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ABSTRAK 

Sitti Nurhalimah NIM 15010103036. Manajemen Prestasi Siswa Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kota Kendari. Dibimbing Oleh: 

Syamsuddin, M.Pd 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang manajemen 

prestasi siswa dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengontrolan dan evaluasi. Objek penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Wakil 

Kepala Madrasah (WKM) bidang Kesiswaan, Akademik, Keasramaan, Pembina 

Ekstrakurikuler dan pembina asrama di MAN IC Kendari. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

melalui proses reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta teknik 

pengecekan keabasahan data melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan dilakukan pada rapat kerja awal 

tahun terkait program kegiatan, pembina kegiatan dan target prestasi. 

Pengorganisasian oleh kepala madrasah membawahi 5 WKM dan WKM kesiswaan 

berkordinasi langsung kepada para pembina. Pelaksanaan kegiatan prestasi mulai 

dari perekrutan siswa berprestasi, pembinaan akademik, non akademik dan 

pembinaan keagamaan. Pada tahap pengontrolan dilakukan langsung oleh kepala 

madrasah, WKM Kesiswaan dan para pembina internal maupun eksternal. tahap 

akhir evaluasi dilakukan pada rapat kerja periodik/persemester, penilaian serta 

kegiatan lomba tahunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsi 

ilmu pengetahuan terutama dalam hal pengelolaan kegiatan berbasis prestasi, 

sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan pada madrasah maupun sekolah 

umum lainnya dalam meningkatkan prestasi siswa di ranah lokal, nasional maupun 

internasional. 

Kata kunci: Manajemen, Prestasi dan MAN IC Kendari 
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