1 Lantai

2016/2017

Swadaya

X

-

-

168

Belajar

di

S
-

R
-

Luas
Dlm M2

X

X

100

Tingkat
Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Memperhatikan data sarana belajar siswa pada tabel di atas, dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar sarana belajar siswa dalam kondisi sedang,

Ket

artinya sudah ada yang perlu mendapatkan perhatian perbaikan dan sarana
lainnya dalam kondisi cukup parah seperti 6 ruang belajar, rumah penjaga
sekolah, dan WC siswa yang belum memadai.
Di samping itu yang sangat penting adalah kelengkapan atau peralatan
belum memadai seperti peralatan dan kelengkapan di ruang La. Komputer,
Lab. Bahasa, Labor IPA, dan Perpustakaan, Ruangan OSIS, Ruangan UKS,
Ruangan Pramuka, Ruang KIR, Ruang Kepala dan Tata Usaha. Serta perlunya
penambahan atau peningkatan gedung belajar mengingat makin besarnya
minat orang tua memasukan anaknya ke MTsN 2 Kota Jambi.
Kemudian untuk diketahui bahwa sejak tahun anggaran 1997/1998
MTsN 2 Kota Jambi hingga Tahun 2009/2010 belum ada perbaikan yang
mendasar dan menyeluruh sarana belajar melalui APBN. Dan baru tahun 2010
keatas dilakukan perbaikan dan rehab melalui dana DIPA.
11. Buku Pelajaran, Peralatan dan Media Pendidikan
Adapun Buku pegangan Guru, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi telah menggunakan Buku pegangan Kurikulum Berbasis Kompetensi
untuk Siswa Kelas VII, VIII, IX, kemudian pada tahun pelajaran 2004 – 2005
MTsN 2 Kota Jambi telah mengadakan Kontrak kerjasama pengadaan
Komputer dengan Perusahaan yang disetujui oleh Komite Sekolah untuk
proses belajar mengajar siswa MTsN 2 Kota Jambi pada bidang study
Tekhnologi Informasi dan Kumunikasi sebanyak 22 Unit Komputer, sampai
saat ini sebagian besar sudah mengalami kerusakan, kemudian mendapat
bantuan dari Kanwil Depag Prov. Jambi sebanyak 16 Unit pada tahun 2008.
Pada tahun 2010 Kanwil Kemenag Provinsi Jambi memberi bantuan 2 Unit
Lap Top. Sedangkan melalui anggaran DIPA :
Tabel 8.4 Anggaran Melalui DIPA
NO

URAIAN

ANGGARAN

1

10 PC Unit Komputer

DIPA 2010

2

8 PC Unit Komputer

DIPA 2011

3

2 Note Book

DIPA 2011

4

4 LCD Projector/Infocus

DIPA 2011

5

1 Note Book

DIPA 2012

6

3 LCD Projector/Infocus

DIPA 2012

7

5 PC Unit Komputer

DIPA 2013

8

5 Printer (Jenis Peralatan Personal Komputer)

DIPA 2013

9

1 Paket (Pengadaan Peralatan Labor IPA)

DIPA 2014

10

Moubeleair

DIPA 2015

11

Gedung & Bangunan Pemeliharaan

DIPA 2016

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Sampai saat ini sebagian besar peralatan tersebut mengalami kerusakan
dan perlu perbaikan yang menyeluruh agar segera dapat menunjang proses
pembelajaran dengan baik.
12. Sumber Dana
Proses pembelajaran di MTsN 2 Kota Jambi di samping menggunakan
sumber dana yang telah ditetapkan melalui DIPA juga dibantu oleh dana yang
bersumber dari BOS/BSM khusus untuk siswa.
B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Manajemen Pembinaan Prestasi Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi
Manajemen pembinaan adalah seni aktivitas kehidupan manusia yang
dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Terciptanya pembinaan yang baik tidak terlepas dari hubungan yang baik
antara atasan dengan bawahan. Yang dimaksud dengan atasan dan bawahan
di sini adalah antara pembina dan siswa yang akan dibina. Seorang pembina
tidaklah cukup hanya memahami tugas siswa yang akan dibinanya tetapi ia
juga harus menunjukkan kesediaanya yang dapat dirasakan oleh siswanya.
Sehingga terjadilah hubungan yang baik dan akan membuahkan hasil yang
baik.
Dalam ilmu manajemen jika berbicara tentang manajemen berarti
tidak terlepas dari berbagai fungsi manajemen, diantaranya adalah fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Begitu juga
dalam hal pembinaan, seorang pembina juga seharusnya menggunakan fungsi
manajemen agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, teratur
serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

a. Perencanaan
Perencanaan merupakan aspek penting dalam manajemen, yang
artinya perencanaan memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan
dalam mengelola serta mengatur suatu kegiatan. Perencanaan juga
merupakan langkah awal yang ditentukan serta dijadikan patokan dalam
melakukan suatu kegiatan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang
bisa terlaksana sepenuhnya, sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh wakil kepala madrasah bagian
kurikulum MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Dalam proses perencanaan program pembinaan prestasi akademik
siswa, saya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang
berkenaan dengan hal apa saja yang akan dibutuhkan untuk kegiatan
tersebut. Program pembinaan prestasi akademik siswa ini dibuat di
awal tahun ajaran baru dengan mengadakan rapat bersama para guru
dan wali murid, sebelum program kegiatan akan dilaksanakan saya
telah menetapkan siapa yang akan menjadi penanggung jawab dalam
suatu pembinaan yang akan dilaksanakan. Para penanggung jawab
inilah yang nanti akan memegang alih terhadap kegiatan tersebut
(Wawancara, 21 Februari 2019).
Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah
bagian kurikulum juga kembali diungkapkan oleh pembina Lcc/ Olimpiade
MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Perencanaan program kegiatan yang kita lakukan di MTsN 2 Kota
Jambi ini kita memberikan pengarahan kepada siswa tentang
pengetahuan apa saja yang akan mereka dapatkan setelah kegiatan
ini berjalan, yang kita harapkan yaitu siswa tersebut bukan hanya
mendapatkan pengalaman saja tetapi mereka harus mengetahui mulai
dari proses sampai tujuan diadakannya pembinaan prestasi akademik
siswa tersebut (Wawancara, 26 Februari 2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan
yang dilakukan MTsN 2 Kota Jambi sudah dapat terlaksana dengan tujuan
yang diharapkan karena perencanaan dilaksanakan dengan mempersiapkan
segala yang dibutuhkan dalam program pembinaan prestasi akademik siswa
tersebut dengan cara membuat penanggung jawab di setiap program
pembinaan prestasi akademik siswa yang tugasnya akan mengkoordinir dari

