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KETTIENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
tI{sTtTUT AGAUA tst-Au NEGERT (rAtN} KENDART
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILIiU KEGURUAN

Jl. Strltan QaimudtIn No. 17 Kelurahan Barugs-Kota KendadTelilFax. O4t)1-3193710
Email :iainkendari@yahoo.co.id, Webeite: httBlfiainkend?ri,ac.id

SURAT KEPUTUS$I DEKAIY FAKULTAS TARBTYAH DAIY ILMU KEGURUAI{
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI I(EIIDARI

NOMOR : {X}74 TAIIUN 2019

Tentaug
PEN GU JI SEMIN AR PROPOSAL PENELITIAN MAHASIS}Y A

FAKULTAS TARBTYAH DAI{ ILMU KEGURUAN IAIN KENDARI TAITUN 2OI9

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan InstitutAgama Islam Ncgeri Kendari:

a.

Membaca

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Tembus*n:
1. RektorlAlNKenilari,
2. Ketua Prodi MPI,
3. Kasubbag. AKMA

Surat Permohonan Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan llmu
Keguruan IAIN Kendari Tanggal 29 Januari 2019.
NamrfNIM : Sir$Nurhaiimart50l0t03036
JudulSkripsi : Manajemen Prestasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia

Koa Kendari

l. Undang-UndangNomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nom or. 77 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 9 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja

Institut Agama Islam Negeri Kendari;
6. Peraturan Menteri Agama RL Nomor. 02 tahun 2006 tentang l\,{ekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dep.
Agama.

ME,MUTU SXAN
ST.]RAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBTYAH DAN ILMU K.EGT.'RUAN
IAIN KENDART TENTANG PENCUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
MAHASISWA FAKTILTAS TARBryAH DAN TLMU KEGURUAN fAIN KENDARI
TAHUN 2019.
.Mengangkatlmenunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian Sdr. Sitti Nurhalima
sebagaiberikur:
Ketua : Syamsuddin, S.Pd.I., M.Pd (Pembimbing)
Arggota : l. Dr. Samrin, M.Pd.I

: 2. Abbas, S.Ag., iV{A

Surat Keputusan ini berlaku sejak
hekclirqanlkEsal*rm didalam
sebagaimana mestinya.

tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
pcnetapannya,akan diadakan psrubahanlperbaikan

Ditetapkandi :Kendari
Padatanggal : 3lJanuari20i9

Dr.IIj. M.A#
NIP. 1963 1223 1991022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TNSTTTUT AGAiiA lSLAlt ilEGERt (lAtN) KENDARI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Sultan Oaimuddin No.17 Baruga-Kota Kendari

Telp- (0401) 3192081 Fax. (&t01) 3193710
Website: http:I/iainkendari.ac.id

: 03 84ff ATIML.00/02 12A19

: Proposal Penelitian

: Izin Penelitian

1l Februari 2019

Lampiran

Perihal

Ytb. Kt';:*1a Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara

Sengan hormat, kami sampaikan batrwa dalam rangka pen1rusunan skripsi

rx;i:asiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ii.,:adari, maka dimohon berkenan memberikan izin kepada matrasiswa kami:

Nama
NIM
Jurusan

Prog. Studi
Alamat
Pembimbing

Sitti Nurhalimah
15010103036
Pendidikan Islam

Manajemen Pendidikan Islam

Jl. Sultan Qaimuddin Kendari

Syamsuddin, S.Pd.I., M.Pd.

l*

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data di MAN Insan Cendekia

Kota Kendari dengan judul skripsi:

*Manajemen Prestasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia

Kota Kendari,'

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanyayang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan:

l. KetuaLPPM IAIN Kendari,
2. Ketua Prodi MPI FATIK IAIN Kendari

.i.'."q-':i;''t l,t{ t9.l

NIP. 1 963 1 223 t99t A22A03

Viai fakultaa Tarbigah dan llmu l(egaruan:
lrtenjadi fakaltaa lang frIenghaailkEn Tsnaga Pendidik dan l{.ependidikan

lang Sorkuatilas, sprkapribadian tstami dan Serhlahtasan Transdisiplingr Tahun 2O25.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Pqia Anduonohu Telq. @40rr 395690 Kendari 93121

Website: balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultraOl@gmail.com

Nomor
Lampiran
Perihal

070/505/Balitbang/201 9

lzin Penelitian

Nama
NIM
Prodi
Pekeriaan
Lokasi Penelitian

Kendari, 13 Januari 2019

Kepada
Yth. Kepala Ktr. Kementerian Agama Kendari

di-
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FATIK lAlN Kendari Nomor
o3A4/FATtKffL.AOnZtZAlg tanggal 11 Februari 2019 perihal tersebut di atas
Mahasiswa di bawah ini :

: SITTI NURHALIMAH
: 1501010303.6
: MPI
: Mahasiswa
: MAN lnsan Cendekia Kendari

. Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor
Saudara dalam rangka penyusunan KT|/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"MANAJEfiIEN PRESIAS' SrSyyA 
'rrADRASe 

H ALtYAn IUEGER (MAN) rlrlsArl'
CENDEKIA KOTA KENDART"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 13 Januari 2019 sampai selesai.

