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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Manajemen  

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris management yang 

dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata 

manage ini sendiri berasal dari Italia Maneggio yang diadopsi dari bahasa latin 

managiare, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Sedangkan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen mempunyai pengertian sebagai 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.1 

Gulick mengemukakan bahwa manajemen merupakan ilmu, kiat, seni dan 

profesi, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang 

secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja 

sama. dikatakan sebagai kiat, menurut Follet karena manajemen dilandasi oleh 

keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesionalnya 

dituntun oleh suatu kode etik. Sifat khusus yang utama dari manajemen adalah 

integrasi dan penerapan ilmu serta pendekatan analisis yang dikembangkan oleh 

banyak disiplin ilmu.2 

Jones dan Georgepun mendefinisikan bahwa manajemen adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya 

                                                           
  1 Amaliyah, Tutik. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas 

Bimbingan Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arofah Kaliwungu Kendal Tahun 

2013-2014. Diss. UIN Walisongo, 2014. 
2 Connie Chairunnissa, Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 1. 
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manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien.3 

Dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwa manajemen merupakan suatu 

seni atau proses pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selain itu, terdapat tiga hal 

penting dari beberapa definisi manajemen tersebut yaitu proses, pendayagunaan 

seluruh sumber daya dan pencapain tujuan yang telah ditetapkan. 

Berikut beberapa pengertian manajemen menurut para ahli: 

a. Melayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.4 

b. G.R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan 

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya. 

c. Harold Koontz dan Cyril O’Donnel manajemen adalah usaha mencapai suatu 

tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer 

mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.5 

                                                           
3 Mahfud Hanafi, Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen 

EKMA4116/MODUL 1, h. 6. 
4 Melayu S.P Hasibuan, Manajemen (Dasar pengertian dan masalah), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 2.  
5 Ibid, h. 3.  
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d. Ricky W Grifin manajemen adalah sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efisien.6 

e. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter manajemen adalah proses 

mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara 

efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efisien. 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan fungsi-fungsi  

manajemen.  Menurut  George  R.  Terry  fungsi-fungsi manajemen terdiri atas: 

perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan 

(Actuating), pengawasan (Controling) (POAC).7 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan  

dan  menentukan  cakupan  pencapaiannya.  Suatu perencanaan adalah suatu 

aktivitas integrative yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya 

dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Perencanaan menurut Handoko meliputi: 1) Pemilihan atau penetapan 

tujuan-tujuan organisasi, 2) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, 

                                                           
6 Subeki Ridhotullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), h. 1. 
7 Kayo, Kahatib Pahlawan, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 32. 
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prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan.8 

Oleh karena itu, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang 

berorientasi pada tujuan. Karena, dari perencanaan tersusunlah rencana-

rencana yang memungkinkan organisasi bisa memperoleh dan mengikat 

sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. 

Selain itu, para anggota organisasi memungkinkan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur 

terpilih, kemajuan juga dapat terus diukur dan dimonitor, sehingga tindakan 

korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. 

Menurut jangkauan waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 

perencanaan jangka pendek (satu minggu, satu  bulan dan satu tahun), 

perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat untuk jangka 

waktu tiga sampai tujuh tahun, dan perencanaan waktu jangka panjang dibuat 

untuk jangka waktu delapan sampai dua puluh lima tahun. Pembagian waktu 

ini bersifat kira-kira, dan tiap ahli dapat saja menerima batasan yang berbeda-

beda atau berlebihan, penggalan waktu ini dibuat merupakan ancar-ancar atau 

contoh yang dapat saja dilakukan. Perencanaan dilaksanakan atas kesepakatan 

bersama Bughart dan Trull mengemukakan: “educational planning must be 

pasrtisipatory planning that provides socially intergreted educational 

experience”.9 

                                                           
8 Usman, Husaini, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.77. 
9 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 47. 
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Oleh karena itu perencanaan harus melibatkan banyak orang yang 

harus menghasilkan program-program yang berpusat pada murid, menjadi 

jalan istimewa yang terus berkembang, luwes dan mampu menyesuaikan diri 

terhadap kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi penjelas dari 

tahap-tahap yang dikehendaki dengan melibatkan sumber daya sekolah dalam 

pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan 

tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manullang berpendapat bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan 

aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada 

setiap individu yang ada dalam organisasi.10 Sedangkan Winardi 

mendefinisikan pengorganisasian sebagai tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yag efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat 

berkerja sama secara efisien dengan demikian dapat memperoleh tujuan dan 

sasaran tertentu.11 

Dengan organizing dimaksudkan pengelompokan kegiatan yang 

diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi 

dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Disamping itu pengorganisasian 

juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat 

hubungan antar masing-masing unit. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pengorganisasian adalah seluruh aktivitas manajemen yang 

                                                           
10 Torang, Syamsir, Organisasi & Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 170. 
11 Karyana, Ayi. "Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah 

Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor." Jurnal Organisasi dan Manajemen 7.2 (2011): 140-156. 
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diimplementasikan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. 

