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ABSTRAK 

MUH NASIR B. 105011101520. 2022. Manajemen Pengembangan 

Bakat Dan Minat Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Al-Fityan School Gowa. Dibimbing oleh Abd Rahman Getteng 

dan Rusli Malli. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis:       

1. perencanaan pengembangan minat dan bakat siswa SMAIT Al Fityan 

School Gowa 2. pelaksanaan pengembangan minat dan bakat siswa 

SMAIT Al Fityan School Gowa. 3. evaluasi pengembangan minat dan 

bakat siswa SMAIT Al Fityan School Gowa. 

SMAIT Al fityan School Gowa memiliki menajemen yang mengelola 

pembinaan minat dan bakat siswa serta secara khusus menyalurkan bakat 

dan minat siswa dengan program tersendiri dan dilakukan secara 

sistematis, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara 

objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan 

didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan 

yang ditekuni 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen 

pengembangan bakat dan minat pada peserta didik di SMAIT Al-fityan 

school gowa ini berjalan cukup efektif dalam  pembentukan karakter 

prilaku kreatif, perilaku Leadership, perilaku Akademik serta peningkatkan 

bakat dan potensi Akademik siswa dan Sebagai peserta yang akan diutus 

oleh pihak sekolah diberbagai ajang kompetisi. 

 

Kata Kunci: Manajemen Pengembangan, Bakat, Minat, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Peraturan menteri pendidikan nasional Repoblik Indonesia No.34 

Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi Peserta Didik yang memiliki 

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyatakan bahwa untuk 

peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi mengharumkan nama 

bangsa, negara, daerah, dan satuan pendidikannya, diperlukan sistem 

pembinaan agar dapat mengaktualisasikan potensi dan bakatnya tersebut. 

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Pasal 1 memuat bahwa 

tujuan pembinaan antara lain adalah untuk mengembangkan potensi 

siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan 

kreativitas siswa. 

Para   pemikir,   khususnya   ahli   pendidikan   secara   serius   

mengembangkan   teori pendidikan yang memberikan perhatian besar 

pada asepek nilai dan sikap dari peserta didik, dalam konsep Barat 

dikenal dengan istilah affective education atau values education sebagai 

wujud pengembangan afektif peserta didik (Rusli Malli 2022). Karena 

pendidikan mencakup perkembangan manusia mulai dari segi intelektual, 

akhlak, keterampilan, bakat, serta kompetensi untuk masa depan. Pada 

umumnya, pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang 
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memungkinkan agar manusia mampu mengembangkan potensi diri, 

minat, dan bakat secara optimal. Sehingga hasil dari manusia yang 

berhasil mendapatkan pendidikan di sekolah adalah mampu mewujudkan 

kemampuan dirinya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan 

masyarakat disekitarnya. 

Selain itu untuk menunjang peningkatan Sumber Daya Manusia ini 

maka diperlukan pelayanan pendidikan yang mempertimbangkan bakat, 

minat, kemampuan, dan kecerdasan peserta didik. Hasil dari beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa sepertiga peserta didik yang digolongkan 

sebagai peserta didik berbakat mengalami gejala “kurang prestasi” 

menurut departemen Pendidikan pada taahun 1994 (Reni A,2004:13). Hal 

ini disebabkan karena pesert didik tidak mendapatkan kondisi belajar yang 

menunjang dan kurang menantang untuk mencurahkan segala 

kemampuannya secara optimal. 

Ketika seorang anak didik tidak menyalurkan bakatnya dengan 

tepat, maka kemampuan lainnya tidak tercurahkan karena tidak terdapat 

semangat dalam proses pembelajaran. Wardiman Djojonegoro 

menyatakan bahwa perhatian bagi anak berbakat akan mendorong 

kemampuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong 

masa depan (Nashori,1994:13). Dan data statistik memaparkan Indonesia 

memiliki kurang lebih 252.164.800 penduduk maka terdapat sekitar 

5.043.296 penduduk yang memiliki kecerdasan dan keberbakatan 

istimewa (Syafatania:2016). 
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Nanang Fattah menjelaskan tentang manajemen pendidikan 

bahwasannya sekolah sebagai salah satu upaya untuk peningkatan 

sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat 

bangsa, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu dikelola, dimanaj, 

diatur, ditata, dan diberdayakan agar sekolah dapat menghasilkan produk 

atau hasil secara optimal. 

Tilaar juga menyatakan bahwa manajemen pendidikan sangat 

penting karena bukan saja pendidikan itu yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia Indonesia, bahkan merupakan salah satu dinamisator 

pembangunan nasional itu sendiri (Tilaar,2008:4). Oleh sebab itu, 

perbaikan pendidikan pada bangsa Indonesia ini hendaklah dimulai dari 

manajemen itu sendiri. Ternyata manajemen pendidikan negeri ini masih 

perlu dibenahi dan membutuhkan banyak perbaikan. Dengan tata kelola 

manajemen yang baik maka akan meningkatkan pengembangan manusia 

hingga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Manajemen sekolah diatur oleh pemerintah dan sudah ditetapkan 

dengan menagemen berbasis sekolah, selain itu penerapan manajemen 

untuk pembelajaran non akademik seperti program penyaluran bakat di 

sekolah seperti ekstrakurikuler juga sepatutnya diatur serta menyertakan 

program penyaluran bakat siswa, karena walaupun terdapat program 

ekstrakurikuler di sekolah namun jangan terbatas pada esktrakurikuler itu-

itu saja, sebab tidak semua anak memiliki minat yang sama, sekolah bisa 

melakukan kegiatan lain yang lebih disukai anak untuk menyalurkan 
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energi mereka (Metrotvnews : 27 Desember 2017) . Dengan begitu 

banyak kemanfaatan dari kegiatan ekstrakurikuler bagi pengembangan 

bakat dan minat peserta didik, diharapkan setiap satuan pendidikan 

melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap satuan pendidikan harus 

membuat program dan panduan kegiatan ekstrakurikuler yang berlaku di 

satuan pendidikan tersebut (Bangka Tribunnews, edisi jumat 17 januari 

2014). 

Menurut Eka Prihatin bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur 

sekolah yang dilakukan baik di sekolah maupun diluar sekolah, dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara 

berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi 

upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya (Prihatin,2011:164). 

Dengan kegiatan ekstrakurikuler inilah pembinaan dan pengembangan 

siswa dilakukan agar siswa memiliki perkembangan sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

Pendidikan berbasis minat dan bakat penting diterapkan pada 

sekolah, karena sudah ditetapkan oleh sistem pendidikan nasional. 

Mengetahui bakat dan minat itu penting bagi kehidupan seseorang di 

masa depan. Sama pentingnya dengan kemampuan matematika yang 

lebih sering diagung-agungkan oleh kebanyakan orang. Menyadari minat 

dan bakat mungkin tidak terlalu berpengaruh di masa SD sampai SMA. 