Sehubungan dengan haltersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetuiui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

0 * 1. Senantiasa meniaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang
undanganyang bedaku.

2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula,
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengar

pemorintah setempat.
4. Wajib menghormatiAdat lstiadat yang berlaku didaerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubemur Sultra

Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembalidan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata

pemegang surat izin initidak mentaati ketentuan tersebut diatas"

Demikian Surat lzin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tembusan:
1. Gubemur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;

& PENGEMBANGAN

Tk l, Gol. lV/b
1974A1U 199302 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

MADRASATI ALIYAI{ NEGERI INSAI.I CENDEKIA KOTA KEHDARI
Jalan lnsan Cendekia No. 16 Baruga Kendari Suftra Tlp.AtrlA : O812431490e2

Web Site : httpsil: manickendari.sch.id Email : info@manickendari.sch. id

SURAT KERTERANGAN
Nomor: 47 7 1Ma,24,A5, 3.2/PP. 0 010412019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan
Alamat

; Dr. Abdul Basit, S.Ag.,MM
: 1 9751 005200501 1 005
: Kepala MAN lnsan Cendekia Kota Kendari
. Jalan lnsan Cendekia No. 16 Kelurahan Baruga Kec. Baruga

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

f6

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SITTI NURHALTMAH
NIM :15010103036
Program Studi ; Manajemen Pendidikan lslam
Fakultas : Tarbiyah dan llmu Keguruan lAlN Kendari
Judul penelitian : Manajemen Prestasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) lnsan Cendekia Kota Kendari

Berdasarkan surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor: 070/505/Balitbang/2019 tanggal 13 Januari 2019, telah melakukan Penelitian/
Pengambilan Data yang dilaksanakan tanggal 13 Januari s.d tanggal 13 April 2019 pada
MAN lnsan Cendekia Kota Kendari.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepa da yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kendari, 22 April2019



PEDOMAN WAWANCARA 

1) Aspek Manajemen : Manajemen Terpadu 

2) Fokus Wawancara : Manajemen  

3) Responden  : Kepala Madrasah, WKM Kesiswaan 

No Kategori Pertanyaan 

1  Manajemen 

1. Bagaimana proses manajemen di MAN IC 

Kendari? 

2. Apa bentuk andil kemenag dalam proses 

manajemen di MAN IC Kendari? 

3. Hal-hal apa saja yang menjadi wewenang 

madrasah dalam mengelola kegiatan madrasah? 

4. Apakah ada standar nilai bagi setiap MAN IC di 

setiap daerah? 

5. Siapa saja pihak yang terlibat langsung dalam 

perumusan manajemen di MAN IC Kendar? 

6. Apa core/ inti/ ruh dari sekolah (MAN IC ini? 

7. Bagaimana proses penerimaan tenaga pendidik 

dan kependidikan di MAN IC Kendari? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1) Aspek    : Prestasi 

2) Fokus Wawancara : Kegiatan siswa 

3) Responden  : WKM Akademik dan Kepala Madrasah 

No Kategori Pertanyaan 

1  Prestasi 

1. Apa saja kegiatan yang diberikan oleh sekolah 

kepada siswa baik akademik maupun non 

akademik di MAN IC Kendari? 

2. Apa saja kegiatan yang wajib diikuti oleh para 

siswa di MAN IC Kendari khususnya pada 

akademik dan non akademik? 

3. Bagaimana proses pelaksanakan kegiatan 

tersebut? 

4. Apa saja prestasi yang telah diraih oleh siswa dan 

bagaimana peningkatan prestasi siswa dari tahun 

ke tahun? 

5. Bagaimana cara mempertahankan prestasi 

tersebut? 

6. Apa saja yang dilakukan untuk terus 

meningkatkan prestasi tersebut? 

7. Seberapa pentingkah prestasi bagi MAN IC 

Kendari? 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1) Aspek    : Kegiatan siswa 

2) Fokus Wawancara : Ekstrakurikuler 

3) Responden  : Pembina Ekstrakurikuler dan WKM Kesiswaan 

No Kategori Pertanyaan 

1  Ekstrakurikuler 

1. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 

IC Kendari? 

2. Apakah siswa-siswa diwajibkan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut? 

3. Bagaimanakah proses perencanaan khususnya pada 

kegiatan ekstrakurikuler? 

4. Program ekstrakurikuler apa yang akan 

dikembangkan selanjutnya? 