Dalam pengorganisasian bukan hanya mengidentifikasikan jabatan dan 

menentukan hubungan, namun yang paling penting adalah mempertimbangkan 

orang-orangnya dengan memperhatikan kebutuhannya agar berfungsi dengan 

baik. Koontz, at al mengemukakan pengorganisasian adalah penetapan 

struktur peranan internal dalam suatu lembaga yang terorganisasi secara 

formal. Oleh karena itu, pengorganisasian yang efektif dapat membagi habis 

(merata) dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub komponen 

organisasi. Menurut Sergiovanni ada empat syarat yang harus 

dipertimbangkan dalam pengorganisasian yaitu, legitimasi, efisiensi, 

keefktifan dan keunggulan.12 

c. Penggerakan (Actuating) 

Actuating berasal dari kata kerja “to actuate” adalah “to put into 

action; incite, motivate, influence”. Jadi, dapat dikatakan bahwa actuating 

berhubungan dengan aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka suka 

melaksanakan usaha-usaha kearah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. 

Actuating (Penggerakan) adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja 

kepada para bawahan sedemikian rupa. Sehingga mereka mampu bekerja 

dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan 

ekonomis. 13 

                                                           
12 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

52. 
13 Yaqin, Nurul. "Makna Manajemen Bagi Pengembangan Pesantren Nurul 

Yaqin." Madinah: Jurnal Studi Islam 2.2 (2015): 124-130. 
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Arti sebenarnya dari actuating adalah "tindakan" karena sesuatu tidak   

akan   terjadi   tanpa   melalui   tindakan.   Apabila seseorang atau pemimpin 

hanya "no action but talk only”, maka tidak ada sesuatu yang dapat dihasilkan. 

Aktivitas menjalankan fungsi actuating (penggerakan) adalah menjadi 

tugasnya manajer tingkat menengah, karena keahlian yang dituntut untuk ini 

adalah perpaduan antara keterampilan manajerial dengan keterampilan teknis. 

Actuacting atau fungsi penggerakan pelaksanaan meliputi, directing, 

commanding, motivating, staffing, coordinating, actuacting.14 

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan (Controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan.15 Controlling menurut Terry: “controlling  is  as  the 

process of determining what’s being accomplished, evaluating it, and if 

necessary applying corrective measures so that performance takes place 

according to plans”. Tujuan penilaian dan koreksi, dimaksudkan agar proses 

pekerjaan yang ditemukan menyimpang dapat diperbaiki.16 

Terry menetapkan 4 langkah yang harus dilakukan dalam proses 

pengawasan, yaitu: 1) menetapkan standar atau dasar pengawasan, 2) 

mengukur kinerja, 3) bandingkan kinerja dengan standar kinerja, dan tetapkan 

                                                           
14 Irenius, Determinants Factor Of Low Coverage In Heal The Serctor Minimum Service 

Standards Achievement Of Mojo Primary Health Care Surabayar, Jurnal Administrasi Kesehatan 

Indonesia Volume 1 Nomor 3, 2013, h. 244. 
15 Handoko, Hani, Manajemen Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), h. 25. 
16 Torang, Syamsir, Organisasi & Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 176. 
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perbandingan/perbedaannya, dan 4) koreksi penyimpangan yang terjadi sebagai 

langkah perbaikan.17 

Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan menurut Massie 

adalah (1) tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang menentukan 

keberhasilan, (2) pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi 

dalam mencapai tujuan, (3) harus fleksibel dan reponsif terhadap perubahan-

perubahan kondisi lingkungan, (4) cocok dengan oganisasi pendidkan, 

misalnya organisasi sebagai sistem terbuka, (5) merupakan kontrol diri sendiri, 

(6) bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di tempat pekerja, dan (7) 

memperhatikan hakikat manusia dalam mengonrol para personel pendidikan.18 

e. Evaluasi 

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan 

manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah 

sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal 

ini dapat dilihat mulai dari berpakaian, setelah berpakaian ia berdiri dihadapan 

kaca apakah penampilannya wajar atau belum.  

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari 

sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk 

mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan 

Islam dan proses pembelajaran. Dengan demikian evaluasi bukan sekedar 

menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan 

                                                           
17 Ibid, h. 177. 
18 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontenporer, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

60. 
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kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan berdasarkan 

atas tujuan yang jelas.19 

Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat, maka evaluasi harus 

menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum sebagai berikut:                                                              

1) Valid, Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan 

menggunakan jenis tes yang terpercaya dan shahih. Artinya, adanya 

kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. 

Apabila alat ukur tidak memiliki keshahihan yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka data yang dihasilkan juga salah dan 

kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah.  

2) Berorientasi kepada kompetensi, Evaluasi harus memiliki pencapaian 

kompetensi produksi yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap 

keterampilan dan nilai yang terefleksi dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini maka, ukuran-ukuran 

keberhasilan proses produksi akandapat diketahui secara jelas dan terarah. 

3) Berkelanjutan, Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dari waktu-

kewaktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan proses 

produksi, sehingga kegiatan dan unjuk kerja produksi dapat dipantau 

melalui penilaian. 