Namun diakhir masa SMA, barulah akan terasa pentingnya minat/bakat 
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(Kompasiana, 17 september 2016). Oleh sebab itu, pada satuan 

pendidikan seharusnya pendidikan yang berperan mengembangkan minat 

dan bakat siswa tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti 

penerapan manajemen pengembangan bakat siswa di SMAIT Al Fityan 

School Gowa, karena pentingnya penerapan manajemen pengembangan 

minat dan bakat yang terstruktur agar mencapai hasil yang optimal. Pilihan 

peneliti dalam memilih SMAIT Al Fityan School Gowa karena sekolah ini 

memiliki penyaluran bakat yang bagus bagi siswa dan merupakan sekolah 

yang menjadi pilihan masyarakat untuk pengembangan siswa sesuai 

bakat dan minat. Hal ini ditunjukkan oleh SMAIT Al Fityan School Gowa 

yang kaya akan prestasi-prestasinya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, SMAIT Al 

Fityan School Gowa memiliki manajemen yang mengelola pembinaan 

minat bakat siswa serta secara khusus menyalurkan minat bakat siswa 

dengan program tersendiri dan dilakukan secara sistematis. Terdapat 

manajemen khusus yang melakukan pengembangan minat dan bakat 

siswa pada struktural organisasi SMAIT Al Fityan School Gowa, yaitu 

berada dibawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan. 

Selain itu, dampak koordinasi pengembangan minat dan bakat siswa ini 

menghasilkan prestasi real yang telah diraih oleh SMAIT Al Fityan School 

Gowa.pada tahun 2021 ini SMAIT Al Fityan School Gowa meraih Lomba 

Tingkat Pronvensi : Juara harapan 1 debat b.Inggris (Lomba Section ), 
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Juara 3 speech (Lomba Section ), Juara 1 dan juara 2 Kaligrafi (lomba 

PIKIR), juara 2 LKTI bid.pendidikan ( lomba PIKIR), Juara 2 Lomba Nasyid 

(Haris Konpetion), Juara 2 Lomba Futsal (Haris Konpetion), Juara 3 

Nasyid ( Apresiasi Seni SMA 5 Makassar) .sedangkan tingkat Nasional : 

Juara 2 KSN (Enura Institute) IPA, Juara I KSN (Enura Institute) B.Inggris, 

Juara 2 KSN (Enura Institute) B.Inggris , Juara 3 Lomba kimia (Club 

Olimpiade Fakultas MIPA Universitas Sumatra Utara (USU), Juara 3 

Bahasa Inggris (Olimpiade Sains Indonesia). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan Fokus 

penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pengembangan bakat dan minat 

siswa SMAIT Al Fityan School Gowa? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan bakat dan minat siswa 

SMAIT Al Fityan School Gowa? 

3. Bagaimana evaluasi pengembangan bakat dan minat siswa 

SMAIT Al Fityan School Gowa. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan 

pengembangan bakat dan minat siswa SMAIT Al Fityan School 

Gowa. 
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2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan 

pengembangan bakat dan minat siswa SMAIT Al Fityan School 

Gowa. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis evaluasi 

pengembangan bakat dan minat siswa SMAIT Al Fityan School 

Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan  

pengembangan ilmu pendidikan mengenai pengembangan minat dan 

bakat siswa pada satuan pendidikan terutama dalam hal perolehan 

prestasi nasional hingga internasional. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat 

melalui berbagai kegiatan di sekolah baik ekstrakurikuler 

maupun non ekstrakurikuler 

b. penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada 

guru, sekolah, dalam mengeluarkan kebijakan pada 

pengembangan minat dan bakat siswa di SMAIT Al Fityan 

School Gowa. 

c. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan berupa gambaran pengaplikasian kepada 
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guru, dan sekolah pada pelaksanaan manajemen 

pengembangan minat dan bakat siswa di Sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa peneliti yang telah 

melakukan penelitian dengan objek penelitian hampir sama yang 

dilakukan oleh peneliti. Namun, ada beberapa perbedaan dalam objek, 

tempat dan variable penelitiannya. Penelitian yang relevan dengan 

berbagai kajiannya akan menjadi masukan untuk melengkapi penelitian 

ini, penelitian relevan tersebut yaitu:  

1. Tesis dengan judul “Analisis Manajemen Pengembangan Minat 

dan Bakat Siswa di MAN Insan Cendekia Serpong – 

Tanggerang Selatan”, Oleh Izatul Silmi, Universitas Islam Negri 

Syarif Hidayatullah Jakarta  2018, Hasil penelitian yang 

diperoleh oleh peneliti berupa profil madrasah, sejarah 

madrasah, dan temuan-temuan yang diperoleh melalui 

observasi berupa fakta dan foto dokumentasi, wawancara, dan 

data dokumen. Hasil penelitian mendeskripsikan proses 

perencanaan pengembangan siswa yang dirancang saat rapat 

kerja dan koordinasi sekolah yang dilaksanakan setiap tahun, 

lalu dilakukan pelaksanaan yang dimulai dengan perekrutan 

siswa untuk memasuki program pengembangan minat dan 

bakat siswa berupa ekstrakurikuler, program wajib sekolah, dan 
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Klub Bidang Studi. Setelah dilakukan pelaksanaan maka 

dilakukan evaluasi program pengembangan bakat dan minat 

berupa kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan dan terdapat 

rekomendasi yang menjawab tindak lanjut pelaksanaan program 

pengembangan untuk dilaksanakan pada tahun selanjutnya. 

2. Tesis dengan judul  “Analisis Manajemen Pengembangan Minat 

Dan Bakat Masuk Perguruan Tinggi Favorit (Studi Kasus Sma 

Tamansiswa Pematangsiantar)” Oleh Siti Charunnisa Sinaga, 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021, Hasil 

penelitian yang diperoleh oleh peneliti berupa profil sekolah, 

sejarah sekolah, dan temuan-temuan yang diperoleh melalui 

observasi berupa fakta, dan dokumentasi, wawancara, dan data 

dokumen. Hasil penelitian mendeskripsikan proses 

perencanaan pengembangan siswa yang dirancang saat rapat 

kerja dan koordinasi sekolah yang laksanakan setiap tahun, lalu 

dilakukan pelaksanaan yang dimulai perekrutan siswa untuk 

memasuki program pengembangan minat dan bakat siswa 

berupa ekstrakurikuler, program wajib sekolah, dan klub bidang 

studi. Pelaksanaan pengembangan minat dan bakat didasarkan 

pada pengelompokkan kemampuan prestasi belajar siswa, 

dimana siswa berprestasi yang menjadi prioritas pembinaan 

masuk perguruan tinggi melalui jalur minat dan bakat. Setelah 

dilakukan pelaksanaan maka dilakukan pengawasan dengan 
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memantau setiap bidang yang dilakukan oleh guru yang 

diangkat sebagai koordiantor ekstrakurikuler serta dilalukan 

pengembangan peserta didik selama mengikuti kegiatan. 

Temuan menunjukkan bahwa adanya dampak yang signifikan 

terhadap pencapaian tujuan terhadap program pengembangan 

minat dan bakat. 

3. Tesis dengan judul “Manajemen Pengembangan Bakat Dan 

Minat Siswa Mi Ma’arif Nu I Pageraji Dan Mi Darul Hikmah Kab. 

Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014” Oleh Marhamah Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto 2015, Hasil penelitian 

menunjukan bahwa manajemen pengembangan bakat dan 

minat siswa di MI Ma’arif NU 1 Pageraji dan MI Darul Hikmah 

dilakukan melalui 4 proses, yaitu (1) tahap perencanaan 

program pada awal tahun pelajaran serta mengidentifikasi bakat 

yang dimiliki siswa; (2) tahap pengorganisasian dengan melalui 

identifikasi tujuan, penyeleksian, serta mengorganisasikannya 

menggunakan angket; (3) tahap pelaksanaan melalui kegiatan 

ektrakurikuler dan intrakurikuler; (4) tahap evaluasi melalui 

pengamatan langsung. 

