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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Kajian Tentang Manajemen Peserta didik  

a. Pengertian Tentang Manajemen 

Manajemen peserta didik sering disebut dengan manajemen 

kesiswaan. Sebelum mengetahui pengertian manajemen peserta 

didik, maka terlebih dahulu mengetahui pengertian dari manajemen 

sebagai berikut : 

Manajemen berasal dari bahsa latin, yaitu asal dari kata 

manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. 

Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya 

menangani. Managere di terjemahkan ke dalam Bahasa Inggris 

dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda 

management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan 

manajemen. Akhirnya Management diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia menjadi majamene atau pengelolaan.
1
 

Menurut George R.Terry manajemen adalah proses yang 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                           
1
 Husaini usman.Manajemen Teori, Praktis, dan Riset Pendidikan.( Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006),hal. 3 
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ditetapkan dengan menggunakan tenaga menusia dan sumber daya 

lainnya.
2
  

Menurut Harsey dan Blanchrd dalam buku manajemen 

pendidikan karya Muhammad Kristiawan dkk mengatakan bahwa 

manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan 

kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan 

organisasi dalam aktivitas manajerial.
3
 Sedangkan Menurut Eka 

Prihatin: “Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar 

suatu usaha dapat berjalan dengan baik memerlukan perencanaan, 

pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan 

/mengikut sertakan semua potensi yang ada baik personal maupun 

material secara efektif dan efisien”.
4
 

Menurut Mulyani A. Nurhadi dalam buku Manajemen 

Pendidikan Islam, manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian 

kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 

sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar efektif dan efisien.
5
   

 

  

                                                           
2
 Sulistyorini,M.Fathurrohman, Esensi Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Kalimedia,2016),hal. 167 
3
 M. Kristiawan dk.Manajemen  pendidikan. (Jogjakarta : Deepublish, 2017), hal. 2 

4
 Eka Prihatian, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta,20110 hal.1 

5
 Mohamad Mustari, Ph.D. Manajemen Pendidikan. (Bandung : ARSAD Press, 2013), 

hal. 4 
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Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan 

hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini 

merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak 

terdapat dalam Alquran seperti firman Allah Swt.:
6  

                       

          

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 

adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S asSajdah, 5) 

 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah 

swt adalah pengatur alam (Al Mudabbir/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. 

Dalam manajemen, perlu menerapkan dari fungsi-fungsi 

manajemen agar tercapai secara efektif dan efisien diantaranya: 

1) Planning  

Perencanaan adalah sebuah proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan secara sistematis, perencanaan berhubungan 

                                                           
6
Rahmad hidayat, candra wijaya. Ayat-Ayat Alqur’an tentang Manajemen Pendidikan 

Islam. (Medan : LPPI, 2017)  hal.5 
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dengan masa mendatang, dan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang dinginkan.
7
 

Dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah, 

faktor perencanaan sangat menentukan lancar tidaknya 

kegiatan. Seringkali dijumpai suatu aktivitas pendidikan di 

madrasah yang tidak lancar,berjalan apa adanya bahkan 

terkadang tersendat ditengah jalan karena kurang adanya 

perencanaan yang matang. Secara sederhana kata perencanaan 

dirumuskan sebagai penetapan tujuan serta tindakan yang harus 

diambil untuk mencapai tujuan organisasi.
8
 Mengenai 

pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang 

tertuang dalam Alquran dan Al Hadits. Di antara ayat Alquran 

yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah Surat Al 

Hasyr/59: 18 yang berbunyi:
9
 

                    

                

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah Setiap dan bertakwalah diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

                                                           
7
 Didin Kurniadi dan Imam Machali. Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan,( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2014) hal.140 
8
 Basilius R.Werang, Manajemen Pendidikan di Sekolah,(Yogyakarta: media akademi, 

2015),hal.3 
9
 Rahmad hidayat, candra wijaya. Ayat-Ayat Alqur’an, ..........,hal.24 
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Perencanaan yang baik akan dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam 

mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan 

dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. 

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen.
10

 

Keperluan merencankan ini terletak pada kenyataan bahwa 

manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. 

Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan 

yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan 

adalah akibat dari keadaan masa lampau.  

Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang 

akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar 

perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar 

memilih alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan 

kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan 

masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang 

akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka 

suatu rencana akan terealisasikan dengan baik. 

Dalam hal ini Ali Imron mengatakan bahwa langkah-

langkah perencanaan meliputi : 

a) Perkiraan (forcasting) 

b) Perumusan tujuan (objective) 

                                                           
10

 Ibid,. 
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c) Kebijakan (policy) 

d) Pemograman (programming) 

e) Menyusun langkah-langkah (procedure) 

f) Penjadwalan (schedule) 

g) Pembiayaan (bugetting).
11

 

2) Organizing 

Pengorganisasian adalah sistem kerjasama sekelompok 

orang yang dilakukan dengan perbidangan dan pembagian 

seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan 

atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu 

satuan atau unit kerja.  