4) Menyeluruh, Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup 

aspek dan meliputi seluruh materi serta berdasarkan pada strategi dan 

                                                           
19 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Ghalia Indonesia, 

Bogor), 2011, hal. 142. 
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prosedur penilaian. Dengan berbagai bukti tentang hasil produksi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 

5) Bermakna, Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi 

semua pihak. Untuk itu evaluasi hendaknya mudah dipahami dan dapat 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian 

hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang produksi dalam 

pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.20 

3. Manfaat Manajemen 

Adapun manfaat menggunakan proses manajemen dapat diketahui sebagai 

berikut:   

a. Membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan 

pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. 

b. Merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama 

dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari apa yang kita 

rencanakan. 

c. Proses yang kita laksanakan menyediakan pemberdayaan individual. 

Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian diri sendiri 

mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai usaha kita untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta 

imajinasi. 

                                                           
20 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi. 
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d. Meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita akan 

terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan 

dari faktor luar. 

e. Kita dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai strategi pesaing 

sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. 

f. Berkurangnya penolakan kita terhadap perubahan karena kita telah 

mempersiapkan rencana atas perubahan tersebut. 

g. Memungkinkan kita untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi 

peluang yang terbaik atas permasalahan dan pilihan keputusan. 

h. Kita dapat merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dalam 

kehidupan sehari-hari dengan lebih baik yang dapat mengatur rencana 

kegiatan kita. 

i. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit bagi 

kita untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. 

j. Menciptakan kerangka kerja komunikasi internal dengan orang lain. 

k. Membantu mengintegrasikan perilaku individu kita kedalam kelompok 

atau golongan. 

l. Mendorong pemikiran ke masa depan, sebab dengan mempelajari 

manajemen kita telah belajar menganalisa rencana.21 

 

 

                                                           
21 Subeki Ridhotullah, Mohammad Jauhar, Pengantar Manajemen, (Jakarta, Prestasi 

Pustaka: 2015), h. 4.  
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B. Konsep Prestasi 

1. Pengertian Prestasi 

Muhhibbin Syah mengungkapkan bahwa prestasi merupakan suatu tingkat 

keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

sebuah program. Berbeda dengan A. Tabrani yang berpendapat bahwa prestasi 

merupakan kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai individu dari satu 

kegiatan atau usaha. Sedangkan Sardiman mengungkap bahwa prestasi adalah 

kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar.22 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan 

diciptakan baik secara individu atau kelompok berupa pengetahuan maupun 

keterampilan. 

Prestasi yang dicapai tiap-tiap individu berbeda, tergantung dari level 

performansi individu atau kelompok terhadap tugas yang diberikan. Menurut Van 

de Bos level performansi inilah yang disebut dengan achievement level. 

Selanjutnya, prestasi yang dicapai tiap individu juga berkaitan erat dengan 

motivasi berprstasi yaitu keinginan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang 

sulit termasuk dalam hal pendidikan.23 

Menurut Mc Clelland, seseorang dianggap memiliki motivasi untuk 

berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya berprestasi 

lebih baik dari prestasi karya orang lain. Ada tiga jenis kebutuhan manusia 

                                                           
22 Muhibbin Syah. Psikologi Belajar Cetakan Ke 2. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2001), h. 14-145. 
23 Iksan, 2012, h. 11. 
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menurut Mc Clelland, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk 

kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi. 

a. Kebutuhan akan Prestasi (n-ACH) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. 

Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan akan 

penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri inidividu yang 

menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif 

tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, 

keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. 

n-ACH adalah motivasi untuk berprestasi, karena itu karyawan akan 

berusaha mencapai prestasi tertingginya, pencapaian tujuan tersebut bersifat 

realistis tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan. Karyawan perlu 

mendapat umpan balik dari lingkungannya sebagai bentuk pengakuan terhadap 

prestasinya tersebut. 

b. Kebutuhan akan Kekuasaan (n-POW)  

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang 

lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak 

akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk 

mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori 

Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi 

diri. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat 

berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. n-
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pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan memiliki motivasi untuk 

berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki karakter kuat untuk memimpin 

dan memiliki ide-ide untuk menang. Ada juga motivasi untuk peningkatan 

status dan prestise pribadi. 

c. Kebutuhan untuk Berafiliasi atau Bersahabat (n-AFI)  

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi 

yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai 

hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak 

lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya 

berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. 

Mc Clelland mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kombinasi 

karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam 

bekerja atau mengelola organisasi. Karakteristik dan sikap motivasi prestasi ala 

McClelland antara lain: (a) Pencapaian adalah lebih penting dari pada materi. 