B. Deskripsi teori 

1. Manajemen 

Manajemen didefenisikan dengan berbagai aspek, salah satunya 

berupa aspek makna, menurut aspek makna manajemen diartikan oleh 
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Luther Gulik sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (sciences) yang 

berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana 

manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja 

sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. 

Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan, 

berdasarkan Bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan 

sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya 

yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan 

menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang 

dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-

sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik.  

Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian 

beragam. Mullins (2005:14) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan 

tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk 

mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan 

demi tercapainya sebuah tujuan. Mulyasa (2009:51) mengartikan 

manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh 

tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan 

semua sumber daya yang tersedia. Menurut Griffin (2013:41) manajemen 

adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada 
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sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini 

maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa 

manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. 

Berbeda Handoko (2000:19) mengartikan manajemen sebagai 

keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan 

sesuatu. Tak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki 

oleh organisasi maupun kelompok.  

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen 

tersebut, pengertian manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai 

sebuah tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengawasi.  

Agar kinerja manajemen dalam organisasi dapat berjalan dengan 

lancar, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dengan seksama. 

Masing-masing unsur saling melengkapi dan harus diposisikan setara. 

Secara umum, menurut Steers ada tiga unsur pada kegiatan manajemen.  

a. Manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya 

manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. 

Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak 

akan pernah ada.  

b. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen 

karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. 

Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu 

membutuhkan uang agar dapat berjalan baik.  
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c. Material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor 

penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas 

material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, 

tujuan manajemen akan sulit tercapai.  

2. Fungsi Manajemen  

Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang 

harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang 

yang bertugas sebagai pengelola, atau manajer. Manajer inilah yang 

bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai, dengan 

membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam ilmu 

manajemen, menurut Usman (2009: 18) ada lima fungsi yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Fungsi tersebut, antara lain perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan atau staffing, pengarahan, dan 

pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini bukan tidak 

mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana atau 

tujuan.  

a. Perencanaan  

Perencanaa adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang 

manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala 

tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya 

perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan 

tercapai.  

b. Pengorganisasian  
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Pengorganisasian adalah proses membagi atau mengatur 

pekerjaan. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang 

dilakukan manajer.  

c. Penempatan,  

Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia 

sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.  

d. Pengarahan  

Pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat 

dapat berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan agar 

segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau 

rencana.  

e. Pengawasan,  

Pengawasan bertujuannya agar kegiatan manajemen dapat 

berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan 

proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih 

efektif dan efisien. 

3. Bakat dan Minat  

a. Pengertian Bakat 

Anak berbakat berarti anak yang mampu mengaktualisasikan 

dirinya. Ia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

bagi diri dan lingkungannya, dengan syarat bahwa hasil ciptanya itu 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat tempat ia hidup, bakat itu 
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didapati sejak kecil, bahkan dapat ditentukan sejak balita (abdus –salam, 

2005:45). Dengan maksud bahwa anak yang berbakat adalah anak yang 

mampu memberikan manfaat lebih dikarenakana memiliki kemampuan 

untuk mencipta dari dirinya dan bisa mendatangkan manfaat lebih bagi 

masyarakat di sekitarnya. 

Sementara menurut pendapat ahli, Zainal Arifin dan Adhi Setiawan 

menyatakan bahwa bakat adalah sifat-sifat yang herediter telah ada 

semenjak lahir diturunkan oleh suatu generasi kepada generasi yang 

menggantikannya, misalnya yang diturunkan oleh orangtua kepada anak-

anaknya dan sebagainya (Arifin & Setiawan, 2012:82) .  

Dengan begitu, bakat adalah bawaan seseorang yang didapati dari 

lahir dengan tanda yang menonjol pada seseorang dibanding kawan-

kawan sebaya peserta didik. 

Namun, dengan tegas Sri Utami memaparkan bahwa anak 

berbakat ialah mereka yang karena memiliki kemampuan-kemampuan 

unggul memberi prestasi yang tinggi, anak-anak ini membutuhkan 

program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan yang di luar 

jangkauan program sekolah biasa, agar dapat mewujudkan bakat-bakat 

mereka secara optimal, baik bagi pengembangan diri maupun untuk dapat 

memberikan sumbangan yang bermakna bagi kemajuan masyarakat dan 

negara (Munandar, 1999:21). 

Dari defenisi-defenisi diatas dipaparkan bahwa bakat adalah 

kemampuan yang telah dimiliki oleh seorang anak dan berbeda kadar 
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kemampuannya dengan anak lainnya. Bakat dan kemampuan mampu 

menghasilkan prestasi siswa. 

Namun, terdapat tiga kriteria yang dapat menandakan kepada kita 

bahwa anak berbakat, menurut Ellen Winner (Santrock,2008:252), anak 

berbakat memiliki 3 karakter yang berbeda dari anak lainnya : 

1) Dewasa lebih dini (prcocity), anak berbakat menguasai suatu 

bidang lebih awal ketimbang teman-temannya yang tidka 

berbakat. Dalam  banyak kasus, anak berbakat dewasa lebih 

dini karena mereka dilahirkan dengan membawa kemapuan di 

domain tertentu, 

2) Belajar menuruti kemauan mereka sendiri. Anak berbakat 

belajar secara berbeda dengan anak lain yang tak berbakat. 

Mereka tidak membutuhkan banyak dukungan, atau scaffolding 

dari orang dewasa. Mereka kerap kali menemukan dan 

memecahkan masalahnya sendiri dengan cara yang unik 

dibidang yang memang menjadi bakat mereka. 

3) Semangat untuk menguasai. Anak yang berbakat tertarik untuk 

memahami bidang yang menjadi bakat mereka. Mereka 

memperlihatkan minat besar dan obsesif dan kemampuan kuat 

fokus. Mereka tidak perlu didorong oleh orangtuanya, mereka 

punya motivasi yang kuat. 

Tidak hanya itu, para pakar banyak mengartikan secara berbeda 

makna keberbakatan, Renzulli menyatakan bahwa bakat adalah hasil dari 

kinerja seseorang, kinerja ini dipengaruhi oleh motivasi yang muncul 

dalam menyelesaikan tugas, serta terjadinya tiga dimensi yang saling 
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berhubungan (three ring interaction/ interaksi tiga lingkaran) yang terdiri 

dari komitmen terhadap tugas, kreativitas, dan kemampuan intelektual 

umum. Keberbakatan itu memperhatikan prosedur identifikasi yang 

mencakup dimensi-dimensi nonintelektual. Hal didukung oleh Monks serta 

ditambahkan dengan makna bahwa potensi anak akan terwujud jika 

terdapat dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Dari kedua 

gabungan defenisi ini maka terbentuklah sebuah pendekatan bakat yang 

disebut Triadik Rezulli-Monks (Harjaningrum, 2007:116). Dan Cohn 

memaparkan bakat meliputi gabungan aspek intelektual, artistic, dan 

sosial. Ketiga hal ini dapat dilihat pada tes Scholastic Aptitude Test (SAT), 

SAT ini tes kekuatan penalaran yang membedakan kemampuan 

intelektual tinggi yang diperoleh melalui pengalaman pendidikan yang 

terstimulasikan. Namun, Gagne mengartikan berbeda tentang bakat, 

Gagne membedakan keberbakatan intelektual (gifted) dan perolehan hasil 

belajar skolastik, dan keberbakatan yang lain (talented) terutama terkait 

dengan kualitas kepemimpinan, kinerja mekanik, keterampilan manipulatif, 

ekspresi seni musik, literatur serta hubungan kemanusiaan dan kemajuan 

kemanusiaan lainnya. Dan menurut Stenberg, bakat adalah kemampuan 

memperoleh informasi dengan implikasi utama bagi keberbakatan 

intelektual yaitu keberbakatan adalah akses superior terhadap 

implementasi komponen informasi-proses, terutama dengan 

menggunakan umpan balik terhadap komponen lainnya, dan melatih 

orang untuk memperoleh informasi dan pelayanan implementasinya akan 



19 

 

  

bisa menjadikan orang paling tidak lebih inteligen, atau menjadi berbakat 

(Semiawan, 1997:99). 