5. Siapa dan dari mana guru-guru yang menjadi Pembina 

ekstrakurikuler di MAN IC Kendari? 

6. Bagaimana upaya yang diakukan sekolah untuk terus 

meningkatkan prestasi non akademik siswa? 

7. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan pada 

setiap kegiatan tersebut? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1) Aspek    : Kegiatan siswa 

2) Fokus Wawancara : Asrama MAN IC 

3) Responden  : Pembina putra, putri dan WKM Keasramaan 

 

No Kategori 

Pertanyaan 

1  Asrama 

1. Bisakah anda menjelaskan bagaimana gambaran 

aktivitas/kegiatan santri di asrama? 

2. Apa sajakah ajaran-ajaran agama yang diajarkan 

para santri man IC? 

3. Apa saja kegiatan yang dilakukan setiap minggu? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembinaan 

santri di asrama? 

5. Bagaimana proses pengawasan segala kegiatan 

santri di asrama? 

6. Berapa jumlah pembina yang tinggal di asrama 

dan bagaimana proses penerimaannya? 

7. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan di 

asrama? 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1) Aspek    : Peserta didik 

2) Fokus Wawancara : Peserta didik 

3) Responden  : WKM Kesiswaan 

No Kategori Pertanyaan 

1  Peserta Didik 

1. Bagaimana proses penerimaan peserta didik di 

MAN IC Kendari? 

2. Bagaimana proses seleksi siswa baru di MAN 

IC Kendari? 

3. Apakah ada pengelompokkan pembelajaran 

peserta didik yang diterapkan di MAN IC 

Kendari? 

4. Apa saja pembiayaan yang dikeluarkan peserta 

didik di MAN IC Kendari? 

5. Bagaimana peran stakeholder terhadap MAN IC 

Kendari? 

  

6. Kenapa MAN IC tidak menerima siswa 

pindahan? 

 

 

 

 



INSTRUMEN DOKUMENTASI 

No. Jenis Dokumentasi 

1.  Profil MAN IC Kota Kendari 

2.  Sarana dan Prasarana Madrasah 

3.  Rekap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TKP) 

4.  Prestasi Madrasah dan Ekstrakurikuler 

5.  Foto Aktifitas sekolah 

6.  Kegiatan akademik dan non akade 

7.  Bukti prestasi siswa (PIALA) 

8.  Kegiatan keasramaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI MANAJEMEN PRESTASI SISWA MAN IC 

KOTA KENDARI 

No ASPEK PENGAMATAN 

KETERANGAN 

YA TIDAK 

1. Kepala madrasah melakukan pengelolaan pada 

kegiatan siswa akademik dan non akademik. 

√  

2. Siswa-siswi MAN IC Kendari telah mengikuti 

berbagai event lokal, nasional maupun internasional. 

√  

3. MAN IC Kendari memiliki banyak prestasi di bidang 

akaemik dan non akademik. 

√  

4. Madrasah melakukan perencanaan kegiatan dan 

pembina dalam kegiatan akademik dan non akademik. 

√  

5. Madrasah memiliki pengorganisaaian pada kegiatan 

akademik dan non akademi. 

√  

6. Madrasah melaksanakan kegiatan akademik dan non 

akademik 

√  

7. Madrasah melakukan pengontrolan dalam kegiatan 

prestasi akademik dan non akademik. 

√  

8. MAN IC melakukan kegiatan keagamaan di Asrama. √  

 

 

 



LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Kamis 14 Maret 2019 

Waktu    : 10:30 p.m 

Lokasi   : Ruang Kepala Madrasah MAN IC Kendari 

Narasumber  : Bapak Abdul Basit 

Jabatan   : Kepala Madrasah 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

P: Bagaimana sistem manajemen di MAN IC Kendari? 

N: Sistem manajemen kita Punya SOP, punya sistem pembelajarannya kemudian 

pengelolannya jadi kita ada sistem yang memang kita buat dan itu semua sama 

di MAN IC kemudian kami biasanyakan memang dari awal tahun kami sudah 

membuat program, tahun ini apa targetnya, jika kita sudah tentukan target, terus 

apa yang mau dilakukan, kalau mau targetnya bicara prestasi akademik maupun 

non akademik ya kita harus lihat dulu kita mau ikut event apa, nanti setiap event 

jelas siapa yang mau diutus dan pasang target, saya tanya pembimbingnya bisa 

juara 1 kah, 2 dll, kalau siap maka kita tetapkanlah langkah-langkah serta 

melakukan pembinaan kepada para siswa. Apabila lomba itu sudah terukur 

tinggal 1 bulan lagi ya maka si pembimbing akan melakukan karantina, 

karakteristiknya seperti apa, seperti olimpiade matematika lihatlah materi 

lombanya, kita beri silabus atau kisi-kisi maka dalam waktu satu bulan siswa 

harus bisa menguraikannya dan akan terus melakukan bimbingan. Jadi dari kelas 

10 sudah kami petakan, anak masuk kesini ketika sudah disini kita petakan anak 

ini mereka berdasarkan minat dan penilaian kami pas masuk mereka cenderung 



umpama dominanannya di fisika maka kami kelompokkan ke kimia, biologi 

matematika dan sebagainya. 