awal sampai akhir pembinaan tersebut. Dalam perencanaan tentu tidak hanya
hasil dari kerja dari penanggung jawab program pembinaan prestasi
akademik siswa melainkan kerjasama seluruh anggota sekolah mulai dari
kepala madrasah dan guru.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah langkah menetapkan, menggolongkan dan
mengatur berbagai macam kegiatan serta menetapkan tugas-tugas pokok dan
wewenang dalam mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian juga merupakan
alat untuk memadukan dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya
dengan tata cara pencapaian tujuan organisasi.
Observasi yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2019 saya melihat
bahwa di MTsN 2 Kota Jambi dalam pengorganisasian pembinaan prestasi
akademik siswa sudah ditetapkan siapa yang menjadi penanggung jawab,
melibatkan orang yang mempunyai keahlian dibidangnya. Hal ini terlihat
dalam pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA, IPS dan matematika. Madrasah
mendatangkan dan menunjuk seseorang untuk menjadi pengajar baik dari
alumni maupun guru yang berada di MTsN 2 Kota Jambi. Dalam hal ini
dapat dilihat pada struktur organisasi di halaman 40 (Observasi, 4 Maret
2019).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh wakil kepala bagian
kurikulum MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Pada tahap pengorganisasian dalam manajemen pembinaan prestasi
siswa pihak sekolah menyatakan bahwa pengorganisasian yang
dilakukan terkait dengan banyaknya prestasi akademik yang telah
diraih adalah dengan cara merekrut dan menetapkan siapa yang akan
menjadi pembina latihan, pengajar dan kapan waktu akan
dilaksanakan latihan (Wawancara, 21 Februari 2019).
Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah
bagian kurikulum juga kembali diungkapkan oleh pembina Lcc/ Olimpiade
MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Pengorganisasian yang dilakukan adalah dengan cara merekrut dan
menetapkan siapa yang akan menjadi pengajar dan kapan waktu
yang dijadwalkan untuk latihan. Pengajar diambil dari alumni

tamatan Sriwijaya, UIN STS Jambi dan guru di MTsN 2 Kota Jambi.
Waktu pelaksanaan latihan yaitu menurut jadwal yang sudah
dijadwalkan yaitu hari senin dan sabtu. Hari sabtu adalah jadwal
untuk siswa yang latihan olimpiade fisika dan hari senin adalah
jadwal untuk siswa yang mengikuti semua latihan olimpiade IPA,
IPS dan matematika. Kalau akan diadakan lomba waktu latihannya
beda lagi karena ada yang dinamakan karantina lomba, dalam
seminggu bisa lebih dari dua kali untuk melakukan latihan.
Pembagian waktu latihan berbeda-beda, untuk latihan yang dua kali
dalam seminggu yang sudah dijadwalkan dilaksanakan diluar jam
sekolah. Hari senin dimulai dari pukul 13.00 – selesai dan hari sabtu
dimulai dari pukul 14.00 – selesai. Latihan karantina dilaksanakan
memakai waktu pada saat jam sekolah (Wawancara, 26 Februari
2019).
Berdasarkan

uraian

di

atas

dapat

dirumuskan

bahwa

pengorganisasian yang dilakukan di MTsN 2 Kota Jambi berdasarkan pada
penetapan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan membentuk
penanggung jawab di setiap program pembinaan.
c. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari
perencanaan, dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci. Dalam implementasinya dilakukan setelah perencanaan sudah
dianggap matang. Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang
berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan
dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan
penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan nonmanusia pada
pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan
untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang sudah dibuat.
Observasi yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2019 saya melihat
bahwa pelaksanaan program pembinaan prestasi akademik siswa di MTsN 2
Kota Jambi belum sesuai dan sudah sesuai dengan perencanaan yang ada.
Program pembinaan prestasi akademik siswa dikatakan belum sesuai dengan
perencanaan yang ada karena saya melihat pada saat pelaksanaan pembinaan
masuknya sering terlambat. Keterlambatan tersebut bisa disebabkan oleh
pengajarnya yang datang terlambat maupun siswanya. Contohnya pada hari

senin pembinaan dilaksanakan dari pukul 13.00 – selesai namun pembinaan
baru akan dimulai pada pukul 13.30.
Program pembinaan prestasi akademik siswa dikatakan sudah sesuai
dengan perencanaan yang ada karena saya melihat bahwa setiap program
pembinaan prestasi akademik siswa sudah ditentukan penanggung jawab
yang diberikan tugas mengkoordinir

dari awal hingga akhir dari suatu

pembinaan yang akan dilaksanakan di MTsN 2 Kota Jambi. Pelaksanaan
pembinaan

prestasi

akademik

siswa

untuk

Lcc/

Olimpiade

IPA

pembinaannya dilakukan di ruang kelas VIII J. Untuk Lcc/ Olimpiade IPS
pembinaannya dilakukan di ruang kelas VIII I sedangkan dan untuk Lcc/
Olimpiade matematika pembinaannya dilakukan di ruang kelas VII H
(Observasi, 04 Maret 2019).
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh wakil kepala madrasah
bagian kesiswaan MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak madrasah terkait dengan
banyaknya prestasi yang telah diraih adalah dengan cara
menjalankan perencanaan yang telah direncanakan yang kemudian
telah diorganisasikan dengan baik. Lalu yang menjadi penggeraknya
adalah orang-orang yang sudah dipilih ataupun ditunjuk dari awal
sebagai penggerak dari kegiatan yang sudah dibuat. Orang-orang
yang terlibat dalam pembinaan diantaranya adalah pembina, pengajar
dan siswa (Wawancara, 21 Februari 2019).
Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah
bagian kesiswaan juga kembali diungkapkan oleh pembina dari Lcc/
Olimpiade MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menjalankan
perencanaan yang telah direncanakan yang kemudian telah
diorganisasikan dengan baik. Lalu yang akan menjadi penggeraknya
adalah orang yang sudah dipilih ataupun ditunjuk dari awal hingga
akhir sebagai penggerak dari kegiatan pembinaan yang sudah dibuat.
Orang-orang yang terlibat dalam pembinaan diantaranya adalah
pembina, pengajar dan siswa (Wawancara, 26 Februari 2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
yang telah dilakukan ada yang belum sesuai dan sudah sesuai dengan