Menurut George R.Terry mengatakan bahwa 

pengorganisasian adalah proses membangun kerja sama yang 

efektif diantara sejumlah orang agar mereka dapat bekerja 

bersama-sama secara efisien dan mendapat kepuasan dalam 

melakukan tugas sesuai dengan lingkungan yang ada dalam 

rangka mencapai tujuan.
12

 Sedangkan istilah pengorganisasian 

menurut Handoko adalah : 

a) Cara manajemen merancang struktur formal untuk 

penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya 

keuangan, fisik, bahan baku dan tenaga kerja organisasi 

                                                           
11

 Ali Imron. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011),hal.22 
12

 Sulistyorini,M.Fathurrohman, Esensi Manajemen,……,hal.39 
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b) Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya, 

dimana setiap pengelompokkan diikuti penugasan seorang 

manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota 

kelompok 

c) Hubungan antara fungsi, jabatan , tugas karyawan. 

d) Cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam 

departemen dan mendelegasikan wewenang untuk 

mengerjakan tugas tersebut.
13

  

Proses organizing yang menekankan pentingnnya tercipta 

kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini Alquran telah 

menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, 

murni dan bulat dalam suatu organisasi. Firman Allah Swt. 

berfirman:
14

 

                  

                        

                      

           

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

                                                           
13

 Husaini Usman, Manajemen Pendidikan,....hal.141 
14

 Rahmad hidayat, candra wijaya. Ayat-Ayat Alqur’an, ..........,hal. 28 
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menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk.”(Q.S Ali Imron 103). 

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan 

kumpulan orangorang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka 

hendaklah bersatu-padulah dalam bekerja dan memegang 

komitmen untuk mencapai cita-cita dalam satu paying organisasi 

dimaksud. 

3) Actuating  

Fungsi ketiga manajemen adalah Pelaksanaan atau 

Penggerakan (actuating), yang dilakukan setelah sebuah 

organisasian memiliki perencanaan dan melakukan 

pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk 

tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan 

unit/satuan kerja yang dibentuk. Diantara kegiatannya adalah 

melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi.  

Terry mengatakan bahwa penggerakan atau pelaksanaan 

adalah tindakan untuk pengusahan agar semua anggota 

kelompok mau dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 

tujuan organisasi dan tujuan para anggota yang menyebabkan 

para anggota mau untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
15

 

Pelaksanaan biasa disebut sebagai actuating.  

Actuating merupakan inti dari manajemen yang 

menggerakkan untuk mencapai hasil yang telah 

                                                           
15

 Didin Kurniadi dan Imam Machali. Manajemen Pendidikan,...., hal.187 
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ditetapkan.
16

Alquran dalam hal ini telah memberikan pedoman 

dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun 

memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah Swt. 

berfirman: 

                   

              

Artinya : “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk 

memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan 

memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, 

yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 

pembalasan yang baik” (Q.S Alkhafi 2) 

 

4) Controlling  

Pengawasan adalah fungsi di dalam Manajemen yang harus 

dilaksanakan oleh setiap pimpinan/manajer semua unit/satuan 

kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya. Oleh 

karena itu berati juga setiap pimpinan/manajer memiliki fungsi 

yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan 

pekerjaan pengawas terhadap pelaksanaan pekerja atau pada 

personil yang melaksanakan pekerja sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing, sehingga disebut pengawasan 

melekat. 

Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mencakup 

dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat 

menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan 

                                                           
16

 Rahmad hidayat, candra wijaya. Ayat-Ayat Alqur’an ,......, hal.30 
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wujud dari pengukuran itu adalah pengujian. Controlling itu 

penting sebab merupakan jembatan terakhir dalam rantai 

fungsional kegiatan-kegiatan manajemen. Fungsi pengendalian 

dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua program sudah 

atau sedang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan.
17

  

Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk 

mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau 

tidak dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu 

controlling adalah sebagai konsep pengendalan, pemantau 

efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan 

kepemimpinan serta pengambilan perbaikan pada saat 

dibutuhkan.  Konsep Massie yang merumuskan  beberapa 

prinsip pengawasan sebagai berikut :
18

 

a. Tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang 

menentukan keberhasilan. 

b. Pengawasan menjadi umpan balik untuk melakukan 

berbagai perbaikan atau revisi dalam rangka mencapai 

tujuan. 

c. Fleksibel dan reponsif terhadap perubahan kondisi dan 

lingkungan 

d. Cocok dengan organisasi yang memiliki sistem terbuka. 

                                                           
17

 Basilius R.Werang, Manajemen Pendidikan,….,hal.5 
18

 Ibid,hal.6 



23 
 

 
 

e. Merupakan kontrol diri sendiri 

f. Bersifat langsung, yaitu pelaksanaan kontrol ditempat kerja 

g. Memperhatikan hakikat manusia 

Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan evaluasi 

sebagai berikut Q.S Al-Infitar 10-12:
19

 

                      

    

Artinya : “10).Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada 

(malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11).Yang 

mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu 

itu), 12).Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

 

b. Pengertian Manajemen Peserta didik 

Menurut Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan peserta didik atau 

siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang selalu ingin 

mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik 

maupun non akademik melalui proses pembelajaran.
20

  

Menurut Mujamil Qomar Manajemen peserta didik/peserta 

didik adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta 

                                                           
19

 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahan PT. Sygma Examedia, Bandung. 
20

 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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didik mulai dari awal masuk (bahkan, sebelum masuk) hingga 

akhir (tamat) dari lembaga pendidikan.
21

 