(b) Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar 

daripada menerima pujian atau pengakuan.(c) Umpan balik sangat penting, 

karena merupakan ukuran sukses (umpan balik yang diandalkan, kuantitatif dan 

faktual).24 

 

 

 

                                                           
24 Kadji, Yulianto. “Tentang Teori Motivasi”. Jurnal Inovasi 9.01 (2012). 
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Suwaji membagi prestasi menjadi dua yaitu prestasi akademik dan non 

akademik:25 

1. Prestasi akademik 

a. Pengertian prestasi akademik 

Prestasi akademik adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, 

yaitu prestasi dan akademik, yang mana antara prestasi dan akademik 

mempunyai arti yang berbeda pula. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie yang artinya hasil usaha. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, 

dilakukan dan dikerjakan oleh seseorang. Prestasi setiap orang tidak selalu 

sama dalam berbagai bidang. Misalnya prestasi dalam bidang kesenian, 

olahraga, sastra, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. 

Sedangkan akademik merupakan segala hal yang berkaitan dengan keilmuan.26 

Menurut Sobur prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal 

kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan   yang   dapat   bertambah selama   

beberapa   waktu   dan   tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya    

situasi    belajar.    Perwujudan bentuk   proses   hasil   belajar   tersebut dapat 

berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan   

masalah   langsung   dapat diukur atau   dinilai   dengan   tes   yang terstandar.27 

Prestasi akademik menurut Bloom adalah mengungkap keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Suryabrata menyatakan bahwa prestasi akademik 

                                                           
25 http://etheses.uin-malang.ac.id/2174/7/08410047_Bab_2.pdf 
26 Baiti, H. N, Pengaruh Rasa Percaya Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII 

di MTS Miftahul Huda Muncar Banyuwangi 2009-2010, Malang:Fakultas Psikologi, 2010, h. 15. 
27 Eryanto, Henry, and Darma Rika Swaramarinda. "Pengaruh Modal Budaya, Tingkat 

Pendidikan Orang Tua dan Tingkat Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Akademik Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta."Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis 

(JPEB) 1.1 (2013): 39-61. 
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adalah seluruh hasil yang telah dicapai (achievement) yang diperoleh melalui 

proses belajar akademik (academic achievement).28  

Mardjohan mendefinisikan prestasi akademik merupakan indikator 

kunci yang menunjukkan penguasaan seorang siswa terhadap materi 

pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan di sekolah. Sedangkan Syah 

mendefinisikan prestasi akademik adalah prestasi siswa yang ditandai dengan 

terjadinya perubahan psikologis, sebagai akibat dari pengalaman dan proses 

belajar siswa, yang mencakup perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa, prestasi akademik adalah hasil belajar dalam bidang akademis yang 

merefleksikan kemampuan dan kinerja siswa terhadap materi pelajaran yang 

bersifat multidimensi yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor, 

yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik yang lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai.29 

Prestasi akademik dinyatakan sebagai pengetahuan yang dicapai atau 

keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran tertentu di sekolah, 

biasanya ditetapkan dengan nilai tes.30 Dapat disimpulkan bahwa prestasi 

akademik adalah besarnya penguasaan bahan pelajaran yang telah dicpaai 

siswa yang diwujudkan berupa nilai. 

                                                           
28 Maslihah, Sri. "Studi tentang hubungan dukungan sosial, penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah dan prestasi akademik siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa 

Barat." Jurnal Psikologi 10.2 (2011): 103-114. 
29 Fasikhah, Sitti Suminarti dan Siti Fatimah. “Self-regulated learning (SRL) dalam 

meningkatkan prestasi akademikpada mahasiswa. “Jurnak Ilmiah Psikologi Terapan” 1.1 (2013): 

145-155. 
30 Sumadi, Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

h.10. 
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Untuk mengukur prestasi akademik siswa digunakan tes atau observasi. 

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas 

untuk serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Tes prestasi 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan apa yang telah dikuasai siswa. Tes 

prestasi merupakan tes yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan calon peserta didik dalam menguasai materi yang menjadi dasar 

bahan ajar.31 

Wahyuni menjelaskan bahwa prestasi akademik dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Hal-hal yang termasuk kedalam faktor 

internal adalah kemampuan intelektual atau kecerdasan (intelegensi), minat, 

bakat khusus, motivasi untuk berprestasi, sikap, kondisi fisik dan mental, harga 

diri akademik, dan kemandirian. Kemudian dikemukakan pula hal-hal yang 

termasuk ke dalam faktor eksternal, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan 

faktor situasional.32 

b. Macam-macam prestasi akademik 

Crow mengklasifikasikan prestasi akademik menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Kemampuan bahasa 

Semakin berkembangnya seseorang menuntut ia untuk memiliki penalaran 

yang lebih tinggi, hal tersebut sangat bergantung pada penggunaan bahaa. 

Menurut Judd bahasa adalah alat untuk membangun dan membentuk 

hubungan yang memperluas pengetahuan. 

                                                           
31 Santrock, Jhon W, Perkembangan Anak, Edisi 11, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 8. 
32 Maslihah, Sri. "Studi tentang hubungan dukungan sosial, penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah dan prestasi akademik siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa 

Barat." Jurnal Psikologi 10.2 (2011): 103-114. 



 
 
 

25 
 

2) Kemampuan matematika 

Menurut Wrightsone kemampuan berhitung mempunyai fungsi untuk 

menekankan berpikir dalam menghadapi situasi yang memerlukan pegalaman-

pengalaman yang berhubungan dengan angka. 