perencanaan awal yang telah dibuat. Jadi pelaksanaan sebuah kegiatan
pembinaan selalu berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat.
d. Evaluasi
Evaluasi merupakan tahap akhir dalam sebuah kegiatan yang
menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Evaluasi bertujuan mengoreksi,
melihat ulang kegiatan madrasah yang sudah terlaksana dengan baik sesuai
dengan rencana apa yang kurang maksimal. Dalam kegiatan evaluasi ini akan
dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program
kegiatan. Dalam evaluasi ini akan dijadikan tolak ukur keberhasilan dari
sebuah pelaksanaan.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh wakil kepala madrasah
bagian kurikulum MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Evaluasi dilakukan agar dapat dinilai sebuah kegiatan itu berjalan
atau tidak. Evaluasi dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan
oleh pihak madrasah terkait dengan banyaknya prestasi akademik
siswa yang telah diraih adalah dengan cara mengawasi kegiatan yang
sedang berjalan. Pengawasan dilakukan bukan hanya oleh kepala
madrasah tetapi pengawasan dilakukan juga oleh wakil kepala
madrasah bagian kurikulum, wakil kepala madrasah bagian
kesiswaan, pembina osis dan pembina Lcc/ Olimpiade (Wawancara,
21 Februari 2019).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pembina dari latihan
olimpiade/Lcc MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Evaluasi ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan
yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pengawasan
yang mana dalam pembinaan ini dilakukan oleh pembinanya sendiri.
Yang mana pengawasan ini dilakukan dengan menyeleksi siswasiswi yang akan mengikuti lomba yang sebelumnya telah mengikuti
latihan beberapa kali dimasa karantina yang telah diikuti siswa
(Wawancara, 26 Februari 2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi
dilakukan untuk menjadi tolak ukur dalam sebuah kegiatan apakah sudah
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Evaluasi dilakukan
melalui pengawasan dalam sebuah pembinaan. Pengawasan program
pembinaan di MTsN 2 Kota Jambi sudah berjalan karena setiap program

yang telah dijadwalkan sudah berjalan setiap minggunya walaupun yang
melatih atau mengajar tidak hadir. Namun hal tersebut tidak sama sekali
mengurangi semangat belajar siswa, karena siswa dapat belajar sendiri
melalui temannya yang lebih paham mengenai materi yang sedang dipelajari.
2. Program Yang Diterapkan Untuk Meningkatkan Prestasi Akademik
Siswa
Osis adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah yang
dimulai dari SMP dan SMA. Osis di urus dan dikelola oleh murid-murid yang
terpilih untuk menjadi anggota osis. Biasanya organisasi ini memiliki seorang
pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Osis biasanya terdiri
dari ketua dan anggota. Ketua adalah sebagai kepala dari anggotanya yang
bertugas untuk menginstruksikan apabila ada tugas yang bertujuan untuk
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan
anggota osis adalah seluruh siswa yang berada pada suatu sekolah tempat osis
itu berada.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pembina osis MTsN 2
Kota Jambi sebagai berikut:
Untuk menciptakan program yang bertujuan untuk meningkatkan
prestasi akademik siswa tidak terlepas dari campur tangan antara
osis, anggota osis dan pembina osis. Program yang dibentuk untuk
meningkatkan prestasi akademik siswa diantaranya ada pembinaan
khusus yang diberikan sekolah untuk siswanya. Hal tersebut yang
menunjang siswa jadi berprestasi dan semangat untuk meraih
prestasi (Wawancara, 21 Februari 2019).
Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh pembina osis juga
kembali diungkapkan oleh pembina Lcc/ Olimpiade MTsN 2 Kota Jambi
sebagai berikut:
Program untuk meningkatkan prestasi akademik siswa adalah
diadakannya pembinaan Lcc/ Olimpiade dalam seminggu
dijadwalkan 2 kali. Olimpiade lebih difokuskan untuk IPA, IPS dan
matematika atau yang disebut dengan Kompetensi Sains Madrasah
(KSM) yang memang sudah sampai pada tingkat nasional. Pelatih
yang dikerahkan untuk melatih di kegiatan KSM ini selain dari guru
MTsN 2 Kota Jambi juga dari alumni Sriwijaya dan UIN STS Jambi
(Wawancara, 26 Februari 2019).

Berdasarkan uraian di atas adapun program yang diterapkan untuk
meningkatkan prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi adalah sebagai
berikut:
a. Program Pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA (Fisika)
Koordinator

: Epa Susanty, S.Pd

Guru Pengajar : Melisa
Program pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA (Fisika) dilaksanakan pada
hari sabtu dari pukul 14.00-selesai. Pengajar Lcc/ Olimpiade IPA (Fisika)
adalah dari UIN STS Jambi. Pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam
sekolah tepatnya di ruang kelas MTsN 2 Kota Jambi yang diikuti oleh 16
siswa dari kelas VII dan VIII.
Tabel 9.4
Daftar Siswa Yang Mengikuti Pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA (Fisika)
NO