Oemar Hamalik menyebutkan bahwa peserta didik sebagai 

suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang 

selanjutnya diproses dalam pendidikan, sehingga menjadi manusia 

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
22

 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi menjelaskan bahwa peserta didik 

adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, 

bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat 

manusia, sebagai warga Negara, sebagai anggota masyarakat dan 

sebagai suatu pribadi atau individu.
23

 

Menurut Sulistyorini dalam bukunya berjudul esensi 

manajemen pendidikan islam menyimpulkan bahwa manajemen 

peserta didik adalah suatu proses pengurusan segala hal yang 

berkaitan dengan siswa di suatu sekolah mulai dari perencanaan, 

penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada 

disekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikan selama 

disekolah melalui penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif 

dan konstruktif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar 

                                                           
21

 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam. (Malang: Erlangga,2007) hal.140 
22

 Tim Dosen Administrasi Peniddikan. Manajemen Pendidikan,( Bandung: 

Alfabeta,2011) hal.205 
23

 Rahmad hidayat,......, hal.66 
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atau pembelajaran yang efektif.
24

  Knezevich dalam buku 

manajemen peserta didik berbasis sekolah karya Ali Imron 

mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel 

administration adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian 

pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa dikelas dan di 

luar kelas seperti : pengenalan, pendaftaran, layanan individu 

seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan 

sampai ia matang di sekolah.
25

 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen peserta didik adalah suatu proses atau pengelolaan 

peserta didik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

mulai dari rekruitmen peserta didik, proses hingga lulus sekolah. 

c. Prinsip – Prinsip Manajemen Peserta didik 

Yang dimaksudkan dengan prinsip adalah sesuatu yang 

harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut 

sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tanggal sebagai suatu 

prinsip. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa 

dalam rangka memanaj peserta didik, prinsip-prinsip yang 

disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. 

Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik tersebut adalah 

sebagai berikut:
26

 

                                                           
24

 Sulistyorini,M.Fathurrohman, Esensi Manajemen……,hal. 167 
25

 Ali Imron. Manajemen Peserta Didik,......hal.6 
26

 Ibid., hal.13 
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1) Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari 

keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus 

mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap 

tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral 

manajemen peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka 

manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem 

manajemen sekolah. 

2) Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah 

mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik 

para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, 

berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah 

diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk 

yang lainnya. 

3) Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah 

diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang 

mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak 

perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta 

didik, tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara 

mereka melainkan justru mempersatukan dan saling 

memahami dan menghargai. 

4) Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang 

sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta 

didik. Oleh karena membimbing, haruslah terdapat 
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ketersediaan dari pihak yang dibimbing. Ialah peserta didik 

sendiri. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan 

terlaksana dengan baik manakala terdapat keengganan dari 

peserta didik sendiri. 

5) Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan 

memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian 

demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya 

ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke 

masyarakat. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan 

peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan 

melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. 

6) Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu 

diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah 

fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah 

lebih-lebih di masa depan. 

d. Ruang Lingkup Manajemen Peserta didik 

Ruang lingkup manajemen peserta didik berbasis sekolah, 

sebenarnya meliputi pengaturan aktivitas- aktivitas peserta didik 

sejak yang bersangkutan masuk ke-sekolah hingga yang 

bersangkutan lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didik 

secara langsung, maupun yang berkenaan dengan peserta didik 

secara tidak langsung (tenaga kependidikan, sumber-sumber 

pendidikan, prasarana dan sarananya). Secara rinci, menurut Ali 
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Imron ruang lingkup manajemen peserta didik adalah sebagai 

berikut:  

1) Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah school 

census, school size, class size, dan efektive class.  

Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas 

memikirkan dimuka tentang hal yang harus dilakukan 

berkenaan dengan peserta didik disekolah, baik peserta didik 

dimasukan akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus 

sekolah.
27

  

2) Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan 

penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, 

kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta 

didik, pemecahan problema-problema penerimaan peserta 

didik. 

3) Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari 

pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, 

pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, 

dan teknik-teknik orientasi peserta didik. 

4) Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di 

sekolah. Termasuk di dalamnya adalah peserta didik yang 

membolos, terlambat datang dan meninggalkan sekolah 

sebelum waktunya.  

                                                           
27

 Ibid, hal.21 
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5) Mengatur pengelompokan peserta didik, baik yang berdasarkan 

pada fungsi persamaan, maupun yang berdasarkan fungsi 

perbedaan.  Menurut William A.Jeager mengemukakan dua 

dasar pengelompokan siswa sebagai berikut :
28

 

a) Fungsi integrasi 

Menurut fungsi ini siswa dikelompokkan berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang ada pada mereka. Misalnya : 

kesamaan jenis kelamin dan kesamaan usia. 

b) Fungsi perbedaan 

Menurut fungsi ini siswa dikelompokkan berdasarkan 

perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka. Misalnya, 

perbedaan minat, bakat dan kemampuan. 

6) Mengatur evaluasi peserta didik, baik dalam rangka 

memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan dan 

penyuluhan maupun untuk kepentingan proosi peserta didik.  

7) Mengatur kenaikan tingkat peserta didik.  

8) Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out.  

9) Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin 

peserta didik.
29

 

e. Teori belajar 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan 

dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah 
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pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan 

hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena 

alamiah.
30

 Belajar adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam 

dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran 

berdasarkan alat indera dan pengalamannya.
31

 Oleh sebab itu 

apabila setelah belajar peserta didik tidak ada perubahan tingkah 

laku yang positif dalam arti tidak memiliki kecakapan baru serta 

wawasan pengetahuannya tidak bertambah maka dapat dikatakan 

bahwa belajarnya belum sempurna. Berikut adalah teori dalam 

belajar diantaranya adalah : 

1) Teori belajar behavioristik. 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus 

(rangsangan) dan respon (tanggapan).
32

 Dengan kata lain, 

belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa 

dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat 

menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori 
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ini hal yang paling penting adalah input (masukan) yang 

berupa stimulus dan output (keluaran) yang berupa respon. 

2) Teori belajar kognitif. 

Pada kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada 

prosesnya daripada hasil belajar. Sehingga pada teori ini 

memandang bahwa individu merupakan agen yang secara 

proaktif mengikutsertakan dalam lingkungan mereka sendiri 

dan dapat membuat sesuatu terjadi dengan tindakan mereka. 

3) Teori belajar humanistik. 

Menurut teori belajar humanistik, proses belajar harus 

berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dan teori ini 

lebih mementingkan isi pada pembelajaran, bukan pada 

prosesnya. Jadi teori ini lebih memerhatikan ideal belajar 

dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar apa 

adanya. Untuk itu dalam teori ini lebih mengedepankan 

memanusiakan manusia (dalam aktualisasinya) untuk tercapai. 

4) Teori belajar konstruktifistik 

Teori kostruktifistik adalah sebuah teori dimana kita 

diberi kebebasan keaktifan untuk belajar menemukan sendiri 

kompetensi, pengetahuan, teknologi dan hal yang diperlukan 

untuk mengembangkan potensi dirinya.
33

 Pada teori belajar 

konstruktifistik, pada kegiatan pembelajaran lebih menekankan 
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pada perolehan pengetahuan baru dan mengkonstruk 

pengetahuan tersebut untuk menumbuhkan kreativitas peserta 

didik. Dalam teori ini pendidikan harus dipandang sebagai 

proses rekonstruksi pengalaman yang berlangsung secara 

kontinu.  

Dalam belajar juga diperlukan motivasi belajar. Dengan 

motivasi dari dalam maupun dari luar akan dapat meningkatkan 

potensi dalam belajar. Dasar teori motivasi adalah faktor-faktor 

kebutuhan dan kepuasan individu sehingga mereka mau melakukan 

aktivitas, bisa dikatakan mengacu kepada diri seseorang. Sehingga 

motivasi merupakan salah satu hal yang termasuk dalam kebutuhan 

hidup. Teori motivasi yang sangat dikenal adalah teori hirarki 

kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan menurut teori Maslow  diartikan 

sebagai berikut :
34

 

1) Kebutuhan fisiologi (makan, minum, tempat tinggal) 

2) Kebutuhan akan keamanan (kebebasan dari ancaman) 

3) Kebutuhan rasa memiliki (sosial,cinta, teman dan interaksi 

sesama manusia) 

4) Kebutuhan penghargaan (kebutuhan akan penghargaan diri 

dan orang lain) 

5) Kebutuhan akan realisasi diri (penggunaan kemampuan, 

kenterampilan dan potensi diri). 
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2. Kajian Segregasi gender    

a. Pengertian Segregasi Gender 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia segregasi diartikan 

sebagai pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya. 

Sedangkan kata gender diartikan sebagai jenis kelamin.
35

 Gender 

adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang 

dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirlah 

beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan 

perempuan.
36

 Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu 

antara lain perempuan dikenal sebagai mahluk lemah lembut, 

cantik emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, 

jantan dan perkasa.
37

 

Sering terjadi tumpang tindih dalam pengartian gender 

dengan jenis kelamin karena kurangnya penjelasan tentang kaitan 

antara konsep gender dan jenis kelamin . Namun sebenarnya antara 

gender dengan jenis kelamin itu berbeda.  Pengertian jenis kelamin 

merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia 

yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 

tertentu.  Misalnya, laki-laki manusia yang memiliki penis, 

memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan 

manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran 
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untuk melahirkan, memiliki vagina dan mempunyai alat 

menyusui.
38

 Dengan demikian secara biologis tidak dapat 

dipertukarkan antara biologis perempuan dengan biologis laki-laki 

dan dapat dikatakan sebagai ketentuan Tuhan. 

Kemudian gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki 

atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural 

dan dapat dipertukarkan.
39

 Misalnya, ada laki-laki yang emosional, 

lemah lembut, keibuan padahal sifat tersebut dikenal dengan sifat 

perempuan. Maka sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. 

Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dari waktu ke waktu dan dari 

tempat ke tempat yang lain terjadi melalui proses yang panjang. 

Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh 

diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan 

dikontruksi secara sosial maupun kultural melalui ajaran Agama 

maupun Negara.
40

 Kemudian dianggap menjadi ketentuan Tuhan 

bersifat biologis yang seolah-olah tidak dapat diubah, sehingga 

perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki 

dan kodrat perempuan. 