P: Bagaimana proses pembinaan di MAN IC? 

N: Mereka rutin setiap minggu bimbingan untuk berbagai event, tetapi jika ada 

event yang sifatnya insidensi misalnya ada undangan maka akan ada langkah-

langkah tadi langkah pertama siapa yang layak mengikuti lomba ini setelah itu 

akan diadakan bimbingan, ada dilakukan rutin setiap minggu tapi juga ada 

sifatnya mendesak kami menyebutnya karantina, nah nanti siswa itu kami 

karantina, karantina itu maka anak itu tidak ikut kegiatan di kelas mereka kami 

keluarkan kami carikan ruang terbaik nah, nanti akan ditanya pembinannya 

butuh waktu seminggu, dua minggu atau sebulan, kalau mintannya dua minggu 

maka dua minggu tidak mengikuti pembelajaran di kelas  

P: bagaimana proses perekrutan pembina? 

N: Yang mengusulkan pembina itu WKM kesiswaan dan semua itu di bawah 

kesiswaan akademik maupun non akademik, nanti WKM kesiswaan yang akan 

menyampaikan kepada saya oh ini pembina akademik maupun non akademik, 

nanti paling saya hanya bertanya seperti apa kemampuannya dan sebagainya, 

setelah itu setelah kita setujui di forum rapat pimpinan oke sudah, walaupun 

untuk akademik kita masih menggunakan guru dii dalam tapi non akademik 

kami dari luar ada 1 dua dari dalam, seprti KIR kita ambil pembina dari luar 

yaitu dosen dari UHO untuk membimbing yang karya ilmiah remaja dibawah 

mereka sajam jadi kami beri tanggung jawab dosen uho dia yang bimbnga kir.  



P: Bagaimana sistem pengontrolan kegiatan siswa yang dilakukan?  

N: Proses pengotrolan dilakukan dua hal saya lakukan satu tentu saya menerima 

laporan dari setiap pembina atau langsung kadang-kadang atau pertemuan 

personal bagaimana persiapan ini, sayapun biasanya keliling kAlau ada yang 

mau olimpiade saya biasanya langsung bersentuhan dengan siswa baik saya 

memberi motivasi atau mengontrol jadi kadang-kadang saya yang langsung 

melihat, dimana ruang anak-anak contohnya di LAB saya keliling biasanya saya 

nanya apa kendala karena saya juga butuh masukan dari siswa apa yang kurang 

dari para pembina dll. Setelah itu saya breafing dengan pembina saya sampaikan 

nih saran dari siswa, atau kadang-kadang saya suruh siswa menulis, apa 

hambatan kamu selama karantina atau apa. Karena kami biasanya seperti itu, di 

MAN IC kami punya forum-forum dengan siswa mereka boleh curhat ke saya 

yang tidak berani bisa lewat email. Atau di waktu tertentu biasa brefing itu 

kontrol saya jadi tidak hanya saya serahkan ke WKM kesiswaan maupun WKM 

yang lainnya, tapii saya juga melakukan kontrol langsung dan itu biasa saya 

biasa terbuka, saya punya grup WA untuk para pembimbing pembimbing sudah 

tau setiap seminggu sekali mereka review hasil bimbingin karena secara periodik 

melaporkan perkembangan siswa, grafiknya si anu naik turun sia a b c ini masih 

lemah disini dan dilaporkan ke kepala sekolah sehingga bisa kita kroscek, antara 

laporan pembina dan siswa mecing kalau tidak mecing ya saya cari atau rembuk 

bareng WKM kesiswaan. 

 



P: Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan? 

N: Evalusi dilakukan oleh setiap pembina, kami punya program rapat pimpinan 

dengan WKM kami punya rapat periodik dengan guru dan itu sama megevaluasi 

apa yang menjadi masalah dilakukan setiap bulan. Hambatan dari sisi siswa 

karena kami baru jadi kami belum sebagus IC yang lain yang sudah lebih dulu 

berkembang, tentu itu menjadi tantangan tersendiri, ketika kita ingin mencapai 

target ini tapi  mau tidak mau kita mengelola yang ada bagaimana yang ada kita 

olah, bimbing, didik, dan meraih prestasi. 

P: Bagaimana cara mengembangkan potensi guru maupun pembina?  