Ternyata secara timbal balik, segi-segi non-intelektual juga sangat 

mempengaruhi keberbakatan intelektual. Oleh karena itu, konsep 

keberbakatan seyogyanya diteropong secara multidimensional. Hal ini 

dibuktikan dengan pendapat para ahli yang mayoritas menyatakan bakat 

mengacu pada segi intelektual, akan tetapi bakat tidak hanya bisa diukur 

dari segi intelektual saja, melainkan terdapat ilmu lain seperti seni, 

kemampuan memperoleh informasi serta kemampuan lain yang 

mendukung bakat seseorang tersebut. 

Salah satu temuan (Semiawan, 1997:104) dalam kaitan ini berupa 

inteligensi emosional yang pengukurannya dinyatakan dengan EQ 

(emotional intelligence). 

Bakat harus difasilitasi dan dikembangkan, Tidak benar bahwa jika 

anak berbakat akan dapat mencapai prestasi tinggi dengan sendirinya dan 

tidak memerlukan perhatian dan pelayanan pendidikan khusus 

(Munandar, 1999:24). Pernyataan yang mendukung, menurut Conny 

Semiawan, A.S Munandar, dan Utami Munandar pada buku memupuk 

bakat dan kreativitas siswa sekolah menengah, seorang anak tidak 

mampu mewujudkan bakatnya dan berprestasi sesuai dengan potensi 

yang dimiliki dikarenakan faktor lingkungan yang kurang mampu 

menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang dibutuhkan 
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peserta didik. Selain itu, pernyataan ini terdapat korelasi persepsi yang 

sama dengan pernyataan Halfian Lubis (2008:65) seperti berikut :  

“Tidak memfasilitasi anak- anak berbakat dan tidak menunjang dengan 
sarana prasarana akan membuat bakat anak menjadi tidak berfungsi”. 
 

Ditambah lagi defenisi keberbakatan dari United States Of fice of 

Education (Akbar-Hawadi, 2004:35) yang berbunyi : 

“Anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasikan oleh orang-orang 

yang berkualifikasi profesional memiliki kemampuan luar biasa dan 

mampu berprestasi tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program 

pendidikan yang terdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan 

program sekolah reguler agar dapat merealisasikan kontribusi dirinya 

ataupun masyarakat.” 

 

Berarti agar bakat anak berbakat menjadi berfungsi, hendaknya 

dilakukan pelayanan yang di luar jangkauan program sekolah biasanya 

sehingga dapat memunculkan bakat mereka berupa realisasi yang 

berbeda dari biasanya hingga muncul ke permukaan masyarakat. 

Berarti agar bakat anak berbakat menjadi berfungsi, hendaknya 

dilakukan pelayanan yang di luar jangkauan program sekolah biasanya 

sehingga dapat memunculkan bakat mereka berupa realisasi yang 

berbeda dari biasanya hingga muncul ke permukaan masyarakat. 

Bakat merupakan faktor pendukung yang menyebabkan seseorang 

mampu mencapai prestasi yang sangat menonjol dalam suatu bidang 

tertentu. 

Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam 

bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, 

dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud, jika ia tidak 
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pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan, maka bakat tersebut 

tidak akan tampak (Sunarto & Hartono, 2008:121). 

Menurut Cowly (2010:16) menyatakan ada 2 jenis bakat:  

1) Kemampuan pada bidang khusus (talent) misalnya bakat 

musik, melukis, dll  

2) Bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk 

merealisir kemampuan khusus misalnya bakat melihat 

ruang (dimensi) dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan 

di bidang teknik arsitek.  

Bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan 

merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. 

Misalnya dalam bakat musik terdapat kemampuan membedakan nada, 

kepekaan akan keserasian suara, kepekaan akan irama dan nada. Bakat 

baru muncul atau teraktualisasi bila ada 16 kesempatan untuk 

berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja terjadi 

seseorang tidak mengetahui dan tidak mengembangkan bakatnya 

sehingga tetap merupakan kemampuan yang latent.  

Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam 

tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru 

lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai 

bawaan sejak lahir. Slameto (2010:34) jenis-jenis bakat antara lain 

sebagai berikut:  
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1) Bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa 

potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang 

memiliki, 

2) Bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa 

potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki 

misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga 

Selanjutnya Slameto (2010) selain itu bakat khusus yang lain, yaitu:  

1) Bakat Verbal. Bakat tentang konsep-konsep yang 

diungkapkan dalam bentuk kata-kata.  

2) Bakat Numerikal. Bakat tentang konsep-konsep dalam 

bentuk angka.  

3) Bakat Skolastik. Kombinasi kata-kata (logika) dan angka-

angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, 

berpikir dalam pola sebab-akibat, menciptakan hipotesis, 

mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, 

pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini 

merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan 

pemprogram komputer.  

4) Bakat Abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka 

tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-

ukuran, bentuk-bentuk dan posisi-posisinya.   

5) Bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, 

tata kerja mesin, perkakas dan alat-alat lainnya.  
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6) Bakat Relasi Ruang (spasial). Bakat untuk mengamati, 

menceritakan pola dua dimensi atau berfikir dalam 3 

dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail 

visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu 

hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, 

serta denganmudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 

tiga dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, 

fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin.  

7) Bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat tentang tugas 

tulis menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor 

dan lain-lainnya.  

8) Bakat bahasa (linguistik). Bakat tentang penalaran 

analistis bahasa (ahli sastra) misalnya untuk jurnalistik, 

stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga dan 

lain-lainnya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keberbakatan 

adalah lingkungan, melalui lingkungan, anak memperoleh apa yang 

dibutuhkannya, termasuk peluang-peluang yang mendukung 

teraktualisasikan potensi yang dimilikinya. Aspek lingkungan yang 

mempengaruhi perkembangan keberbakatan adalah lingkungan fisik dan 

lingkungan psikologis berupa keamanan dan kebebasan. Pertama anak 

akan merasa aman secara psikologis apabila 1)pendidik dapat 

menerimanya sebagaimana adanya, tanpa syarat, dengan segala 
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kekuatan dan kelemahannya, serta memberi kepercayaan padanya 

bahwa pada dasarnya ia baik dan mampu, 2) pendidikan mengusahakan 

suasana dimana anak tidak merasa “dinilai” oleh orang lain, 3) pendidik 

memberikan pengertian dalam arti dapat memahamai pemikiran, 

perasaan, dan perilaku anak, dapat menempatkan diri dalam situasi anak 

dan melihat dari sudut pandang anak. Kedua, anak akan merasakan 

kebebasan psikologis, apabila orangtua dan guru memberikan 

kesempatan padanya untuk mengungkapkan pikiran-pikiran dan 

perasaan-perasaannya (Yusuf, 2009:169). 

Dari defenisi-defenisi diatas dapat rata-rata para pakar menyatakan 

bahwa anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan inteligensi 

yang tinggi, bahkan kecerdasan dan kemampuan yang telah ada sejak 

lahir, kemampuan tersebut mampu menghasilkan prestasi akan tetapi 

harus didukung oleh lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dan 

orangtua. 