Menurut Mufidah Ch dalam bukunya berjudul 

pengrasutamaan gender pada basis keagamaan menyebutkan 

bahwa gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan 
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yang dibentuk, dibuat dan dikunstruksikan oleh masyarakat dan 

dapat berubah sesuai perkembangan jaman.
41

 

Baik agama maupun negara menerapkan peraturan-

Peraturan yang berbeda antara manusia laki-laki dan perempuan, 

sehingga akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seolah-olah 

bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu 

perbedaan – perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai 

kodrat laki-laki dan perempuan. Dalam kebudayaan ini terutama 

kebudayaan jawa memapankan peran laki-laki untuk melakukan 

dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan 

pembenaran. Sebaliknya kaum perempuan berada dalam 

subordinat.
42

 

Pada prinsipnya, gender adalah proses membahasakan atau 

memberikan simbol terhadap perilaku dan fenomena yang 

sesungguhnya telah lama ada dan berlaku ditengah kehidupan 

manusia. Istilah gender merujuk kepada perbedaan bipolaritas 

karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial 

budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, serta 

peranannya dalam masyarakat. Untuk memahami konsep gender 

harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). 

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian 

dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang 

                                                           
41

 Hj. Mufidah, Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan,(Malang: UIN 

MALANG PRESS,2005), hal.34 
42

 K.H Husein Muhammad. Fiqih Perempuan.(Yogyakarta: LKiS, 2007) hlm.3 



36 
 

 
 

melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender 

lainnya yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.
43

 

Pemikiran mengenai masalah gender, jika diarahkan pada 

ranah manajemen dalam suatu lembaga pendidikan, maka 

manajemen berdasarkan perspektif gender dapat dibedakan 

menjadi tiga model, yaitu: kebijakan netral gender, kebijakan bias 

gender, dan kebijakan responsif gender. Kebijakan netral 

merupakan kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan 

perbedaan situasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. 

Kebijakan bias gender adalah kebijakan yang mengandung 

prasangka atau pertimbangan yang negatif terhadap perempuan 

atau laki-laki, sedangkan kebijakan responsif gender merupakan 

kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan perbedaan 

kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
44

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa segregasi 

gender dari segi bahasa berarti pemisahan kaum laki-laki dengan 

kaum perempuan baik dalam bidang hukum, maupun pendidikan 

dapat melahirkan ketidakadilan gender, marjinalisasi perempuan 

dan lainnya. 
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b. Dasar Segregasi Gender 

Pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahramnya merupakan ajaran dari agama Islam. Pemisahan ini 

untuk menjaga keduanya dari perbuatan yang dilarang seperti zina. 

Termasuk perbuatan maksiat atau perbuatan zina, jika 

seseorang menggunakan matanya untuk melihat perempuan 

ajnabiyyah, bukan muhrimnya. Laki-laki dan perempuan bukan 

muhrimnya tidak boleh dicampur.
45

 Allah berfirman dalam surat 

An Nur ayat 30 :
46

 

                

                       

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 

 

dan Al Isra ayat 32: 

                      

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang 

buruk.” 

Ayat diatas merupakan dasar dari dianjurkannya pemisahan 

antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan apabila mereka 
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dicampur akan lebih mendekatkannya pada perbuatan yang buruk. 

Dimana dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat diantara 

keduanya. Tujuan sistem pembelajaran terpisah diterapkan adalah 

karena perintah ajaran agama Islam yaitu untuk dapat menjaga 

pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak akan 

adanya fitnah atau menimbulkan syahwat diantara keduanya. Selain 

itu, dari segi pendidikan bertujuan untuk memberikan tempat bagi 

peserta didik fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajarannya.  

Dalam penerapan segregasi gender di madrasah ini juga 

menimbulkan pro dan kontra.  Beberapa hal yang mendukung 

model segregasi  gender di madrasah terutama bagi anak-anak di 

Asia sebagaimana hasil penelitian Chattopadhay tersebut-antara 

lain dapat dilihat dari:
47

 

1) Agama dan budaya.  

Dalam konteks agama dan budaya tertentu, orang tua yang 

memiliki anak perempuan lebih memilih model pendidikan 

yang memisahkan murid laki-laki dan perempuan. Hal ini 

dilakukan berdasarkan ajaran agama yang mereka anut atau 

budaya masyarakat di sekitar mereka. Hal ini bisa dijadikan 

salah satu alasan sering memberikan perlakuan yang 

menyudutkan posisi murid perempuan. Misalnya, terdapat guru 
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yang memulangkan muridnya dengan cara memberikan kuis di 

akhir pelajaran. Hal ini secara tidak sengaja menyebabkan 

perempuan tidak berani menjawab kuis karena malu apabila 

salah dan menyebabkan murid laki-laki menjadi lebih agresif. 

Desain ruang kelas juga mengarah pada bias gender. Banyak 

sekolah menghias kelasnya dengan memajang gambar atau 

photo pahlawan atau tokoh laki-laki daripada tokoh perempuan. 

Perlakuan guru terhadap murid juga berbeda.  

Dalam penerapan segregasi gender di madrasah ditemukan 

bukti bahwa murid perempuan dapat belajar tanpa adanya 

gangguan ejekan dari murid laki-laki serta dapat lebih bebas 

untuk berekspresi. Jika mereka diberi kesempatan untuk 

mempelajari hal yang sama dengan murid laki-laki, maka 

hasilnya akan sama dengan kemampuan murid laki-laki, 

bahkan mungkin lebih baik.  

2) Tantangan masa pubertas.  

Murid laki-laki dan perempuan yang menginjak dewasa sangat 

sensitif untuk terlihat kurang menarik di depan lawan jenisnya. 

Hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan potensi akademik. 

Segregasi gender dapat membantu peerta didik untuk lebih 

fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik 

mereka.  
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3) Kekerasan.  

Pelecehan seksual dan kekerasan berdasarkan gender dapat 

terjadi dimana saja, meskipun di sekolah yang menerapkan 

Segregasi Gender. Namun biasanya hal ini banyak terjadi di 

sekolah yang tidak memisahkan antara laki-laki dan 

perempuan. Selain hal tersebut, dapat juga terjadi intimidasi 

atau mempermalukan orang lain di muka umum. 

4) Harga diri.  

Peserta didik perempuan lebih dapat mengembangkan potensi 

diri dan kemampuan akademis mereka apabila mereka berada 

dalam kelas yang didalamnya hanya perempuan saja. Mereka 

dapat mengembangkan potensi tersebut tanpa merasa malu 

terhadap lawan jenisnya.  

Sedangkan dari pihak yang kurang setuju dengan madrasah 

yang menerapkan segregasi gender menyatakan keberatannya 

dengan alasan sebagai berikut:
48

 

1) Biaya.  

Jika dalam suatu lembaga sudah mempunyai kelas dengan 

sistem co-education, maka untuk mewujudkan single sex 

education membutuhkan dana untuk pembangunan gedung baru 

dan pemeliharaannya. Lembaga juga harus menyediakan 

manajemen pengelolaan dengan kualitas yang sama dengan 
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kelas terdahulu, harus menyediakan lebih banyak guru dan staf 

yang terlatih.  

2) Kualitas guru.  

Kurangnya guru yang berkualitas di SSE (single sex education) 

dapat secara drastis mengurangi kualitas pendidikan murid 

perempuan. Untuk kasus di pesantren, sangat kesulitan untuk 

mencari guru perempuan yang mempunyai sumber daya 

manusia yang sama dengan guru laki-laki, selain disebabkan 

pula lebih cepatnya masa belajar perempuan dikarenakan lebih 

cepat untuk menikah. Kekurangan guru yang berkualitas ini 

juga disebabkan oleh rendahnya jumlah perempuan yang 

berpendidikan tinggi.  

3) Ketrampilan sosial. SSE dianggap sebagai sistem pendidikan 

yang tidak wajar karena mengisolasi perempuan dari anak laki-

laki. Mengisolasi perempuan dan anak laki-laki dalam SSE 

dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk 

mengembangkan interpersonal yang efektif sebagai sebuah 

keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup sebagai orang 

dewasa dalam masyarakat mereka kelak.  

4)  Bias gender sistemik.  

SSE (single sex education) dapat menyebabkan anak laki-laki 

dan perempuan tidak saling menyaksikan ide-ide, bakat dan 

keterampilan dari jenis kelamin lain. Mereka menjadi kaku 
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terhadap jenis kelamin lain. Hal ini dapat memperkuat adanya 

bias gender dalam masyarakat. Selain itu, ada beberapa 

berpendapat yang mengatakan bahwa menciptakan sekolah-

sekolah khusus untuk anak perempuan akan menunjukkan 

bahwa anak perempuan memiliki masalah dan membutuhkan 

perhatian khusus. Hal ini justru dapat menyebabkan anak 

perempuan menjadi berpikir kurang positif pada diri mereka 

sendiri.  

5) Terbatasnya akses jaringan dan informasi.  

SSE (single sex education) tidak memfasilitasi anak-anak untuk 

menjalin persahabatan dengan anak laki-laki yang kemudian 

dapat memberikan hubungan yang berguna untuk jaringan 

dunia publik yang biasanya didominasi laki-laki.  

6) Budaya maskulinitas.  

SSE (single sex education)  secara langsung memisahkan 

pergaulan antara murid laki-laki dan perempuan. Hal ini 

menyebabkan masalah yang buruk baik pada murid laki-laki 

maupun murid perempuan. Murid laki-laki akan semakin 

merasa bangga dengan kejantanannya dengan menindas murid 

laki-laki lain yang lebih lemah dan akan menciptakan rasa 

keterasingan terhadap perempuan dengan menganggap 

perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Hal ini 
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pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antara anak laki-

laki dan anak perempuan dalam konteks sosial di luar sekolah.  

7) Menghindari perilaku buruk.  

SSE (single sex education) untuk murid perempuan didirikan 

sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masa 

belajar bagi anak perempuan. Namun hal ini belum maksimal 

jika keamanan dan kenyamanan itu hanya terbatas di 

lingkungan sekolah. Maka banyak sistem yang harus dibenahi 

jika ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

terutama bagi perempuan. Jangan sampai usaha membuat 

sekolah dengan sistem SSE justru akan menimbulkan perilaku 

yang buruk terhadap perempuan di tempat yang lain.  

c. Model Segregasi Gender 

Madrasah yang menerapkan segregasi kelas berbasis gender 

adalah madrasah yang model pembelajarannya memisahkan antara 

peserta didik laki-laki dan perempuan dengan tujuan tergalinya 

potensi dan kemampuan masing-masing peserta didik secara 

maksimal. Oleh karena itu madrasah dengan model segregasi kelas 

berbasis gender ini memiliki tiga model yaitu :
49

 

1) Segregasi secara penuh, yakni model madrasah yang 

pemisahannya dilakukan secara menyeluruh baik kelas 

pembelajaran, struktur organisasi madrasah sampai pada 
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tempat dan lingkungan sehingga meniscayakan tiada 

komunikasi dengan peserta didik yang berlainan jenis;  

2) Segregasi tidak penuh, yakni model madrasah yang 

pemisahannya hanya terletak pada kelas pembelajarannya, 

sementara struktur organisasi madrasah dan yayasan masih 

menjadi satu;  

3) Segregasi dalam mata pelajaran tertentu. Yakni model 

madrasah yang kelas pembelajarannya memisahkan antara 

laki-laki dan perempuan, namun lokasi, struktur organisasi dan 

yayasan dalam satu wadah. 