N: Kalau di IC kan pengelolaan itu bersma. WKM itu punya tanggung jawab 

masing-masing, hanya tentu awal-awal saya yang masih meletakkan pondasi, 

karena guru saya tidak ada dari IC artinya pernah di IC mana, di awal tahun 

pertama kita berbeda pemhamannya, pelayanannya, pembelajarannya, pola kerja 

yang ditanammkan dulu saya bangun dulu jadi mereka harus punya persepsi 

tugas yang berbeda. Kalau sekarang saya tidak terlalu berat artinya sudah ada 

WKM, ada pertemuan guru-guru Insan Cendekia, seperti kemarin WKM asrama 

sudah ikut platihan/raker khusus WKM asarama. 

P: Berapa jumlah guru yang ada sekarang?  

N: Guru hari ini 24 tan kalau PNS ad 13/14 tenaga kependidiknnya banyak juga staf 

itu kita punya di atas 20 ya kita kn ada staf yg di administrasi, ada klining service, 

satpam, ada tekhnisi mau hmpir 50lah guru dan staf, perawat kita punya dua 

perawat, saya bekerjasama dengan orang tua jaadi sy tidak mau kalaua orang tua 



hanya mau beres jdi saya selalu sharing karna kita punya group WA, klw ada 

orang tua protes dll, sy juga sama klw ada hal-hal kaami butuh sifatnya saya 

sampaikan, misalnya anggaran kami terbatas kami bisa minta bantuan orang tua, 

kami tawarkan kalaw mau ya berangkat ada keluhan apapun kita sampaikan, 

misalnya makanan dll. Setiap kgiatan selalu kita dampingi. Ada yg mau 

berangkat ke Amerika, pertukaran pelaajar ada tes kita damipingi, atau yg mau 

lnjut prguruan tinggi, jadi kami punya tareget UN ini ada yg harus nilai sempurna 

bagi kamai UN juga pretasi, mreka pagi malam belajar persiapan UN. Kami 

mengeluarkan dua orang yang sudah keluar batas dan tidak bisa toleransi, kami 

panggil orang tua, silahkan cari sekolah lain, kami sduah usaha semaksimal 

mungkin. Kesehatan saja kami sangat perhatian kalau ada msalah. ksehatan 

sudah diperiksa dari awal saat peandaftar awal, jadi dari awal yang msuk disini 

dalam keadaan sehat, bahwa meraka tidak punya penyakit TBC. Jadi, diawal 

sudah ditau hasil radiologinya, kalau sakit tidak akan bisa masuk, ini lulus atau 

tidak itu persyaratan mutlak bukan hanya selembar tapi semua lampiran 

kesehatan dokter. Mereka sudah tau dari awal. Kalau maagkan itu penyakit 

umum tapi kalau maagkan tidak mungkin karena makan 3 kali sehari.  

  

  



LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Selasa Maret 2019 

Waktu    : 10:11 p.m 

Lokasi   : Ruang Tamu MAN IC Kendari 

Narasumber  : Bapak binar  

Jabatan   : WKM Kesiswaan 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

 

P: Bagaimana proses perencanaan dalam kegiatan prestasi siswa akademik maupun 

non akademik? 

N: MAN IC berfokus untuk mempersiapkan siswa mengikuti olimpiade dan 

kompetisi-kompetisi lainnya. Jadi, jauh-jauh hari sudah kami persiapkan, jauh 

sebelum ada lomba. Perencanaan tentu ada jadi, semua kegiatan sudah di setujui 

siapa yang menangani tentang OSK, dan kebetulan pada ajang OSK kami juara 

umum tingkat kota. kami mengadakan rapat kemudian menunjuk orang-orang 

yang akan mebimbing jadi untuk OSK sudah dari januari di persiapkan 

Pembinanya dari internal madrasah dan dari luar. 

P: bagaimana cara bapak melihat bakat masing-masing siswa? 

N: Diekskul sudah dilihat bakat masing-masing siswa misalnya ada yang mahir di 

mate-matika maka matematikanya yang ditingkatkan, begitupun PMR, 

kebetulan kemarin sudah menjadi juara umum, jurnalis, tilawah  dll, semua 

sudah ada dan siswa yang sudah dipilih tersebut tidak bisa diganggu dengan 

kegiatan lain, misalnya olimpiade matematika, dan ada lomba PMR dia tidak 



boleh diganggu. Awal semester sudah dipersiapkan, Awal tahun pelajaran siswa-

siswi sudah dipetakan oleh madrasah, banyak cara yang digunakan untuk 

memetakan siswa selain itu ada yang dinamakan PESONA (pekan olimpiade 

seni dan olahraga) yang dilakukan setiap, anak-anak mengeluarkan bakat 

masing-masing, oh anak ini mahir di seni maka dibagian seninya yang kita 

tingkatkan, ada olimpiade, mtk, biologi geografi dll, itu di tes, semacam lomba 

di luar nah anak memiliki nilai tertinggi maka itu yang akan di asah terus 

kemampuannya, tapi yang paling berperan sebenarnya adalah guru pembimbing. 