3) Kemampuan ilmu pengetahuan/sains 

Dalam dunia yang dipenuhi dengan produk-produk kerja ilmiah, literasi 

sains menjadi suatu keharusan bagi setiap orang. Setiap orang perlu 

menggunakan informasi ilmiah untuk melakukan pilihan yang dihadapinya 

setiap hari melalui studi ilmu pengetahuan siswa tentang dunia.33 

2. Prestasi non akademik 

Prestasi non akademik adalah prestasi yang dihasilkan di luar mata 

pelajaran sekolah biasanya dalam hal olah raga, pramuka, PMR, atau kesenian 

semisal drum band, melukis, dll. Prestasi ini biasa diraih oleh siswa yang memiliki 

bakat tertentu di bidangnya. Karena itu prestasi ini yang biasa dicapai oleh siswa 

sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.34 

 Prestasi non akademik juga diartikan sebagai segala sesuatu di luar hal-hal 

yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada satu teori tertentu. Berbeda dengan 

kemampuan akademis, kemampuan non akademis sering sulit diukur secara pasti 

karena tidak ada salah dan benar di dalamnya. Abdul rahman saleh 

mendefinisikan bahwa program non akademik atau ekstrakurikuler adalah 

kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang 

                                                           
33 L. Crow, A. Crow, Psychologi Pendidikan, (Yogyakarta: Nur cahaya) 1989, h. 13. 
34 Zulfani, Achmad Fahrizal. Implementasi manajemen ekstrakurikuler untuk 

meningkatkan prestasi siswa non-akademik di SMA Al Multazam Mojokerto. Diss. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. 
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disesuaikan dengan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembinaan 

siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang.35 

Menurut Mulyono prestasi non akademik adalah Prestasi atau kemampuan 

yang dicapai siswa dari kegiatan diluar jam atau dapat disebut dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang 

dilakukan dalam rangka kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan 

diluar jam sekolah normal.36 

Dari pendapat di atas jelas bahwa prestasi non akademik adalah suatu hasil 

yang dicapai oleh siswa diluar dari pelajaran formal di sekolah atau yang biasa 

disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah program pendidikan yang alokasi 

waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu 

disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan 

pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan 

peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan rasa akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan 

                                                           
35 Ibid, h. 6. 
36 Ibid. h. 7. 
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mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat 

sosial yang besar.37 

2. Macam-macam Prestasi 

Adapun macam-macam prestasi adalah sebagai berikut: 

a. Prestasi Belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh atas usaha belajar. Contohnya 

prestasi belajar yang terdapat di sekolah, menjadi juara umum setiap 

tahunnya.  

b. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah hasil yang didapatkan dari usaha kerja yang telah 

dilakukan. Contohnya naik jabatan atas kerja keras yang terjadi selama ini. 

c. Prestasi Seni 

Prestasi seni adalah hasil yang diperoleh dari usaha seni. Contohnya prestasi 

seorang penyanyi ataupun seniman lainnya yang berupa penghargaan.  

d. Prestasi Olahraga 

Prestasi olahraga adalah hasil yang diperoleh atas usaha dan kerja keras 

yang terdapat dibidang olahraga. Contoh prestasi olahraga adalah seorang 

olahragawan yang mendapatkan juara 1 pada perlombaan.38 

 

 

                                                           
37Ambri, Saipul. Pramuka Ekstrakurikuler wajib di sekolah. Jurnal Ilmu Keolahragaan, 

13.2 (2017): 16-21. 
38 Sukamti, Endang Rini. "Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia Dini Sebagai Dasar 

Menuju Prestasi Olah Raga." Diakses dari http://staffnew. uny. ac. 

id/upload/131568302/penelitian/PERKEMBANGAN+ MOTORIK+ KASAR+ ANAK+ USIA+ 

DINI. pdf (2001). 
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e. Prestasi Lingkungan Hidup 

Prestasi lingkungan hidup adalah prestasi yang didapatkan melalui usaha 

penyelamatan lingkungan hidup. Contohnya individu maupun kelompok 

mendapatkan penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya dengan 

melakukan penyelamatan lingkungan hidup yang berupa penanaman pohon 

kembali atau reboisasi di hutan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

a. Faktor internal 

1) Intelegensi 

Taraf intelegensi seseorang dapat tercermin dalam prestasi sekolahnya di 

semua mata pelajaran. Jadi, ada korelasi antara intelegensi dengan kesuksesan 

di sekolah. 

Peserta didik dengan taraf intelegensi yang tinggi diharapkan dapat 

mencapai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan peserta didik yang 

memiliki taraf intelegensi yang lebih rendah. Namun intelegensi bukan satu-

satunya faktor penentu keberhasilan prestasi akademik karena masih ada 

faktor lainnya seperti motivasi dan kepribadian serta faktor eksternal. 