Keberadaan lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan 

pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap peserta didik laki-laki 

dan perempuan pada dasarnya terbagi menjadi tiga (3) model:
50

 

1) Single Sex Education (SSE), yakni model sekolah yang proses 

pembelajarannya dilakukan secara terpisah antara peserta didik 

laki-laki dan perempuan. Pemisahan tersebut struktur 

organisasi sekolahnya atau hanya pemisahan ruang belajarnya. 

Keduanya tetap dalam satu yayasan. Sekolah model ini 

biasanya diterapkan pada sekolah yang berada di lingkungan 

pendidikan yang didirikan oleh lembaga agama; 

2) Co-Education (CE) yakni model sekolah yang menyatukan 

peserta didik laki-laki dan perempuan dalam satu kelas yang 
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sama dan di sekolah yang sama. CE biasanya diterapkan di 

sekolah milik pemerintah, sekolah swasta non agama atau 

sekolah swasta agama selain di lingkungan pesantren;  

3) Mix-Education (ME) yakni model campuran, yaitu sekolah 

yang memiliki kelas campuran untuk beberapa mata pelajaran 

tertentu dan memisahkan peserta didiknya pada mata pelajaran 

lainnya. 

d. Problematika Gender dalam pendidikan 

Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya 

diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada tiga aspek 

permasalahan gender dalam pendidikan diantaranya adalah :
51

 

1) Akses 

Aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. 

Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun 

untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA 

tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat 

SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus 

menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan 

masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua  

berfikir ulang untuk mengirimkan anak perempuannya ke 

sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan 

mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang terpaksa 
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tinggal di rumah. Ada lagi orang tua yang memiliki ideologi 

kolot seperti anggapan bahwa mengapa anak perempuan 

disekolahkan tinggi toh akhirnya tempatnya tetap didapur.  

Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan 

banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah. 

2) Partisipasi 

Aspek partisipasi didalamnya mencakup faktor bidang studi 

dan statistik pendidikan.  Dalam masyarakat kita di Indonesia, 

dimana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang 

meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, 

seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh 

kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. 

Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber 

pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan 

untuk sekolah adalah anak laki-laki. Hal ini umumnya 

dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan 

berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah 

tangga dan pencari nafkah. 

3) Manfaat dan Penguasaan 

Kenyataan banyaknya angka buta huruf di Indonesia di 

dominasi oleh kaum perempuan. Pendidikan tidak hanya 

sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu 

”narasumber” bagi segala pengetahuan karenanya ia instrumen 
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efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu 

gender. Dengan demikian pendidikan juga sarana sosialisasi 

kebudayaan yang berlangsung secara formal termasuk di 

sekolah. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 

orang yang berkaitan dengan kewirausahaan, bahkan ada yang melakukan 

penelitian yang hampir sama dengan yang akan dilakukan peneliti lakukan. 

Namun, fokus penelitian yang digunakan berbeda dengan yang dilakukan 

peneliti. Dan belakang penelitiannya juga berbeda. Adapun beberapa 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Dalam skripsi “Pengaruh Segregasi Kelas Berbasis Gender 

Terhadap Prestasi Belajar Pai Di Mts Islamiyah Tanggulangin”oleh Nita  

Mustafa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Didalam skripsi ini membahas 

tentang Penelitian tentang pengaruh segregasi kelas berbasis gender. 

Kesimpulan pada skripsi ini fokus terkait permasalahan dalam sistem 

segregasi berbasis gender dan pengaruh terhadap prestasi belajar di 

Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Tanggulangin. Persamaan dari skripsi ini 

adalah sama-sama menjelaskan tentang segregasi kelas berbasis gender dan 

fokus penelitian yang pertama yaitu bagaimana penerapan segregasi gender 

disuatu lembaga peneliti. Sedangkan perbedaaannya adalah pada skripsi ini 
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membahas pengaruhnya terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI 

sedangkan peneliti adalah segregasi dalam manajemen kesiswaan. 

Dalam skripsi Pengaruh Pemisahan Kelas antara Laki-Laki dan 

Perempuan Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlaq di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta” oleh Barotut 

Taqiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Didalam skripsi ini 

membahas tentang pemisahan kelas terhadap mata pelajaran tertentu. 

Kesimpulan pada skripsi ini fokus terkait permasalahan motivasi belajar 

yang dipengaruhi oleh pemisahan kelas mata pelajaran aqidah akhlaq di MA 

Sunan Pandanaran Yogyakarta. Adanya pengaruh antara model kelas intregasi 

berdasarkan jenis kelamin terhadap motivasi belajar siswa kelas IX di MA Sunan 

Pandanaran Yogyakarta. Persamaan dari skripsi ini adalah pemisah kelas 

peserta didik laki-laki dengan perempuan, perbedaannya adalah pemisah 

kelas terhadap motivasi belajar sedangkan peneliti pemisahan kelas dalam 

manajemen kesiswaan.  