P: siapa yang menjadi pembina dalam setiap kegiatan akademik maupun non 

akademik di luar jam sekolah? 

N: Guru pembimbing masing-masing pelajaran 1 nanti kalau ada lomba baru 

didatangkan pembina dari luar. Contohnya OSK persiapannya dari Januari anak-

anak sudah dipersipkan tanggal 24 kita datangkan dari luar selama 3 hari 

pembimbingan. Tanggal 27 kita lomba yang diadakan di SMA 4 Kendari dan 

juara umum. 

P: Apakah semua siswa wajib mengikuti ekskul maupun akademik? 

N: Ekskul semua siswa wajib ikut dengan bidang masing-masing. Kecuali memang 

misalnya yang sudah masuk kelompok tertentu maka dia tidak bisa lagi di 

ganggu, Seperti siswa yang sudah dipersiapkan ikut OSK dia hanya berfokus 

pada lomba itu. Ada tim inti KIR 20 orang kerjanya hanya meneliti saja yaitu 

dari semester awal siswa wajib punya penelitian. Jadi siswa disini punya 

kewajiban harus punya penelitian, misalnya kelas 12 dari awal sudah megelola 

proposal mereka harus mengeluarkan satu penelitian, harus seminar, Siswa 



meneliti, seminar hasil dan dari hasil ini maka inilah yang dipersiapkan untuk 

lomba. Kelompok ini bisa berganti di mana kelas 12 sudah harus fokus pada UN. 

Tim inti khusus dipersiapkan untuk setiap lomba. Kemudian anak-anak yang 

sudah meneliti maka disaring 20 orang yang terbaik dan 20 orang terbaik ini 

dipersiapkan untuk ikut lomba, akhirya dia bimbingan khusus meneliti, misalnya 

item lomba tentang penelitian ya mereka saja yang diambil.  

P: Apa usaha bapak agar setiap kegiatan dapat berprestasi? 

N: Ada karantina siswa jadi mengkarantina biasa dilakukan di LAB, mereka khusus 

belajar biologi full seharian dikarantina menjelang lomba. 

P: Kapan saja kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan? 

N: Kegiatan asrama kegiatan agama.Hari senin khusus pembinaan olimpiade, 

Selasa, kir Rabu., ekskul. Pmr tilawah, seni, Setelah isya belajar mandiri. 

P: bagaiman pengorganisasian khususnya dalam bidak kesiswaan? 

N: Sistem pengorgsnisasiannya, yaitu disni ada WKM madrasah bidang 

keasramaan, dibantu pembina asrama, setiap semester ada ujian asrama, jadi 

punya target tertentu semester ini targetnya apa, sistem MAN IC sama 

seindonesia, menyesuaikan di daerah masing-masing intinya semua sama, MAN 

IC bru menjelang 3 tahun kami masih berusaha, walau usia belum cukup 3 tahun 

tapi lumayanlah, paling tidak ditingkat nasional, kemari di tingkat ksm, kir sdh 

pernah jauran tingkat nasional, robotic ditingkat nasional, lomba yg diknar 

sudah, program ki hajar, tingkat nasional seindonesi SMA, kita dapat juara 2, 

ada tingkat provinsi, nasional, 3 orang yang ikut KSM dari Sulawesi Tenggara, 



haya 3 yang lolos dari sultra hanya dari man ic yang dapat mendalui. Guru yang 

punya bakat di ekskul bisa kita ambil, pembina dari luar Guru jurnalis dari luar 

dri ketua ikatan jurnalistik sulawesi tenggara, Paskibraka juga diambil dari luar. 

Semua sama hanya polanya yang berbeda. 

P: Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan? 

N: Evaluasi rutin di adakan perbulan, misalnya bimbingan Olimpiade 15 orang, 

rutin mengevaluasi, kemudian kami keriucutkan jadi 5 setiap bulan ada laporan, 

Setiap pembinaan harus memiliki penilaian. Misalnya olimpiade MTK, hanya 

butuh 3 orang makan yang 5 orang dinilai dan evaluasi lagi, dari nilai-nilai yang 

diperoleh dari pembimbing, tiap semester  misalnya pmr mereka harus punya 

penilaian,  Anak-anak itu diambil dari pesona setiap tahun sekali, Tawaran ke 

anak-anak namun tetap di seleksi, Setiap pembimbing harus dipersiapkan dan 

mencari event lomba. Maka anak-anak itu diambil dari proses seleksi maka dari 

hasil tersebut bisa untuk mengambil anak-anak itu punya potensi, selain itu ada 

tawaran, tapi tetap ada proses seleksi.  



LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Kamis, 14 Maret 2019 

Waktu    : 11:10 p.m 

Lokasi   : Ruang Tamu MAN IC Kendari  

Narasumber  : Bapak Badruk Kamal 

Jabatan   : Wakil Kepala Madrasah (WKM) Keasramaan 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

 

P: Bagaimanakah kegiatan yang dilakukan di Asrama? 

N: Prinsip asrama terbuka, saya habis pulang dari Pekalongan untuk bagian 

keasramaan di MAN 4 jakarta untuk pelatihan, kami punya dua asrama putra dan 

putri, asrama sama dengan boarding school tinggal 24 jam, untuk kegiatan ada 

yang di asrama maupun luar (ekskul), tinggal pembimbing yang menyesuaikan, 

saya juga kalau membimbing tanya dimana mau belajar kalau di ruangan bosan 

kita cari tempat di luar. Masuk hanya pakaian, lemari, tempat tidur. Pembiayaan 

perbulan 1 juta, rinciannya persatu kali makan itu 10 ribu, tidak ada pembayaran 

SPP. Tidak cuci piring, ada kantin yang urus, kayak di restoran. Kalau untuk 

kegiatan keasramaan seteah pembelajaran formal jam 3 pulang sholat ashar, 

stelah itu kegiatan ekstra sampai stengah 6. Dan lanjut keasramaan. Ada kajian, 

Isya makan, belajar mandiri belajar pelajaran di sekolah, ada program kegiatan 

penulisan mushaf, tidak bisa meninggalkan MAN IC kalau tidak menyelesaikan 

mushafnya, kemudian ada kegiatan homestay, kegiatan ini seperti KKN 

mahasiswa. Home stay dilakukan selama 3 tahun 1 kali. 



P: Apa kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa sebelum lulus? 

N: Kewajiban yang harus dilakukan selama 3 tahu yaitu Home stay, Penulisan 

mushaf al  qur’an dan KIR pembimbingnya dari Unhalu mekanismenya seperti 

ujian s1, judul mereka cari sendiri mulai dari kelas 11, kelas 10 baru bimbingan 

awal.  

P: Berapa jumlah siswa? 

N: Kelas 12 58 siswa dari 65 banyak fakor yang menyebabkan pindah Orang tua 

tidak rela lihat anaknya menderita, Siswa, Aturan. Jumlah siswa sudah ada 

standar 1 kelas 24 orang, ketentuan dari pusat, untuk IC Kendari kita mempunyai 

kelas 4 per angkatan. Untuk kelas 10 itu full, 3 ipa 1 ips kelas 11 ada yg sudah 

mundur tapi 4 kelas, 2 ips 2 ipa yang kelas 12 hanya 65 orang di awal hanya ada 

tiga kelas, terakhir sisa 58,, 2 ipa, dan ips. Ips full yang sisa 14.  

P: Berapa jumlah pembina asrama? 

N:Saya WKM asrama ada dua asrama putra dan putri hanya di asrma putra ada yg 

tinggal guru-guru. Bu jusni menempati kamar siswa. MAN IC banyak studi 

kolabarasi. MAN IC tidak mengharapkan tamat MAN IC bekerja, tamat kita 

dorong ke perguruan tinggi, merka di dorong ke perguruan tinggi. 

P: Apa saja program-program keasramaan? 

N: Program asrama itu include program IC, jadi IC itu punya program pendidikan 

dua yaitu pendidikan formal dan keasramaan, sekolah yang satu rasa dimanapun, 

beda pasti adalah faktor sosiologis tempat saja, kalau program-program 

pendidikannya hampir sama, kajian kitab, kalau ada yang mau ditambah boleh. 



Ada program kitab dasar, safitanatunnaja, tafsir jallalain, yang ajar semua 

pembina asrama, ada satu pembina yang mulai agak goyah. Idealnya pembina 

itu harus 3, tergantung kemampuan anggaran sekolah. Jadi di asrama ada sistem 

roling kamar kemarin per 3 bulan ada kamar yang diawasi khsusus, awal 

dicampur, tapi sekarang yang kelas 10, 11 dan 12 dipisah. Stengah 7 sudah 

tinggalkan asrama untuk ke Sekolah. 

 



LAMPIRAN 

TRANSKIP WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Kamis, 21 Maret 2019 

Waktu    : 20:00 a.m 

Lokasi   : Asrama Putri MAN IC Kendari  

Narasumber  : Ibu Mega 

Jabatan   : Pembina Asrama Putri 

Keterangan  

P: Pewawancara 

N: Narasumber 

P: Bagaimana sistem pendaftaran di MAN IC Kendari? 