NAMA

KELAS

1

Afdhal Anwar

VIII

2

Akhtar Faiz Gibran

VII

3

Annisa Trikumala R

VIII

4

Dafa Muhammad A. AD. SRG

VII

5

Debi Anastasya

VII

6

Difi Alsha Rani

VII

7

Khaila Zahiroh

VIII

8

M. Bayu Pratama

VII

9

M. Riski Dwi Admaja

VIII

10

Reva Febyan

VII

11

Reksa Okta Ramadhan

VIII

12

Safsah Nailah B.G

VII

13

Sahilatul Labibahullah

VIII

14

Syahwa Putri R

VII

15

Syakirah Dwi Anisa

VIII

16

Syarifah Naila Assegaf

VIII

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

b. Program Pembinaan Lcc/ Olimpiade IPS
Koordinator
: Epa Susanty, S.Pd
Guru Pengajar : Yena Saptariana, S.Pd
Program pembinaan Lcc/ Olimpiade IPS dilaksanakan pada hari senin
dari pukul 13.00-selesai. Pengajar Lcc/ Olimpiade IPS adalah adalah
tamatan dari alumni UNJA. Pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam
sekolah tepatnya di ruang kelas MTsN 2 Kota Jambi yang diikuti oleh 11
siswa dari kelas VII dan VIII.
Tabel 10.4 Daftar Siswa Yang Mengikuti Pembinaan Lcc/ Olimpiade IPS
NO

NAMA

KELAS

1

Anugerah Ishla S

VIII

2

Aisha Naila Rus‟an

VIII

3

Bunga Aulia

VII

4

Choirun Nisa

VIII

5

Devina Gusniati

VII

6

Elsa Tiara Nabila

VIII

7

Fahdiana Salsabila

VII

8

Iqbal Zwageri

VIII

9

Jovina Naila R

VIII

10

Putri Nur Annisa

VII

11

Zulma Riski Putri

VIII

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

c. Program Pembinaan Lcc/ Olimpiade Matematika
Koordinator

: Epa Susanty, S.Pd

Guru Pengajar : Miftahulhti, S.Pd
Program pembinaan Lcc/ Olimpiade Matematika dilaksanakan pada
hari senin dari pukul 13.00-selesai. Pengajar Lcc/ Olimpiade Matematika
adalah tamatan dari alumni Universitas Sriwijaya. Pelaksanaannya
dilaksanakan di luar jam sekolah tepatnya di ruang kelas MTsN 2 Kota
Jambi yang diikuti oleh 29 siswa dari kelas VII dan VIII.

Tabel 11.4
Daftar Siswa Yang Mengikuti Pembinaan Lcc/ Olimpiade Matematika
NO

NAMA

KELAS

1

Aisyah Zahradiva

VII

2

Aliyyah Maharani

VII

3

Aliyah Nabila

VIII

4

Anggela

VIII

5

Fairura Muktabari

VII

6

Farrel Brilient

VII

7

Farris Dipo Assauqi

VII

8

Fauzan Akbar

VII

9

Fathan Iman Nugraha

VII

10

Ferianto Putra Akbar

VII

11

Fiora Amelia

VII

12

Ledy Syalaisa A

VIII

13

Lika

VII

14

Maulidya Kesuma Putri

VII

15

Meisya Andhini

VIII

16

M. Akram Hazimul Fikri

VII

17

M. Rafif Anugrah

VII

18

Muhammad Zidane Habibie

VII

19

Natasya

VII

20

Novarel Dimas N

VIII

21

Nurfina

VIII

22

Nyimas Virna Salsa L

VIII

23

Ocha

VII

24

Reyhan Abdilieri

VII

25

Ririn Radika Putri

VII

26

Rindang Tulus S

VII

27

Syakira Khairani

VII

28

Trinanda Marsya Harahap

VII

29

Zaskia Putri

VII

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

3. Masalah Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
Masalah atau yang biasa disebut dengan problem bisa diartikan
sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang
diharapkan. Masalah dalam dunia pendidikan khususnya di MTsN 2 Kota
Jambi yang dihadapi oleh siswa tentu pasti ada apalagi yang berkenaan
dengan belajar yaitu dalam meningkatkan prestasi akademik siswa.
Belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur
yang fundamental dalam pendidikan. Untuk mencapai prestasi khususnya
prestasi akademik siswa pasti sebelumnya ada kegiatan atau pembinaan dari
madrasah yang dibentuk terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai.
Mewujudkan hal tersebut tentunya tidak mudah pasti ada masalah atau
kendala tertentu yang dihadapi.
Berikut ini adalah masalah yang dihadapi dalam meningkatkan
prestasi akademik siswa di MTsN 2 Kota Jambi adalah sebagai berikut:
a. Siswa Kurang Memahami Materi
Memahami materi sangat dibutuhkan sekali dalam mengikuti semua
mata pelajaran. Apabila kurang paham dengan materinya bagaimana siswa
dapat menyukai mata pelajarannya. Memahami materi dapat menjadi daya
tarik siswa untuk semangat belajar dan ingin mencari tahu lebih dalam
mengenai mata pelajaran tersebut.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh siswa kelas IX MTsN
2 Kota Jambi sebagai berikut:
Materi olimpiade dengan materi belajar di kelas itu berbeda karena
kalau materi yang diajarkan di kelas belajarnya hanya sekedar tahu
sedangkan materi yang diajarkan di olimpiade materinya lebih
diperdalam contohnya dalam olimpiade IPA, IPS dan matematika.
Apalagi siswa yang ikut belajar di olimpiade tidak satu kelas ada