Banyak persepsi yang masih rancu mengenai bakat dan 

kecerdasan bahkan anak bertalenta, serta kreativitas. Dari pendapat para 

pakar diatas, kita mengacu pada defenisi Renzulli bahwa anak berbakat  

yang memiliki inteligensi tinggi IQ diatas 130, dan memiliki kreativitas 

tinggi, serta motivasi dan komitmen kerja yang juga tinggi, namun terdapat 

pula yang menyatakan bahwa kreativitas muncul karena perkembangan 

kecerdasan dan talenta seseorang. Ternyata, dapat dibedakan antara 

anak berbakat, menggunakan pengertian anak berbakat (gifted student) 
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akan menyangkut pada kemampuan inteligensia yang tinggi, dan anak 

bertalenta akan menyangkut pada anak yang mempunyai kreativitas 

tinggi. Pengertian anak berbakat (gifted children) juga akan menyangkut 

pada kemampuan intelektual yang tinggi, sedangkan anak bertalenta akan 

menyangkut pada kemampuan seni, ekspresi, musik, dan olahraga yang 

luar biasa. Hingga berbeda lagi defenisi antara anak cerdas (bright 

children) dan anak berbakat, anak cerdas memiliki kemampuan analisis, 

abstraksi, dan kreativitas yang berbeda dan setidak luar biasa anak 

berbakat. Anak cerdas memiliki kemampuan mengopi secara sempurna 

sedangkan anak berbakat adalah produser ide-ide (Harjaningrum, 

2007:113). 

Lebih jelasnya terdapat tabel yang dipaparkan oleh Kaput tahun 

2002 mengenai anak berbakat (gifted) dan anak cerdas sebagai berikut: 

Anak Cerdas Anak Gifted 

Mengetahui Jawaban Selalu Bertanya 

Pandai Karena Menghapal 
Selalu mencoba-coba (selalu 
mencoba keluar dari konteks) 

Tertarik pada objek Peneliti yang sangat ingin tahu 

Sangat pemerhati dan terfokus 
Terlibat secara fisik dan mental, 
kadang karenanya ia melamun 

Menyukai logika sederhana Terdorong pada kompleksitas 

Menyukai kata-kata 
Seringkali menggunakan kata-
kata 
yang tak umum 

Mempunyai ide-ide yang baik 
Memiliki ide-ide yang cepat, gila, 
dan inosens 

Pekerja keras Coba-coba dan mencari batas 

Menjawab pertanyaan 
Mendiskusikan secara detail, 
kritis, dan mencoba-coba 
mengubah peraturan 
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Berprestasi di atas rata-rata kelas 
Dapat di atas rata-rata tetapi juga 
dapat rata-rata dan bahkan di 
bawah rata-rata 

Mendengarkan dengan perhatian 
Menunjukkan perasaan dan opini 
yang kuat 

Mudah belajar 
Sering kali justru sudah 
mengetahui 

6-8 kali mengulang untuk menjadi 
Mahir 

Kemahiran setelah repetisi 2 kali 

Memahami ide-ide Menciptakan ide-ide 

Menyenangi persahabatan 
Lebih mencari teman yang lebih 
tua 

Memahami tujuan dan arti Meneliti persamaan 

Menyelesaikan tugas Selalu memulai suatu proyek 

Mengopi secara sempurna Mengkreasi hal-hal baru 

Menyukai sekolah Menyenangi belajar 

Teknikus Penemu 
Gembira dengan hasil 
pelajarannya 

Sangat kritis terhadap diri sendiri 

  

Tabel diatas menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan 

antara anak cerdas dan anak berbakat, dimana anak berbakat terkesan 

seorang petualang yang menyukai hal-hal baru bahkan keluar dari 

konteks sedangkan anak cerdas mengikuti alur pembelajaran sehingga 

mahir pada suatu hal. 

Tapi terdapat karakteristik anak berbakat yang harus diperhatikan 

dalam rangka pengembangan keberbakatan yang dimilikinya, menurut 

Mooij anak berbakat memiliki karakter khusus (Harjaningrum, 2007:121) : 

a) Minat terhadap suatu bidang akan senantiasa muncul 

dari dorongan motivasi internalnya, hal ini sulit diganti 

dengan penghargaan ekstra maupun hadiah. 
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b) Perfeksionis 

c) Mempunyai daya ingat yang kuat 

d) Sangat mandiri dan tidak mau diikutcampuri 

e) Keras kepala, sulit diberitahu 

f) Selalu mencoba-coba sendiri, dan sangat sulit diajari 

(sangat didaktif) 

g) Kemampuan metakognisi dan meta-analisis 

Berdasarkan karakteristik ini, maka menjadi tugas keluarga, guru, 

dan lingkungan anaklah agar anak berbakat menjadi pribadi yang dapat 

diarahkan. Anak berbakat bersifat didaktik yakni tidak mau melakukan hal-

hal yang biasa karena berfikir memiliki hal yang lebih praktis untuk mereka 

lakukan, cara pengarahan yang dilakukan dalam pengembangan anak 

berbakat salah satunya dengan cara memberikan pemahaman yang 

bersifat logis sehingga diterima dan diikuti oleh mereka. Memiliki sifat 

perfeksionis sehingga agak susah untuk fleksibel dengan orang lain dan 

memiliki daya ingat yang kuat dan mudah menerima sesuatu akan 

menyebabkan mereka mudah bosan dan frustasi dengan latihan yang 

diberi berulang kali. 

Jadi, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan 

inteligensi tinggi, bahkan kecerdasan dan kemampuan yang telah ada 

sejak lahir, kemampuan tersebut mampu menghasilkan prestasi akan 

tetapi harus didukung oleh lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dan 

orangtua, serta anak yang memiliki kecerdasan tinggi, cerdas tidak hanya 
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karena pengetahuan namun memiliki bibit awal yang tidak dimiliki banyak 

orang. 

b. Pengertian Minat 

Seringkali kita mengenal minat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

seseorang fokus pada suatu hal karena itu disebabkan motivasinya 

terhadap sesuatu dan motivasi ini muncul karena timbul minat yang luar 

biasa dan berbeda dari biasanya. Minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ia inginkan. Dengan 

minat, anak terdorong untuk melakukan apa yang ia inginkan. Minat dan 

interest adalah kecenderungan anak menyukai sesuatu dalam bidang 

tertentu, sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor luar (Familia, 2006:140). 

Minat ini seringkali dikaitkan dengan bakat, namun keduanya 

berbeda dan seringkali melekat satu sama lain (Familia, 2006:133). Kedua 

hal tersebut dapat dijadikan faktor atau indikator yang menyebabkan 

keberhasilan seseorang, oleh sebab itu orang banyak menyatakan bahwa 

minat dan bakat kesatuan yang sama. Akan tetapi minat bisa dikaitkan 

karena seseorang berbakat namun belum tentu anak yang berminat tapi ia 

berbakat pada hal tersebut, karena minat adalah kesukaan yang muncul 

karena pengaruh lingkungan. Karena defenisi minat menurut Scraw & 

Lehman (Schunk, 2002:208) adalah : “ Interest refer to the liking and willful 

engagement in an activity.” Yang berarti bahwa minat adalah keinginan 

dan keterlibatan yang disengaja dalam sebuah aktivitas. Dengan kata lain 

bahwa minat bukan berarti seseorang sudah memiliki bakat disana, akan 
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tetapi adanya unsur kesengajaan yang membuat manusia melakukan hal 

tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hilgard yang menyatakan “ 

Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some enjoy 

some activity or content (Nadib & Isnani, 2002:2)” Yang berarti bahwa 

minat erat korelasinya dengan kecenderungan seseorang dalam menarik 

perhatian pada dan menikmati suatu aktivitas atau suatu konten tertentu. 