N: Sistem pendaftaran siswa nasional, mereka mendaftar online habis itu lolos 

berkas dan tes. Tesnya umpama dia dari Wakatobi, Wanci dan sekitarnya dia 

terpusat di MTS 1 Wakatobi, terus kalau Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, 

tesnya di Kolaka. Kalau Bau-Bau, Raha, Muna tesnya di Kendari. Tesnya yang 

datang bawa dari Jakarta dua orang tes tertulis dan wawancara, kita tidak campur 

tangan di tempat yang berbeda-beda. Saya (ibu mega) mengawas di Wakatobi. 

Sudah ditelepon sama pusat ini yang lulus dan kepala sekolah yang ambil ke 

Jakarta. Serah terima di Jakarta jadi tidak ada campur tangan atau sogok-sogok, 

kemarin ada dari umu sabri telat mendaftar padahal sudah menganggur 1 tahun 

untuk mendaftar di MAN IC tapi telat mendafar 1 hari kata Pa KS, biar saya 

membayar saja pak 1 juta, oh minta maaf katanya kalau disini tidak. Jadi agak 

kecewa, tesnya sehari, psikolog, jurusan IPA IPS itu dari sidik jari mereka ada 

alatnya terus ditanya-tanya sama yang tes, guru tidak terlalu tau karena kita tidak 

bisa mendekati. Kita disuruh menjauh, waktunya dia ya dia, bisa tahan belajar 



sampai mana, belajar jam hasil IQNYA terlihat jadi terpilih siapa yang masuk 

ipa atau ips, akibat seperti itu banyak yang mau keluar.  

P: Siapa yang bertugas mengetes siswa? 

N: yang mengetes dari Jakarta ada 6 orang, di Kendari 2, Wakatobi 2, Kolaka 2. 

Banyak tesnya, pelajaran, wawancara dan psikolog serta ada juga tes yang 

semacam PNS hampir setara tes PNS. Jadi anak-anak habis ujian banyak yang 

pusing, tahun kemarin 400 tapi yang diterima hanya 96. Yang tua kan serpong 

jadi serpong bisa lebih dari 200. Tinggal pendaftaran ulang dan tinggal di 

asrama, mereka bisa lihat di akunya masing-masing. Untuk di asrama kelas 10 

masih manja dulu waktu baru seminggu masuk sudah banyak mundur, terakhir 

ka mega. Kalau ka Mega dipanggil langsung oleh kiayi dari sengkang. Ada bu 

Jusni masuk bulan 1 tahun 2018 untuk membantu ibu Mega, untuk cek-cek 

kamar dan lain sebagainya.  

P: Bagaimana proses rekruitmen guru? 

N: Saya mengajar prakarya, rekrutmen gurunya juga agak susah nasional juga, 

mendafar, ujian, seperti pak KS dari BANDUNG, pa Zul dari Sinjai, dan harus 

ada dari Sengkang yang mau disetiap pondok pesantren, tidak harap apa-apa 

hanya keberkahan. Pendataran pembina dan guru sama memang agak susah. 

Masalah setiap pondok sama, terlambat dll, dan sudah terbiasa melanggar, hp 

dll. Dulu asrama putra dan putri bergabung. Asrama putri baru jadi desember, 

setelah liburan langsung pindah jadi putra di bawah, putri di atas. Kamar asrama 

putri 30 kamar, 1 klinik. 



P: Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan keasramaan? 

N: Jam 10:40. Kegiatan asrama sampai kamis, 5:15 kelas 10, kelas 11, kelas 12 

sudah tidak ada tinggal fokus ujian, kemarin pergi pagi sampe siang, ada yang 

ke antam, tahfidz untuk melakukan MOU, Siswa, guru, perawat pergi yang 

tinggal hanya satpam. Qasidah ada abida untuk mengajar qasidah.  Jadi setiap 

senin dan kamis wajib puasa sunah dan yang melanggar tidak diizinkan untu 

berlibur, bangun jam 4:00 subuh 4:45 slesai itu mufrodat. Kalau kelas 10 senin 

sampai kamis konfesasion. Tanggalnya ada 1-15 bahasa arab, selanjutnya bahasa 

arab. Kalau kelas 11 vocab terus, tapi kalu kalau kelas 10 ada jadwal tahsinnya 

juga. Kegiatan putra putri beda apa lagi masalah sanksi, paling push up. 5:30 

setelah itu stengah 7 apel asrama, lajut ke sekolah, jam 3 balik ashar, ke sekolah, 

senin olimpiade, selasa bimbingan kir, rabu ekskul, kamis pengasuhan, jum’at 

pramuka. Jam 10 sudah tidur, kalau ada tugas maupun karantina, sampai jam 11. 

HP boleh tapi hari ahad baru boleh dipakai.  Kalau mau kumpul sama-sama di 

aulanya. Karantina itu sampai titik lomba baru selesai. Ada yang karantina 

sampai 3 bulan tergantung dari pembina masing-masing. 
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