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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen prestasi siswa akademik dan non akademik di MAN IC Kendari 

dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain: 

1. Perencanaaan yang dilakukan baik kegiatan maupun pembina dilakukan pada 

rapat awal tahun di mana di dalamnya membahas target/tujuan prestasi, jenis 

kegiatan dan penentuan pembina setiap kegiatan. 

2. Pengorganisasian mulai dari kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi dalam 

mengawasi seluruh kegiatan kemudian kepala madrasah mempunyai 5 WKM, 

WKM yang menangani kegiatan akademik dan non akademik adalah WKM 

Kesiswaan dan Pembina kegiatan yang memiliki job deskripsinya masing-

masing.  Selanjutnya WKM Asrama yang mempunyai struktur tersendiri dengan 

membawahi dua pembina putra dan putri dan di setiap asrama memiliki struktur 

organisasinya tersendiri. 

3. Pelaksanaan dapat dibagi menjadi tiga bagi yaitu (a) Rekruitmen siswa 

berprestasi. (b) Pembinaan kegiatan akademik dan non akademik dan yang 

terakhir (c) Pembinaan Keagamaan berbasis asrama. 

4. Pengontrolan kegiatan maupun pembina  akademik dan non akademik dilakukan 

oleh kepala madrasah, WKM Kesiswaan dan pembina kegiatan serta 

pengasuhan. baik turun langsung atau laporan serta penilaian. Akan tetapi, dalam 

kegiatan keasramaan yang bertanggung jawab penuh adalah pembina asrama 

untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan di asrama.   
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5. Tahap evaluasi pembina dilakukan dengan rapat bersama pimpinan setiap 

periodik, begitupun yang dilakukan WKM kesiswaan yang biasanya 

mengevaluasi menggunakan jalan individu antara WKM Kesiswaan dan 

pembina yang bersangkutan serta melakukan kegiatan evaluasi tehunan dengan 

mengadakan kegiata PESONA (pekan seni dan olahraga). 

B. Implikasi 

Penyajian dari berbagai teori tentang manajemen yang dipadukan dengan 

temuan-temuan di lapangan dalam penelitian akan memberikan dampak yang 

positif terhadap pelaksanaan manajemen prestasi siswa akademik dan non 

akademik di MAN IC Kendari. Sehingga manajemen prestasi siswa dapat 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengontrolan dan evaluasi. Selain itu, dapat memberikan masukan 

kepada madrasah/sekolah lain cara mengelola kegiatan berbasis prestasi agar 

mampu menghasilkan siswa-siswi yang kompeten. 

C. Saran 

1. Bagi MAN IC Kendari 

a. Mengembangkan manajemen prestasi siswa (akademik dan non akademik). 

b. Prestasi akademik dan non akademik terus ditingkatkan. 

2. Bagi pimpinan MAN IC Kendar, lebih meningkatkan lagi manajemen kegiatan 

pada kegiatan akademik dan non akademik. 

3. Bagi pembimbing kegiatan akademik dan non akademik 

a. Lebih giat lagi dalam pembimbingan agar lebih berprestasi. 
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b. Perlu adanya perencanaan materi secara urut dan tertulis yang akan 

disampaikan. 

c. Memberi motivasi kepada siswa agar aktiv mengikuti kegiatan akademik dan 

non akademik dan guru sebaiknya memperhatikan lagi metode pembeljaran 

yang digunakan. 

4. Bagi para siswa 

a. Tetap bersemangat membangkan pengetahuan, minat, bakat dan hobimu 

melalui kegiatan akademik dan non akademik. 

b. Jangan bermasalas-malasan dan gunakan waktu sebaik-sebaiknya untuk 

mengikuti kegiatan akademik dan non akademik agar dapat meraih prestasi 

sebanyak mungkin. 

5. Bagi Prodi MPI dan IAIN Kendari 

a. Meningkatkan mutu manajemen. 

b. Meningkatkan manajemen pendidikan. 

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, saran dan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. 

Semoga bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi para pembaca pada 

umumnya aamiin. 
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