Namun, para filsuf German menuliskan bahwa minat pada sebuah 

mata pelajaran dapat meningkatkan motivasi dan pembelajaran, dan hal 

ini banyak didukung oleh para psikolog bahwa individu dan lingkungannya 

berinterkasi untuk menimbulkan minat seperti yang dikatakan oleh John 

Dewey, dan Thorndike juga menitikberatkan individu dan situasi dengan 

berpendapat bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh minat yang dimiliki 

oleh individu-individu dan nilai kepentingan tugas (Schunk,2012:316). 

Urdan & Turner (2005) menspesifikasikan antara kepentingan dan 

minat, kepentingan pribadi adalah disposisi pribadi yang lebih stabil 

terhadap topik atau domain tertentu, sedangkan minat situasional 

mewakili perhatian khusus terhadap topik yang agak sementara. Jadi bisa 

dikatakan bahwa minat erat kaitannya dengan kesukaan atau ketertarikan 

yang berbeda dengan kepentingan, bahwa kepentingan menyangkut 

kebutuhan untuk suatu hal yang dirasa penting. 

Terdapat beberapa macam cara yang dapat dilakukan, terutama 

guru untuk membangkitkan minat peserta didik sebagai berikut 

(Djamarah,2011:167) : 
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1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak 

didik, sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 

2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan 

persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga 

anak didik mudah menerima bahan pelajaran. 

3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara 

menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan 

kondusif. 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik 

mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik. 

Dari pemaparan dan defenisi minat, terdapat persamaan secara 

kasat mata bahwasannya minat yaitu ketertarikan terhadap suatu aktivitas, 

dan motivasi adalah dorongan yang terarah kepada pemenuhan 

kebutuhan psikis atau rokhaniah dan memiliki tenaga-tenaga yang 

terdapat pada motivasi tersebut yakni desakan atau drive, motif atau 

motive, kebutuhan atau need, dan keinginan atau wish. Keempat hal ini 

tidak dapat dibedakan menjadi satu bagian-bagian karena kesemua aspek 

tersebut berkaitan erat dan hal tersebutlah yang mendorong orang lain 

untuk melakukan sesuatu atau termotivasi (Sukmadinata, 2009:61). 
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Terdapat pendekatan penelitian tentang minat (Krapp et al : 1992) 

 

 

 

  

 Minat personal biasanya  

Dianggap terarah pada aktivitas atau topik spesifik tertentu seperti 

minat khusus dalam bidang olahraga, sains, musik, tarian atau komputer. 

Minat situasional mungkin berkaitan dengan konten yang spesifik misalnya 

sebuah kisah tentang perjalanan luar angkasa ketimbang dengan fitur-fitur 

struktural suatu teks atau lingkungan seperti kebaruan dan keterkejutan, 

dan minat situasional mungkin bertahan lebih lama ketimbang gairah, 

serta mungkin berkembang menjadi minat personal (Schunk & Paul, 

2012:319). 

Dengan begitu, minat berarti keterlibatan seseorang pada suatu 

aktivitas yang dengan sengaja, hal itu disebabkan keinginan dari diri 

sendiri dan juga ketertarikan seseorang terhadap sutau konten yang 

menyebabkan aksi psikologis seseorang hingga mampu terlibat secara 

utuh pada aktivitas tersebut tanpa dorongan dari luar. 

4.  Pengembangan Minat dan Bakat  

Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagian 

sudah bisa tampak atau ditenggarai pada usia dini. Namun tidak jarang 

pula masih ada kemampuan dan bakat lain yang baru muncul di usia 

Karakteristik Konteks/Situasi 

• Daya tarik teks, materi, 

tugas pelajaran, aktivitas, 

situasi kelas, 

Karakteristik Individu 

• Minat personal sebagai 

suatu disposisi 

Keadaan Psikologis 
Individu 

• Minat individu 

yang 

teraktualisasikan 

• Minat situasional 
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remaja atau bahkan pada periode perkembangan lebih lanjut. Usia 

remaja merupakan periode perkembangan dengan keinginan tahu 

yang tinggi, khususnya untuk berbagai area yang berkaitan dengan 

kehidupan remaja. Cowly (2010:19) beberapa hal yang perlu dilakukan 

guru untuk mengembangkan minat dan bakat adalah:  

a. Sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan dan 

kemampuan yang tampak menonjol pada siswa.  

b. Bantu siswa meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya  

c. Kembangkan konsep diri positif pada siswa  

d. Perkaya siswa dengan berbagai wawasan, pengetahuan 

serta pengalaman di berbagai bidang dan program sekolah  

e. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat siswa 

untuk belajar dan menekuni bidang keunggulannya serta 

bidang-bidang lain yang berkaitan.  

f. Tingkatkan motivasi siswa untuk mengembangkan dan 

melatih kemampuannya.  

g. Stimulasi siswa untuk meluaskan kemampuannya dari satu 

bakat ke bakat yang lain.  

h. Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang 

dilakukan siswa 

i. Sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat.  

j. Dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan 

hambatan dalam mengembangkan bakatnya.  
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k. Jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua / guru 

dengan siswa  

Untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, Slameto (2010:31) 

diperlukan beberapa faktor berikut (1) Stimulasi. Faktor stimulan bakat dan 

minat bisa internal atau eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran 

akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan 

kemampuan atau kelebihan diri, (2) Berusahalah untuk kreatif dengan 

mencari inspirasi. Kreativitas akan menuntun jalan siswa menuju 

pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuhkembangkan minat, (3) 

Peliharalah kejujuran dan ketulusan. Ketika bakat itu disertai dengan 

minat yang kuat, maka bakat itu akan berkembang lebih pesat dan 

berkualitas. Bakat itu akan mengundang kerinduan untuk melakukannya 

kembali, seperti energi yang mensuplai kebutuhan.  

Suryobroto (2005:87) menjelaskan bahwa “menemukan bahwa 

bakat yang terlahir dalam diri seseorang pada suatu saat akan timbul 

sebagai suatu kebutuhan, dan perlu mendapatkan perhatian serius”. 

Karena itulah, bakat perlu perhatian serius dan jangan dianggap remeh. 

Bila bakat seorang siswa diperhatikan dengan serius, akan sangat baik 

demi kemajuan masa depannya. Apalagi bila siswa dibimbing 

pengembangan bakatnya di sekolah. Sebagai guru yang bertanggung 

jawab untuk perkembangan bakat siswa. Harus mengetahui hal apa saja 

yang perlu diperhatikan untuk pengembangan bakat anak. Suryobroto 
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(2005: 89) berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan bakat siswa:  

a. Perhatian. Setiap individu adalah unik karena itu setiap bakat 

perlu memperoleh perhatian khusus. Sistem pendidikan yang 

menggunakan pola penyeragaman kurang baik untuk 

digunakan. Cernatilah berbagai kelebihan, ketrampilan dan 

kemampuan yang tampak menonjol pada siswa.  

b. Motivasi. Bantu siswa dalam meyakini dan fokus pada 

kelebihan dirinya agar siswa lebih percaya diri. Dan 

tanamkanlah rasa optimis kepada mereka bahwa mereka 

bisa mencapainya.  

c. Dukungan. Dukungan sangat penting bagi siswa, selalu beri 

dukungan terhadap mereka dan yakinkan mereka untuk 

tekun, ulet dan latihan terus menerus. Selain itu dukunglah 

siswa untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan 

dalam mengembangkan bakatnya.  

d. Pengetahuan. Perkaya siswa dengan berbagai wawasan, 

pengetahuan, serta pengalaman di bidang tersebut.   

e. Latihan. Latihan terus menerus sangat baik untung 

perkembangan bakat siswa agar bakat yang dipunya oleh 

siswa lebih matang. Alangkah baiknya bila siswa 

diikutsertakan dengan ekstra kurikuler atau beri kegiatan 
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yang lebih agar siswa bisa terus latihan dengan bakatnya 

tersebut.   