Dalam skripsi “Manajemen Peserta Didik Berbasis Single Sex Area 

di MAN Bondowoso” oleh M.Habib Ahsani Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 

2016 Didalam skripsi ini membahas tentang manajemen peserta didik 

berbasis single sex di MA Bondowoso. Kesimpulan pada hasil skripsi 

tersebut adalah konsep manajemen peserta didik berbasis single sex area 

yang menjadi program MAN Bondowoso diharapkan dapat mengatasi 
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kemrosotan nilai moral, dengan penanaman budi pekerti yang baik dan terus 

disuguhkan batasan laki-laki dan perempuan menjadi dasar pemikiran 

diterapkannya single sex area. Kultur agama dan budaya masyarakat 

Bondowoso yang mampu menjaga harga diri satu sama lain diharapkan 

mampu terjaga sampai akhir dunia ini. Persamaan dari skripsi ini adalah 

metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan perbedaannya adalah fokus kepada latar belakang, implementasi 

serta dampak sedangkan peneliti fokus kepada bagaimana penerapan dari 

pemisahan tersebut. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan peneliti lain  

(penelitian terdahulu) 

No Nama 
Judul    

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan     

Penelitian 

Hasil      

    Penelitian 

 

1. 

 

Nita  

Mustafa 

  

Pengaruh 

Segregasi 

Kelas 

Berbasis 

Gender 

Terhadap 

Prestasi 

Belajar Pai 

Di Mts 

Islamiyah 

Tanggulangi

n 

   

- Fokus 

penelitian 

yang 

pertama 

yaitu 

bagaimana 

penerapan 

segregasi 

gender 

disuatu 

lembaga 

peneliti 

- Sama-sama 

membahas 

tentang 

segregasi 

gender 

disekolah. 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif, 

sedangankan 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif.  

Sekolah mengajak 

peserta didik 

untuk semakin 

menjaga batasan-

batasan Allah 

dalam adab dan 

aklaq antara laki-

laki dan wanita , 

maka akan 

menjadikan hati 

bercahaya,  dan 

belajar  menjadi 

bersungguh-

sungguh. Dengan 

begitu cahaya 

ilmu akan mudah 

tertanam dalam 

pikiran dan hati. 
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No Nama 
Judul    

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan     

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2. Barotut 

Taqiyah 

Pengaruh 

Pemisahan 

Kelas antara 

Laki-Laki 

dan 

Perempuan 

Terhadap 

Motivasi 

Belajar 

Siswa Kelas 

X pada 

Mata 

Pelajaran 

Aqidah 

Akhlaq di 

MA Sunan 

Pandanaran 

Yogyakarta 

Membahas 

pemisah kelas 

peserta didik 

laki-laki 

dengan 

perempuan 

- metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif, 

sedangankan 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif. 

- Fokus 

pemisah kelas 

terhadap 

motivasi 

belajar 

sedangkan 

peneliti 

pemisahan 

kelas dalam 

manajemen 

kesiswaan 

Adanya pengaruh 

antara model 

kelas intregasi 

berdasarkan jenis 

kelamin terhadap 

motivasi belajar 

siswa kelas IX di 

MA Sunan 

Pandanaran 

Yogyakarta. 

3 M.Habi

b 

Ahsani 

Manajemen 

Peserta Didik 

Berbasis 

Single Sex 

Area di 

MAN 

Bondowoso 

 metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif, 

teknik 

pengumpulan 

data sama-

sama 

menggunakan 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

fokus kepada 

latar belakang, 

implementasi 

serta dampak 

sedangkan 

peneliti fokus 

kepada 

bagaimana 

penerapan dari 

pemisahan 

tersebut. 

 

 Konsep 

manajemen 

peserta didik 

berbasis single 

sex area yang 

menjadi program 

MAN Bondowoso 

diharapkan dapat 

mengatasi 

kemrosotan nilai 

dengan 

penanaman budi 

pekerti yang baik 

disuguhkan 

batasan laki-laki 

dan perempuan. 
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Dari paparan diatas dapat diketahui posisi peneliti yang 

membedakan antara peneliti lainnya adalah fokus yang peneliti ambil yaitu 

alasan dari diterapkannya segregasi gender dalam manajemen kesiswaan, 

perencanaan, pelaksanaan serta implikasi dari diterapkannya segregasi 

gender di MTs Darul Hikmah Tawangsari. 

 

C. Paradigma Penelitian 

Setelah melihat apa yang sudah peneliti sampaikan diatas dapat 

digambarkan bahwa manajemen peerta didik yang menerapkan segregasi 

gender, tidak lepas dari fokus penelitian tetang alasan diterapkan segregasi 

gender di manajemen peserta didik, perencanaan, pelaksanaan dan implikasi 

dari segregasi gender tersebut yang akan menentukan bagaimana kualitas 

dari manajemen peserta didik itu sendiri. Berikut paradigma penelitian. 

 

 

 

 

\  

  

 

                                         Bagan 2.1 Paradigma Penelitian 

Tujuan 

 
 Pengelolaan Segregasi  

Gender 

Manajemen 

Peserta Didik 

Budaya 

Pondok 

Implikasi 