yang kelas XII, XIII dan IX tentunya siswa yang kelas VII dan VIII
jika harus mempelajari materi kelas IX untuk mudah paham dengan
materinya itu sulit. Hal ini yang menyebabkan siswa tidak mengikuti
pembinaan Lcc/ Olimpiade lagi (Wawancara, 13 Maret 2019).
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh siswa kelas IX juga
kembali diungkapkan oleh guru pengajar Lcc/ Olimpiade IPA (Fisika) MTsN
2 Kota Jambi sebagai berikut:
Dalam pemetaan tentang pemahaman antara siswa. Kelas olimpiade
fisika terdiri dari kelas gabungan yaitu ada siswa kelas VII dan VIII.
Jadi dalam hal ini lebih kepada bagaimana cara kita agar
menyampaikan materi yang mudah dipahami oleh seluruh siswa baik
yang di kelas VII maupun di kelas VIII. Misalnya pelajaran kelas
VIII belum dipelajari di kelas VII, sebagai guru kita harus tau
bagaimana cara menyampaikan materi agar siswa kelas VII paham
juga materi apa yang sedang dipelajari saat itu (Wawancara, 18
Maret 2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurang
memahami materi pelajaran menyebabkan menurunnya daya tarik siswa
untuk belajar bahkan siswa yang sudah mengikuti Lcc/ Olimpiade bisa tidak
ikut lagi. Oleh sebab itu guru harus tahu bagaimana cara menyampaikan
materi agar siswa mudah paham.
b. Niat Bukan Dari Diri Sendiri (Ajakan Teman)
Niat yang datang dari diri sendiri adalah kunci utama dari
kesuksesan. Mengikuti segala sesuatu/ kegiatan khususnya kegiatan di
madrasah bukan karena niat dari diri sendiri atau karena ajakan teman akan
membuahkan hasil yang kurang baik jika dibandingkan dengan niat yang
memang benar datang dari diri kita sendiri.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh siswa kelas IX MTsN
2 Kota Jambi sebagai berikut:
Siswa kelas VII merupakan siswa baru tentunya siswa masih rentan
untuk mengikuti ajakan temannya karena mereka belum terlalu bisa
untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, di karenakan siswa yang
mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade bukan niat yang datang dari
dirinya sendiri sehingga mengakibatkan siswa yang mengikuti
pembinaan Lcc/ Olimpiade tersebut tidak ikut lagi (Wawancara, 13
Maret 2019).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh siswa kelas IX juga
kembali diungkapkan oleh guru pengajar Lcc/ Olimpiade IPS MTsN 2 Kota
Jambi sebagai berikut:
Siswa kelas VII merupakan siswa baru yang mana pola pikirnya
masih rentan untuk dipengaruhi oleh teman sebayanya. Siswa baru
biasanya masih bingung memikirkan kira-kira cocoknya atau yang
sesuai dengan kemampuannya adalah mata pelajaran apa. Oleh
karena itu siswa cenderung untuk mencoba (Wawancara, 15 Maret
2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengikuti
segala sesuatu khususnya mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade jika karena
ajakan teman ataupun bukan karena niat yang datang dari diri sendiri bisa
menyebabkan berhenti sebelum waktunya dari pembinaan yang sebelumnya
telah diikuti. Apalagi ikut hanya sekedar mencoba atau mencari tahu
kemampuan kita sebagai siswa cocoknya mengikuti Lcc/ Olimpiade mata
pelajaran apa.
Bagi

yang

sudah

menemukan

sebenarnya

siswa

tersebut

kemampuannya cocok untuk mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade mata
pelajaran apa mereka akan terus mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade
tersebut. Sementara bagi yang belum menemukan kecocokan tentunya siswa
tersebut akan keluar dan mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade yang lain.
4. Solusi Untuk Menghadapi Masalah Dalam Meningkatkan Prestasi
Akademik Siswa
Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan
atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya
tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah di
mana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan
berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka
solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan
merupakan solusi terbaik.
Untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dalam prosesnya tentu
mengalami hambatan-hambatan tersendiri. Di setiap hambatan atau masalah

yang dihadapi tentunya ada solusi yang ditemukan untuk memecahkan
hambatan yang ada. Berikut ini adalah solusi untuk mengatasi masalah yang
dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Guru Harus Pandai Menyampaikan Materi
Strategi guru bagaimana seharusnya siswa paham dengan materi yang
diajarkan kepada siswanya sangat penting. Karena dengan siswa cepat
menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya kemungkinan besar siswa
akan menyukai guru yang menyampaikan materi. Dengan begitu siswa
otomatis menyukai pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh guru pengajar Lcc/
Olimpiade IPA (Fisika) MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Guru dalam menyampaikan materi harus pandai-pandai memahami
siswanya bagaimana agar siswa tersebut harus paham dengan materi
yang diajarkan. Karena siswa yang dihadapi bukan terfokus untuk
kelas VII saja tetapi ada kelas VIII. Dengan alasan itu guru harus
pandai menyampaikan materi agar siswa mudah paham karena yang
diajar bukan hanya terfokus untuk satu kelas (Wawancara, 18 Maret
2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus
pandai membaca situasi siswanya. Dengan begitu siswa akan lebih cepat
memahami materi yang disampaikan oleh gurunya dan siswa akan menyukai
materi yang diajarkan.
b. Percaya Dengan Kemampuan Sendiri
Percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan sendiri yang
memadai

dan

menyadari

kemampuan

yang

dimiliki,

serta

dapat

memanfaatkannya secara tepat. Ketika percaya pada kemampuan kita yang
memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki, kita menjadi berani
mempergunakan dan menunjukkannya kepada siapapun.
Orang yang percaya diri dapat berkembang lebih baik daripada orang
yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri cenderung berpikiran
negatif

tentang

kemampuannya,

sehingga

membuatnya

tidak

bisa

mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi orang yang percaya diri

terlihat lebih unggul daripada orang yang tidak percaya diri, padahal belum
tentu kemampuannya yang dimilikinya lebih baik.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh guru pengajar Lcc/
Olimpiade IPS MTsN 2 Kota Jambi sebagai berikut:
Orang yang percaya dengan kemampuan dirinya sendiri ialah orang
hebat. Hebat disini maksudnya adalah dia selalu yakin dengan
kemampuannya sendiri walaupun sebenarnya diluar sana masih ada
orang yang lebih hebat dari kemampuannya. Dengan percaya diri
seseorang dapat terus berkembang menjadi lebih baik (Wawancara,
15 Maret 2019).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa percaya dengan
kemampuan diri sendiri jauh lebih baik walaupun sebenarnya kemampuan
yang kita miliki tidaklah sehebat dengan kemampuan orang lain. Karena
dengan percaya diri itu bisa menjadi sumber kekuatan bagi diri kita sendiri.
5. Hasil Yang Dicapai
Hasil yang dicapai adalah sesuatu yang diperoleh siswa/i berkat
adanya usaha yang telah ditempuh. Usaha yang telah ditempuh oleh siswa/i
di MTsN 2 Kota Jambi untuk mencapai prestasi akademik siswa adalah
dengan diadakannya pembinaan prestasi siswa. Pembinaan prestasi siswa di
MTsN 2 Kota Jambi terkait untuk meningkatkan prestasi akademik siswa
yang diberikan oleh madrasah adalah pembinaan Lcc/ Olimpiade yang
diantaranya adalah pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA, IPS dan matematika.
Pembinaan Lcc/ Olimpiade dalam seminggu diadakan sebanyak 2
(dua) kali pembinaan yaitu pada hari sabtu dan senin. Hari sabtu adalah
jadwal untuk siswa pembinaan Lcc/ Olimpiade fisika dan hari senin adalah
jadwal untuk siswa yang mengikuti semua pembinaan Lcc/ Olimpiade mulai
dari pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA, IPS dan matematika. Setelah
diadakannya pembinaan Lcc/ Olimpiade maka diperoleh beberapa prestasi
akademik siswa yang sudah diraih.
Berikut ini adalah prestasi akademik siswa yang telah dicapai di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi dari tahun 2016-2018 adalah
sebagai berikut:

Tabel 12.4 Daftar Prestasi Akademik Siswa Tahun 2016
NO
1

PERINGKAT
Peraih

PRESTASI

Medali KSM di Pontianak 2016

Perak
2

Peraih

Medali Kegiatan Soul OF Champ 2016

Emas
3

Juara II

Lomba Bahasa dan Sastra di Xaverius 1 jambi
2016

4

Juara II

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2016

5

Juara III

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2016

6

Juara III

Kompetisi Nasional Smart Primagama 2016

7

Juara II

Olimpiade IPA 2016

8

Juara III

Olimpiade Agama Islam di MAN Insan Cendekia
Jambi 2016

9

Juara II

Olimpiade Bahasa Indonesia di MAN Insan
Cendekia Jambi 2016

10

Juara III

Olimpiade Bahasa Indonesia di MAN Insan
Cendekia Jambi 2016

11

Juara III

Olimpiade Biologi di SMAN Titian Teras Jambi
2016

12

Juara I

Lomba Matematika di SMKN 2 Kota Jambi 2016

13

Juara II

Lomba Matematika di SMKN 2 Kota Jambi 2016

14

Juara I

Lomba Biologi di SMKN 2 Kota Jambi 2016

15

Juara II

Lomba Biologi di SMKN 2 Kota Jambi 2016

16

Juara I

Lomba Agama Islam di SMKN 2 Kota Jambi
2016

17

Juara II

Lomba Agama Islam di SMKN 2 Kota Jambi
2016

18

Juara II

Lomba IPS di SMKN 2 Kota Jambi 2016

19

Juara II

Lomba Baca Cerpen di SMKN 2 Kota Jambi 2016

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah prestasi akademik
siswa yang diperoleh pada tahun 2016 sebanyak 19 prestasi. Prestasi
akademik siswa tersebut diperoleh dari tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
Pada tingkat Kota prestasi akademik siswa yang diperoleh sebanyak 11
prestasi, pada tingkat Provinsi prestasi akademik siswa yang diperoleh
sebanyak 7 prestasi dan pada tingkat Nasional prestasi akademik siswa yang
diperoleh 1 prestasi.
Tabel 13.4 Daftar Prestasi Akademik Siswa Tahun 2017
NO

PERINGKAT

PRESTASI

1

Juara I

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2017

2

Juara II

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2017

3

Juara III

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2017

4

Juara II

Olimpiade Fisika di MAN Insan Cendekia Jambi
2017

5

Juara

I

(Peraih KSM Tingkat Provinsi Jambi 2017

Medali Emas)
Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah prestasi akademik
siswa yang diperoleh pada tahun 2017 sebanyak 5 prestasi. Prestasi akademik
siswa tersebut diperoleh dari tingkat Provinsi.
Tabel 14.4 Daftar Prestasi Akademik Siswa Tahun 2018
NO

PERINGKAT

PRESTASI

1

Juara 1

Olimpiade Matematika di UIN STS Jambi 2018

2

Juara 3

Olimpiade Matematika di UIN STS Jambi 2018

3

Juara 3

Olimpiade Matematika di Xaverius 1 Jambi 2018

4

Juara 4

Olimpiade Matematika di Xaverius 1 Jambi 2018

5

Juara Harapan 1

Olimpiade Matematika di Xaverius 1 Jambi 2018

6

Juara 2

Olimpiade Matematika di SMA Unggul Sakti
2018

7

Juara 3

Olimpiade Matematika di SMK Unggul Sakti

2018
8

Juara 3

Olimpiade Matematika di SMA Unggul Sakti
2018

9

Juara 3

Olimpiade Matematika di SMA 8 Expo 2018

10

Juara 4

Olimpiade IPA di Xaverius 1 2018

11

Juara 2

Olimpiade IPA di SMK Unggul Sakti 2018

12

Juara 3

Olimpiade IPA di SMA 8 Expo 2018

13

Juara 1

Lomba Cerdas Cermat di UIN STS Jambi

14

Juara Harapan 1

Olimpiade PKN di Xaverius 1 Jambi 2018

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah prestasi akademik
siswa yang diperoleh pada tahun 2018 sebanyak 14 prestasi. Prestasi
akademik siswa tersebut