2) Motivasi 

Wengkel mengatakan bahwa motivasi merupakan daya penggerak 

yang menjadi aktif pada saat-saat tertentu di mana ada kebutuhan untuk 

mencapai tujuan. Di samping itu, Sukadji juga menjelaskan bahwa motivasi 

adalah sesuatu yang menggerakkan individu dari perasaan bosan menjadi 

boterminat untuk melakukan sesuatu. Tercakup di sini adalah motivasi untuk 
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mencapai kelulusan dan motivasi untuk melanjutkan ke pendidikan yang 

lebih tinggi.39 

3) Kepribadian  

Kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem 

psikofik seseorang menentukan bagaimana individu dapat menyesuaikan 

diri secara unik dengan lingkungannya. Kepribadian dapat berubah dan 

dimunculkan dalam bentuk tingkah laku. Organisasi adalah hubungan antara 

traits yang selalu berubah dan diwujudkan dalam bentuk traits-traits yang 

dominan. Sedangkan system psikfisik adalah kebiasaan-kebiasaan, sikap-

sikap, nilai-nilai kepercayaan-kepercayaan, keadaan emosi dan dorongan-

dorongan. Sistem inilah yang akan mendorong seseorang untuk menentukan 

penyesuaian dirinya sebagai hasil belajar atau pengalaman.40 

b. Faktor eksternal 

1) Lingkungan rumah 

Lingkungan rumah terutama orang tua, memegang peranan penting serta 

menjadi guru bagi anak dalam mengenal duniannya. Orang tua adalah 

pengasuh, pendidik dan membantu proses sosialisai anak. Termasuk juga 

sejauh mana keluarga mampu menyediakan fasilitas tertentu untuk anak 

(televise, internet dan buku bacaan).  

 

 

                                                           
39 Thaib, Eva Nauli. "Hubungan antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional." 

Jurnal Ilmiah Didaktika 13.2 (2013). 
40 Maslihah, Sri. "Studi tentang hubungan dukungan sosial, penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah dan prestasi akademik siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa 

Barat." Jurnal Psikologi 10.2 (2011): 103-114. 
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2) Lingkungan sekolah 

Menurut Omrod lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan 

nyaman sehingga anak terdorong untuk belajar dan berprestasi. Ada beberapa 

karakteristik lingkungan sekolah yang nyaman sebagai tempat belajar, yaitu:41 

a) Sekolah mempunyai komitmen untuk mendukung semua usaha murid agar 

sukses baik dalam bidang akademik maupun sosial. 

b) Adanya kurikulum yang menentang dan terarah. 

c) Adanya perhatian dan kepercayaan murid serta orang tua terhadap sekolah. 

d) Adanya ketulusan dan keadilan bagi semua murid, baik untuk murid dengan 

latar belakang keluarga yang berbeda, beda rasa maupun etnik. 

e) Adanya partisipasi murid dalam pembuatan kebijakan sekolah. 

f) Adanya mekanisme tertentu sehingga siswa dapat menyampaikan 

pendapatnya secara terbuka tanpa rasa takut. 

g) Mempunyai tujuan untuk meningkatkan perilaku prososial seperti berbagi 

informasi, membantu dan bekerja sama. 

h) Membangun kerja sama dengan komunitas keluarga dan masyarakat. 

i) Mengadakan kegiatan untuk mendiskusikan isu-isu menarik dan special 

yang berkaitas dengan murid. 

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi ada dua yaitu faktor internal mencakup intelegensi, 

kepribadian dan motivasi dan eksternal meliputi faktor lingkungan rumah dan 

                                                           
41 Aini, Prastya Nor, and Abdullah Taman. "Pengaruh Kemandirian Belajar dan 

Lingkungan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Sewon Bantul Tahun Ajaran 2010/2011." Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia 10.1 (2012). 
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sekolah. Faktor-faktor tersebutlah yang akan mempengaruhi prestasi-prestasi 

siswa. 

4. Pengukuran Prestasi   

Penyusunan alat ukur dilakukan dengan data yang telah diperoleh, dan dari 

evaluasi dalam bentuk ujian, yang menyerupai tes untuk mengetahui apakah 

pelajaran yang disajikan itu berhasil dipelajari oleh siswa atau tidak. Dalam dunia 

pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Menilai merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. Di Indonesia, kegiatan 

menilai prestasi belajar bidang akademik di sekolah-sekolah dicatat dalam sebuah 

buku laporan. Dalam rapor dapat diketahui sejauhmana prestasi belajar seorang 

peserta didik, apakah peserta didik tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata 

pelajaran. Sumadi Suryabrata mengemukakan bahwa rapor merupakan perumusan 

terakhir yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar peserta 

didiknya selama masa tertentu.42 

Kemampuan atau prestasi non akademik sering sulit di ukur secara pasti 

karena tidak ada ukuran salah dan benar di dalamnya karena keindahan sebuah 

lukisan bisa berbeda-beda tergantung orang yang melihatnya.43 

 

C. Konsep Peserta didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu 

dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya 

                                                           
42 http://etheses.uin-malang, op. cit, h.  6. 
43 Thomas, Partono. "Faktor Determinan Produktivitas Sekolah."Jurnal Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan 17.1 (2013): 55-71. 

http://etheses.uin-malang/
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peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta 

didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam 

proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai 

pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin 

mencapainya secara optimal.44 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.45 

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa Peserta didik merupakan suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya di proses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.46 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui 

proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan 

dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat 

membutuhkan seorang pendidik/guru. 