1) Penghargaan. Berikan penghargaan dan pujian untuk 

setiap usaha yang dilakukan siswa.  

2) Sarana. Sediakan fasilitas atau sarana yang menunjang 

dengan bakat siswa.   

3) Lingkungan. Lingkungan juga ikut mempengaruhi 

perkembangan bakat siswa. Karena itu usahakan anak 

selalu dekat dengan lingkungan yang mendukung bakat 

siswa. 

4) Kerjasama. Kerja sama antara orang tua, guru maupun 

siswa sangat diperlukan mengingat waktu siswa di 

sekolah hanya sedikit dan waktu yang siswa luangkan di 

rumah lebih banyak.  

5) Teladan yang baik. Mengingat sikap siswa yang selalu 

meniru, maka teladan yang baik sangat diperlukan.  

Pengembangan minat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak 

didik, karena itu guru berkewajiban untuk menumbuhkan minat belajar 

siswanya. Menurut Djamrah (2011:167) terdapat beberapa macam cara 

yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan minat anak didik 

sebagai berikut,  

1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak 

didik, sehingga dia rela belajar tanpa alasan. ‘ 
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2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan 

persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga 

anak didik mudah menerima bahan pelajaran.  

3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara 

menyediakan lingkungan belajar belajar yang kreatif dan 

kondusif.  

4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik 

mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik.  

Pengembangan dari minat dan bakat mencakup perubahan pribadi 

dan bentuk karya yang dihasilkan. Pada jurnal pengembangan bakat dan 

kreativitas siswa yang ditulis oleh M. Husin (2014:1), terdaoat statement 

yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan bakat serta kreativitas 

anak didik perlu adanya serangkaian peraturan pembinaan, latihan, dan 

dorongan bahkan hokum yang sifatnya terjadwal dan berencana agar 

segala yang dimiliki setiap anak didik dapat menjadi aktual serta berfungsi 

dengan sebaik-baiknya. Membiarkan seorang anak berkembang sesuai 

dengan azas kematangannya saja maka anak didik tidak akan 

berkembang menjadi pribadi yang sempurna.  

Menurut Cowley (2010:157) terdapat perbedaan dan persamaan. 

Bakat dan minat, bakat dan minat ialah tidak sama dimana bakat sebagai 

kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dikembangkan atau dilatih. Sedangkan minat adalah gejala psikis yang 
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muncul dalam diri seseorang dan direalisasikan dengan perasaan senang 

dan menimbulkan perhatian yang khusus terhadap sasaran, sehingga 

seseorang cenderung berupaya untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi 

untuk melihat reaksi dari gejala psikis tersebut dapat di pastikan dari 

sikap, prilaku, atau motivasi yang dimiliki oleh seseorang dalam 

beraktifitas. Sedangkan persamaan diantara bakat dan minat ini yaitu 

perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan 

keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya 

sebatas kemampuan dan keinginan saja. Melainkan adanya kemajuan 

atau bentuk nyata dari apa yang dimiliki dan apa yang diminati. Jika hal 

tersebut diasah, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali 

untuk diri sendiri maupun lingkungan. Namun, apabila tidak diasah, maka 

hanya menjadi bakat dan minat yang terpendam. Tidak akan 

membuahkan hasil yang lebih dari hanya sekedar kemampuan dan 

keinginan saja.  

Dalam usaha pengembangan bakat dan minat anak, pendidikan 

atau sekolah hendaknya memberikan kesempatan yang sama kepada 

seluruh anak untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada 

dirinya. Untuk membantu perkembangan potensi pada manusia, maka 

proses pendidikan sangatlah penting, baik yang diselenggarakan di 

sekolah maupun di luar sekolah, seperti keluarga dan lingkungan tempat 

tinggalnya. Dalam konteks pendidikan di sekolah, usaha-usaha yang 

dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, baik secara 
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intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai tambahan diluar waktu yang telah disediakan, sangat penting 

untuk meningkatkan pengetahuan pada anak, kemandirian dan juga 

membantu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. 

Salah satu ciri ekstrakurikuler adalah keanekaragamannya, hampir semua 

bakat remaja atau siswa-siswi yang dapat digunakan sebagai bagian dari 

kegiatan ekstrakuriikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah 

kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang ditujukan agar 

peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat dan 

kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Melalui 

partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat belajar 

dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan 

orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. 

5. Manajemen Pengembangan Minat Dan Bakat 

Pengembangan dan pembinaan bakat yang sesuai dengan 

minatnya sangat penting, karena tidak mudah bagi siswa untuk menonjol 

dalam semua bidang ilmu yang ia pelajari, tetapi akan mudah menonjol 

bagi anak jika ia belajar dalam mata pelajaran tertentu atau bidang 

tertentu yang ia senangi. Pendidikan akan berhasil jika ada keserasian 

antara kecenderungan dengan minatnya, antara pembawaan dengan 

pandangannya. Siswa yang cenderung (bakat) dalam bidang sastra, syair, 

dan tulis menulis, akan sulit menonjol dalam bidang ilmu ukur, ilmu eksak, 

dan kedokteran.  
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Berkenaan dengan pengembangan bakat dan minat siswa, seorang 

manajer pendidikan (kepala madrasah) juga harus mengerti bahwa tingkat 

kecerdasan (bakat) setiap siswa berbeda-beda, begitu juga dengan 

minatnya. Oleh karena itu, dalam mengelola kegiatan pembinaan bakat 

dan minat siswa, kepala sekolah dan guru harus benar-benar 

memperhatikan kajian minat siswa-siswanya dan menjadikannya sebagai 

dasar dalam menentukan spesialisasi jenis kegiatan yang akan 

diselenggarakan, agar siswa dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Menurut Sefrina (2013:29) prosedur pelaksanaan pengembangan bakat 

dan minat siswa di sebuah lembaga pendidikan, yakni melalui 

perencanaan dengan tahap identifikasi terhadap bakat siswa, 

penyeleksian, pengorganisasian terhadap bakat dan minat siswa, yang 

dilanjutkan dengan pelaksanaan pengembangan bakat dan minat siswa, 

sehingga dalam proses kegiatan tidak terlepas dari serangkaian prosedur 

pengembangan bakat dan minat siswa, serta evaluasi yang diterapkan.  

Terkait dengan tujuan manajemen yang bersinggungan dengan 

produktivitas, dalam hal ini adalah siswa yang dibina bakat dan minatnya. 