diperoleh dari tingkat Kota dan Provinsi. Pada

tingkat Kota prestasi akademik siswa yang diperoleh sebanyak 11 prestasi dan
pada tingkat Provinsi prestasi akademik siswa yang diperoleh sebanyak 3
prestasi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan
yang akan menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Fungsi manajemen yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi akademik
siswa di MTsN 2 Kota Jambi adalah menggunakan fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Program yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa di
MTsN 2 Kota Jambi yaitu melalui pembinaan Lcc/ Olimpiade IPA, IPS dan
matematika.
3. Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa di
MTsN 2 Kota Jambi yaitu siswa kurang memahami materi dan Niat bukan
dari diri sendiri (ajakan teman).
4. Solusi untuk menghadapi masalah dalam meningkatkan prestasi akademik
siswa di MTsN 2 Kota Jambi adalah guru harus pandai menyampaikan materi
dan percaya dengan kemampuan diri sendiri.
5. Hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan prestasi akademik siswa di
MTsN 2 Kota Jambi adalah pada tahun 2016 prestasi akademik siswa yang
diperoleh sebanyak 19 prestasi, pada tahun 2017 prestasi akademik siswa
yang diperoleh sebanyak 5 prestasi dan pada tahun 2018 prestasi akademik
siswa yang diperoleh sebanyak 14 prestasi. Prestasi akademik siswa tersebut
diperoleh dari tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Pada tingkat Kota prestasi
akademik siswa yang diperoleh sebanyak 22 prestasi, pada tingkat Provinsi
prestasi akademik siswa yang diperoleh sebanyak 15 prestasi dan pada
tingkat Nasional prestasi akademik siswa yang diperoleh 1 prestasi.
B. Saran
Berdasarkan uraian data, temuan studi di lapangan dan kesimpulan, maka
peneliti memberikan saran kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak madrasah MTsN 2 Kota Jambi untuk terus berupaya untuk
mempertahankan dan memaksimalkan seluruh program kegiatan yang
dilaksanakan di madrasah.
2. Kepada pihak madrasah hendaknya selalu memperhatikan kinerja dan
kegiatan siswa di madrasah dan harus mengoptimalkan program kegiatan
siswa dengan fungsi manajemen agar mencapai tujuan yang efektif dan
efisien.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan referensi
terkait dengan penelitian mengenai manajemen pembinaan prestasi siswa,
dengan objek, pendekatan dan setting penelitian yang berbeda.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Judul Skripsi: “Manajemen Pembinaan Prestasi Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi”
A. Pedoman Observasi
Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi
penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan manajemen pembinaan prestasi
siswa. Adapun alasan penulis memilih metode observasi karena penulis ingin
mengetahui terlebih dahulu lokasi dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah
penelitian.
1. Suasana madrasah tentang program kegiatan.
2. Keadaan kegiatan program pembinaan prestasi akademik siswa Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.
B. Pedoman Wawancara
1. Wakil Kurikulum
a. Apakah ada kegiatan penunjang yang menunjang prestasi akademik
siswa?
b. Bagaimana manajemen yang diterapkan di MTsN 2 Kota Jambi terkait
dengan banyaknya prestasi akademik siswa yang telah diraih?
c. Kurikulum apa yang dipakai di MTSN 2 Kota Jambi?
2. Wakil Kesiswaan
a. Apa saja program yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi
akademik siswa?
b. Apa saja masalah yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik
siswa?
c. Apa hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan prestasi akademik
siswa?
d. Bagaimana manajemen yang diterapkan di MTsN 2 Kota Jambi terkait
dengan banyaknya prestasi akademik siswa yang telah diraih?
3. Pembina Osis
a. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pembina osis?

b. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai osis tahun pelajaran
2018/2019?
c. Apakah osis tahun pelajaran 2018/2019 sudah memiliki kinerja yang
baik?
d. Apakah kegiatan osis tidak mengganggu kegiatan jam pelajaran di
sekolah?
e. Apa saja syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi anggota osis?
f. Berapa jumlah pengurus osis tahun pelajaran 2018/2019?
g. Apa saja program yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi
akademik siswa?
h. Apa saja masalah yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik
siswa?
i. Apa hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan prestasi akademik
siswa
4. Pembina Lcc/ Olimpiade
a. Apa saja program yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi
akademik siswa?
b. Apa saja masalah yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi akademik
siswa?
c. Apa hasil yang dicapai dengan diadakan pembinaan prestasi akademik
siswa?
d. Berapa kali pembinaan Lcc/ Olimpiade dalam seminggu?
e. Bagaimana manajemen yang diterapkan dalam pembinaan Lcc/
Olimpiade terkait dengan banyaknya prestasi akademik yang telah
diraih?
f. Apakah pembinaan Lcc/ Olimpiade dilakukan tidak mengganggu siswa
pada saat belajar?
g. Kapan waktu diadakan pembinaan Lcc/ Olimpiade?
h. Apa kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan Lcc/
Olimpiade terhadap siswa?
i. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut?

j. Adakah reward yang sekolah berikan kepada siswa yang berprestasi?
5. Guru
a. Sudah berapa lama ibu mengajar dan menjadi pelatih Lcc/ Olimpiade di
MTsN 2 Kota Jambi?
b. Berapa kali dalam seminggu diadakan pembinaan Lcc/ Olimpiade di
MTsN 2 Kota Jambi?
c. Bagaimana manajemen yang diterapkan dalam pembinaan Lcc/
Olimpiade di MTsN 2 Kota Jambi?
d. Apa kendala yang dihadapi saat memberikan materi didalam kelas pada
saat pembinaan Lcc/ Olimpiade?
e. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?
f. Apa motivasi yang guru berikan agar siswa tetap semangat belajar?
6. Siswa
1. Kelas berapa adik mulai mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade di
MTsN 2 Kota Jambi?
2. Apa alasan adik mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade?
3. Bagaimana sistem yang digunakan pada saat belajar pembinaan Lcc/
Olimpiade?
4. Berapa jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Lcc/ Olimpiade?
5. Apakah pesertanya dari awal sampai sekarang jumlahnya tetap atau
berkurang?
6. Jika berkurang apa yang menjadi penyebabnya?
C. Dokumentasi
1. Sejarah berdirinya MTsN 2 Kota Jambi.
2. Letak Geografis MTsN 2 Kota Jambi.
3. Visi dan Misi MTsN 2 Kota Jambi.
4. Struktur Organisasi MTsN 2 Kota Jambi.
5. Keadaan guru, pegawai MTsN 2 Kota Jambi.
6. Keadaan siswa MTsN 2 Kota Jambi.
7. Keadaan sarana dan prasarana MTsN 2 Kota Jambi.
8. Foto-foto kondisi Madrasah.