2. Pengelompokan Peserta Didik 

Menurut Handyat Soetopo, dasar-dasar pngelompokan peserta didik ada 

5 macam, yaitu: 

 

                                                           
44 Sumantri, Mulyani. "Perkembangan peserta didik." (2014): 1-52. 
45 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3. 
46 Ibid, h. 6. 
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a. Friendship Grouping 

friendship grouping adalah pengelompokkan peserta didik yang didasarkan 

atas kesukaan memilih teman. Masing-masing peserta didik diberi 

kesempatan untuk memilih anggota kelompoknya sendiri serta menetapkan 

orang-orang yang dijadikan sebagai pemimpin kelompoknya. 

b. Achievement Grouping 

Achievement grouping adalah suatu pengelompokkan yang didasarkan atas 

prestasi peserta didik. 

c. Aptitude Grouping 

Aptitude Grouping adalah suatu pengelompokkan peserta didik yang 

didasarkan atas kemampuan dan bakat mereka. 

d. Attention or interest grouping 

Attention or interest grouping adalah pengelompokan peserta didik yang 

didasarkan atas perhatian mereka atau minat mereka. 

b. Intelligence grouping 

Intelligence grouping adalah pengelompokkan yang didasarkan atas hasil tes 

kecerdasam atau intelegensi.47 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelompokan peserta didik dapat 

dibagi beberapa kelompok baik berdasarkan kesukaan teman, inteljensi, minat, 

kemampuan dan prestasi siswa. 

 

 

                                                           
47 Eka prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 74-75. 
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3. Karakteristik Peserta Didik 

Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang 

diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal 

guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan 

merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir baik menyangkut faktor 

biologis maupun faktor sosial psikologis Untuk mengetahui siapa peserta didik 

perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke 

arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. 

Menurut Tirtaraharja mengemukakan 4 karakeristik yang dimaksudkan 

yaitu: 

a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga 

merupakan makhluk yang unik. 

b. Individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam 

dirinya secara wajar. 

c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual. 

d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya 

peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah 

kedewasaan.48 

Secara garis besar karakteristik peserta didik dibentuk oleh dua faktor 

yaitu faktor bawaan merupakan faktor yang diwariskan dari kedua orang tua 

individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang intelejensi. Faktor 

lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, 

                                                           
48 Zola, Nilma, Asmidir Ilyas, and Yusri Yusri. "Karakteristik Anak Bungsu." Jurnal 

Konseling dan Pendidikan 5.3 (2017): 109-114. 
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psikis, dan juga terkadang fisik dan intelejensi. Faktor lingkungan dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

a. lingkungan keluarga, pada lingkungan keluarga seperti motivasi dari kedua 

orang tua agar menjadi orang yang sukses kedepannya dan tidak boleh kalah 

dengan kesuksesan orang tuanya, kesuksesan teman orang tuanya, 

kesuksesan anak teman orang tuanya, ingin merubah nasib keluarga yang 

melarat, motivasi sebagai kakak yang merupakan contoh bagi adik-adiknya, 

motivasi sebagai adik yang tidak boleh kalah dengan kesuksesan kakaknya. 

b. lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah seperti motivasi ingin menjadi 

juara kelas, motivasi ingin kaya karena melihat orang tua temannya yang 

kaya, ataupun motivasi dari gurunya. 

c. lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat misalnya motivasi dari 

tetangganya yang sukses, motivasi karena keluarganya selalu diremehkan 

masyarakat, ataupun motivasi karena masyarakatnya diremehkan 

masyarakat lain.49 

Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut guru dapat memahami bahwa 

peserta didiknya digolongkan sebagai individu yang unik dan pilah karena 

peserta didik pada hakikatnya terdiri dari individu-individu yang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Terdapatnya perbedaan individual dalam diri 

masing-masing peserta didik membuat guru harus pandai-pandai menempatkan 

porsi keadilan dengan tepat pada setiap peserta didiknya. Misalnya saja dalam 

pelajaran fisika, tentunya tidak semua siswa berminat dalam pelajaran fisika, 

                                                           
49 Marini, Chomzana Kinta, and Siti Hamidah. "Pengaruh self-efficacy, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha siswa SMK jasa boga." Jurnal 

Pendidikan Vokasi 4.2 (2014). 
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mungkin ada siswa berminat pada musik, lantas guru tidak harus memaksanya 

untuk dapat menyukai fisika apalagi memaksakan agar paham fisika lebih 

mendalam dengan memberikan soal dan tugas yang banyak dan sulit ditambah 

lagi sanksinya yang berat bila tidak dapat mengerjakan soal/tugas tersebut. Hal 

inilah yang nantinya menciptakan potensi buruk pada diri peserta didik sebagai 

hasil ketidakpuasanya terhadap lingkungan yang diterimanya. 