9. Keadaan program pembinaan.

DAFTAR KEY INFORMAN
No
1

Nama
Epa Susanty, S.Pd

Jabatan

Keterangan

Pembina Lcc/ Olimpiade Wawancara,
MTsN 2 Kota Jambi

Dokumentasi,
Observasi

DAFTAR INRORMAN TAMBAHAN
No

Nama

Jabatan

Keterangan

1

Mangamar, S.Pd.I

Waka Kesiswaan

Wawancara

2

Amir Mahmud, S.Pd

Waka Kurikulum

Wawancara

3

Dra. Jeany Eva Krisna, Pembina Osis

Wawancara

M.Pd
4

Melisa Gusti Ayu

Guru

Lcc/

Olimpiade Wawancara

IPA (Fisika)
5

Yena Saptariana, S.Pd

Guru Lcc/ Olimpiade IPS

Wawancara

6

M. Roihan

Siswa Kelas IX (Lcc/ Wawancara
Olimpiade IPA (Fisika) )

7

Fierdy Akasya

Siswa Kelas IX (Lcc/ Wawancara
Olimpiade IPA (Fisika) )

8

Dapfa Farizzo Altop

Siswa Kelas IX (Lcc/ Wawancara
Olimpiade IPS)

9

Zacky Silva Farried Putra Siswa Kelas IX (Lcc/ Wawancara
Olimpiade IPS)

10

Ahmad Farid Mudrika

Siswa Kelas IX (Lcc/ Wawancara
Olimpiade Matematika)

11

Andy Hisyam Helmi F.F

Siswa Kelas IX (Lcc/ Wawancara
Olimpiade Matematika)

DOKUMENTASI

Tampak Depan Gerbang

Kantin Kejujuran

Musholla

Area Parkir

Ruang Kelas yang digunakan Pada Saat Pembinaan Lcc/ Olimpiade

Ruang Kepsek

Lab. IPA

Lab. Komputer

Lab. Bahasa

Piala Atas Prestasi yang Pernah diraih

Upacara Bendera

Yasinan

Shalat Dhuha

Pembinaan Lcc/ Olimpiade

Wawancara Waka Kurikulum

Wawancara Waka Kesiswaan

Wawancara Pembina Osis

Wawancara Pembina Lcc/ Olimpiade

Wawancara Guru Lcc/ Olimpiade IPA

Wawancara Guru Lcc/ Olimpiade IPS

Wawancara Bersama Siswa

Tabel 12.4 Daftar Prestasi Akademik Siswa Tahun 2016
NO
1

PERINGKAT
Peraih

PRESTASI

Medali KSM di Pontianak 2016

Perak
2

Peraih

Medali Kegiatan Soul OF Champ 2016

Emas
3

Juara II

Lomba Bahasa dan Sastra di Xaverius 1 jambi
2016

4

Juara II

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2016

5

Juara III

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2016

6

Juara III

Kompetisi Nasional Smart Primagama 2016

7

Juara II

Olimpiade IPA 2016

8

Juara III

Olimpiade Agama Islam di MAN Insan Cendekia
Jambi 2016

9

Juara II

Olimpiade Bahasa Indonesia di MAN Insan
Cendekia Jambi 2016

10

Juara III

Olimpiade Bahasa Indonesia di MAN Insan
Cendekia Jambi 2016

11

Juara III

Olimpiade Biologi di SMAN Titian Teras Jambi
2016

12

Juara I

Lomba Matematika di SMKN 2 Kota Jambi 2016

13

Juara II

Lomba Matematika di SMKN 2 Kota Jambi 2016

14

Juara I

Lomba Biologi di SMKN 2 Kota Jambi 2016

15

Juara II

Lomba Biologi di SMKN 2 Kota Jambi 2016

16

Juara I

Lomba Agama Islam di SMKN 2 Kota Jambi
2016

17

Juara II

Lomba Agama Islam di SMKN 2 Kota Jambi
2016

18

Juara II

Lomba IPS di SMKN 2 Kota Jambi 2016

19

Juara II

Lomba Baca Cerpen di SMKN 2 Kota Jambi 2016

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Tabel 13.4 Daftar Prestasi Akademik Siswa Tahun 2017
NO

PERINGKAT

PRESTASI

1

Juara I

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2017

2

Juara II

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2017

3

Juara III

Olimpiade Matematika Se-Provinsi Jambi 2017

4

Juara II

Olimpiade Fisika di MAN Insan Cendekia Jambi
2017

5

Juara

I

(Peraih KSM Tingkat Provinsi Jambi 2017

Medali Emas)
Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

Tabel 14.4 Daftar Prestasi Akademik Siswa Tahun 2018
NO

PERINGKAT

PRESTASI

1

Juara 1

Olimpiade Matematika di UIN STS Jambi 2018

2

Juara 3

Olimpiade Matematika di UIN STS Jambi 2018

3

Juara 3

Olimpiade Matematika di Xaverius 1 Jambi 2018

4

Juara 4

Olimpiade Matematika di Xaverius 1 Jambi 2018

5

Juara Harapan 1

Olimpiade Matematika di Xaverius 1 Jambi 2018

6

Juara 2

Olimpiade Matematika di SMA Unggul Sakti
2018

7

Juara 3

Olimpiade Matematika di SMK Unggul Sakti
2018

8

Juara 3

Olimpiade Matematika di SMA Unggul Sakti
2018

9

Juara 3

Olimpiade Matematika di SMA 8 Expo 2018

10

Juara 4

Olimpiade IPA di Xaverius 1 2018

11

Juara 2

Olimpiade IPA di SMK Unggul Sakti 2018

12

Juara 3

Olimpiade IPA di SMA 8 Expo 2018

13

Juara 1

Lomba Cerdas Cermat di UIN STS Jambi

14

Juara Harapan 1

Olimpiade PKN di Xaverius 1 Jambi 2018

Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Jambi 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama
Jenis Kelamin
Tempat Tanggal Lahir
Alamat Asal
Alamat Sekarang
Alamat Email

: Diah Wahyuni
: Perempuan
: Rawasari, 10 April 1996
: Dusun Pingai Rejo, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan
Rawasari, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur
: Jl. Ade Irma Suryani Nasution, Rt. 02, Rw.01,
Kelurahan Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
: dhiah196@gmail.com

Pendidikan Formal
:
1. SDN 197/X Rawasari Tahun Tamat 2009
2. SMPN 22 Tanjung Jabung Timur TahunTamat 2012
3. SMAN 1 Tanjung Jabung Timur Tahun Tamat 2015
4. UIN STS Jambi TahunTamat 2019
Pendidikan Non Formal :
1. Magang di MA NurulFalah Kota Jambi
Pengalaman Organisasi

:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Tanjung Jabung Timur
Motto Hidup : Tiada hari tanpa prestasi