 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis dapat kita lihat pada table berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. 

Hasil Penelitian 

Relevan 

Perbedaan Persamaan 

1. Khumayah, tentang 

Pengelolaan Kegiatan 

Kesiswaan Berbasis 

Prestasi di Sekolah Dasar 

Negeri 6 Batursari 

Demak. 50 

Perbedaan penelitian 

Khumayah dengan penulis 

tentu saja terletak pada 

waktu, tempat dan juga judul 

penelitian. Fokus penelitian 

Khumayah hanya pada usaha 

kepala sekolah dalam 

melakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan evalusi 

Persamaannya, sama-

sama ingin mengetahui 

proses pengelolaan 

kegiatan siswa berbasis 

prestasi. 

                                                           
50 Khumayah, Khumayah. Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan Berbasis Prestasi di Sekolah 

Dasar Negeri 6 Batursari Demak. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
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kegiatan siswa. Sedangkan 

penulis berfokus pada proses 

pengelolaan kegiatan prestasi 

siswa baik akademik maupun 

non akademik selama 24 jam 

dengan menggunakan fungsi-

fungsi manajemen. 

2. Wahyu Suminar dalam 

penelitiannya yang 

berjudul Manajemen 

Peserta Didik Untuk 

Meningkatkan Prestasi 

Siswa Pada Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 

Pacitan.51 

Perbedaaan penelitian Wahyu 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu 

penelitian Wahyu lebih 

berfokus pada manajemen 

kesiswaannya sedangkan 

penulis fokus pada 

manajemen kegiatannya. 

persamaan penelitian 

ini yaitu sama-sama 

ingin mengetahui 

bagamana proses 

manajemen untuk 

meningkatkan prestasi 

peserta didik. 

3. Istikomah, Implementasi 

Fungsi Manajemen 

Pendidikan (Studi Kasus 

Di Man Insan Cendekia 

Jambi).52 

 

Perbedaan penelitian 

Istiqomah dengan penulis 

terletak pada objek 

pengeimplementasian fungsi-

fungsi manajemen, kalau 

Istiqomah menggunakan 

Persamaan penelitian 

ini yaitu sama-sama di 

MAN Insan Cendekia, 

kemudian sama-sama 

menggunakan fungsi-

fungsi manajemen. 

                                                           
51 Suminar, Wahyu. "Manajemen Peserta Didik Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa pada 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pacitan." Muslim Heritage 2.2 (2018): 389-406. 
52 Istikomah, Istikomah. "Implementasi Fungsi Manajemen Pendidikan (Studi Kasus Di 

Man Insan Cendekia Jambi)."Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam 7.2 (2018): 205-229. 
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fungsi-fungsi manajemen 

secara menyeluruh dalam 

proses pendidikan sedangkan 

penulis menggunakan fungsi-

fungsi manajemen dalam 

proses kegiatan siswa 

berbasis prestasi. 

4 Binti Muamalah yang 

berjudul Manajemen 

Kesiswaan dalam upaya 

meningkakan prestasi 

peserta didik studi multi 

kasus di MTS N Tulung 

Agung dan SMP Negeri 

1 Tulung agung tahun 

2016.53 

Perbedaannya, Penelitian 

Binti Muamalah ini 

mengambil 2 sekolah sebagai 

objek penelitian, yakni MTS 

Negeri Tulung Agung. Dua 

sekolah favorit di 

tulungagung. Berbeda dengan 

penelitian penulis yang hanya 

menggunakan 1 objek 

penelitian. Fokus Penelitian 

Binti adalah (1) penerimaan 

(2) pengelompokan (4) 

Implikasinya.  Sedangkan 

fokus penelitian peneliti 

persamaan penelitian 

ini terdapat dalam hal 

mencari tahu 

bagaimaan pengelolaan 

kesiswaan berbasis 

prestasi. 

                                                           
53 Mualamah, Binti. Manajemen Kesiswaan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi 

Peserta Didik (Studi Multi Kasus Di Mts Negeri Tulungagung Dan Smp Negeri 1 Tulungagung). 

Diss. IAIN Tulungagung, 2016. 
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terkait manajemen kegiatan 

prestasi siswa dan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

prestasi siswa. 

5.  Illiyin Zubaidah, 

Implementasi 

Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) Dalam 

Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Di MTs 

Pesri Kendari.54 

Penelitian Illiyin mengangkat 

permasalahan implementasi 

manajemen berbasis sekolah 

(MBS) dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di MTs 

Pesri Kendari. Berbeda 

dengan penulis yang berfokus 

pada proses 

pengelolaan/manajemen 

prestasi siswa MAN IC 

Kendari baik prestasi 

akademik maupun pretasi non 

akademik. 

Persamaannya sama-

sama membahas proses 

manajemen dalam 

meningkatkan prestasi 

siswa. 

 

Berdasarkan penelitian relevan di atas maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri 

bagamaimana manajemen prestasi siswa di MAN IC Kota Kendari. 

                                                           
54 Zubaidah, Illiyin. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa di Mts Pesri Kendari. Diss. IAIN Kendari, 2012. 
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