Safrina (2013:37) bentuk kegiatan pembinaan bakat dan minat yang dapat 

diselenggarakan lembaga pendidikan di sekolah secara umum meliputi 

kegiatan intrakurikuler dan ekstra kurikuler. Menurut Munandar (2010:45) 

selain bentuk-bentuk kegiatan tersebut, untuk pembinaan siswa berbakat 

dalam kegiatan kurikuler, kepala sekolah dan guru dapat melakukannya 

melalui bentuk-bentuk kegiatan pembinaan anak-anak berbakat. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekolah/madrasah 

sehubungan dengan pengelolaan kegiatan pembinaan bakat dan minat 

dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler diantaranya : 1) Mendata dan 

menyeleksi siswa yang akan mengikuti tiap kegiatan dengan teliti dan 

cermat; 2) Menentukan petugas, pelatih, pembina atau penanggung jawab 

dari tiap sub kegiatan yang benar-benar berpotensi; 3) Malaksanakan 

setiap kegiatan dengan administrasi yang rapi dan tertib (misalnya ada 

daftar hadir), mengatur pembagian waktu dan tempatnya dengan baik 

serta menyediakan fasilitas yang diperlukan; 4) Memberi penghargaan 

dan honorarium yang layak/memadai pada tiap petugas/pembina/pelatih 

atau penanggung jawab kegiatan tersebut, supaya mereka merasa 

senang melaksanakan tugasnya; 5) Memonitor setiap kegiatan tersebut 

supaya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi 

penyimpangan, baik dalam hal program maupun perilakunya; 6) 

Mengembangkan terus kemampuan atau potensi pelatih, pembina, guru 

yang bertugas pada tiap kegiatan agar kemampuannya terus berkembang 

sesuai kebutuhan; 7) Memberi kesempatan dan penghargaan kepada 

para siswa tiap kegiatan untuk menunjukkan tiap kemampuan yang telah 

dimilikinya pada waktu/event tertentu.  

Sebagai salah satu bidang garapan manajemen pendidikan pada 

tingkat persekolahan atau Madrasah, ruang lingkup aktifitas manajemen 

pembinaan bakat minat juga mengacu pada fungsi-fungsi manajemen 

secara umum. Banyak teori yang berbicara mengenai fungsi-fungsi 
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manajemen, salah satunya yang paling sederhana adalah fungsi-fungsi 

manajemen menurut yaitu meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan. Berikut penjelasannnya:  

a. Perencanaan  

Langkah awal dalam sebuah proses manajemen adalah melakukan 

proses perencanaan. Nanang Fattah (2001:65) mengartikan perencanaan 

sebagai tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan di kerjakan, 

bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang 

akan mengerjakan. Perencanaan juga sering disebut jembatan yang 

menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan 

keadaan yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang. Selanjutnya, 

Fatah (2001) juga menyebutkan bahwa dalam setiap perencanaan selalu 

terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat 

dipisahkan antar yang satu dengan yang lainnya dalam proses 

perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin 

dicapai; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; (3) identifikasi 

dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. Jika dilihat dari 

sudut pandang islam, perencanaan adalah suatu yang sangat diperlukan 

karena dalam Islam sendiri  diajarkan agar kita selalu berencana. Itu yang 

menjadikan perencanaan menjadi hal yang perlu dilakukan untuk 

menentukan sesuatu agar tercapainya suatu tujuan.  

Bateman & Snell (2002) membagi proses perencanaan kedalam 

enam tahapan, yaitu:  
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1) Analisis keadaan (situational analysis). Pada tahap ini 

seorang perencana mengumpulkan, menginterpretasikan 

dan menyimpulkan semua informasi yang relevan dengan 

isu-isu perencanaan yang dipertanyakan.  

2) Menetapkan alternative tujuan rencana (alternative goal 

and plans). Pada langkah ini berdasarkan analisis 

keadaan yang telah dirumuskan proses perencanaan 

harus membuat alternative-alternatif umum dari tujuan 

yang hendak dicapai dan rencanarencana kerja yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

3) Mengevaluasi tujuan dan rencana (goal and plan 

evaluation). Pada langkah ini pengambilan keputusan 

harus mengevaluasi keuntungan, kerugian dan dampak-

dampak yang mungkin timbul dari setiap alternatif tujuan 

dan rencana yang ada.  

4) Memilih tujuan dan rencana (goal and plan selection). 

Pada langkah ini seorang perencana berada dalam posisi 

untuk memilih alternative tujuan dan rencana yang paling 

memungkinkan bias mencapai harapan yang diinginkan.  

b. Pelaksanaan.  
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Setelah proses perencanaan dilakukan hingga menghasilkan 

rencana kerja maka, langkah selanjutnya adalah langkah pelaksanaan. 

Pelaksanaan pada hakikatnya adalah aktualisasi dari rencana kerja yang 

telah disusun. Fungsi pelaksanaan meliputi proses mengoperasionalkan 

desain atau rencana itu dengan menggunakan strategi kebijakan dan 

kegiatan yang terarah secara jelas, menggunakan tenaga manusia dan 

fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah sistem, 

implementasi pembinaan bakat minat siswa diawali dengan masukan 

(input). Masukan dasar dalam pembinaan bakat minat adalah siswa itu 

sendiri. Untuk memperoleh masukan berupa siswa maka dilakukan 

penerimaan siswa. Setelah masukan berupa siswa itu tersedia kemudian 

dilanjutkan pada tahap transformasi atau prosesi. Pada langkah ini siswa 

dibina dan dikembangkan dengan berbagai aktifitas pembinaan kesiswaan 

yang telah disiapkan dan direncanakan. Untuk mengetahui hasil dari 

proses pembinaan maka dilakukan proses evaluasi. Hasil evaluasi ini 

akan menunjukkan tingkat pencapaian prestasi dan kepribadian siswa. 

Setelah tingkat pencapaian prestasi siswa diketahui selanjutnya dilakukan 

pengukuran terhadap hasil evaluasi ini (outcome). Secara empiris kita 

dapat melihat beberapa bentuk kegiatan pembinaan bakat minat siswa 

yang digolongkan dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian terdahulu. Apapun bentuk implementasi kegiatan 

pembinaan bakat minat siswa, yang terpenting yang harus diperhatikan 
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adalah bagaimana mengelolanya. Oleh karena itu kembali peranan 

manajemen akan sangat menentukan keberhasilan sebuah program.  

c. Pengawasan.  

Langkah selanjutnya dalam manajemen pembinaan bakat minat 

adalah melakukan pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan 

dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang 

terlihat dalam rencana. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin 

bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, 

keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan, 

dan ditetapkan sebelumnya. Menurut Handoko (2012:76) bahwa tahapan-

tahapan dalam pengawasan antara lain yaitu: penetapan standar 

pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan 

kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembandingan 

pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-

penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Untuk 

menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya:  

1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar,  

2) tepat waktu,  

3) dengan biaya yang efektif,  

4) tepat akurat, dan  

5) dapat diterima oleh yang bersangkutan.  
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Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif 

sistem pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ada yang 

dilakukan secara langsung dan ada pula yang dilakukan dengan cara 

tidak langsung. Secara langsung dalam arti pengawas langsung terjun 

kelapangan untuk mengawasi prilaku atau kegiatan. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung berarti pengawas tidak secara langsung 

terjun mengawasi prilaku atau kegiatan, namun hanya mengawasi melalui 

laporan-laporan. Hasil dari pengawasan itu sendiri kemudian akan 

menjadi tolak ukur tingkat efektifitas atau tingkat keberhasilan program 

dan juga akan menjadi bahan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

pembinaan kesiswaan di sekolah, baik pada saat kegiatan masih 

berlangsung maupun kegiatan yang sudah selesai. Dan juga yang 

terpenting adalah hasil dari pengawasan ini harus ditindaklanjuti, sebab 

bila tidak tentu hasil dari pengawasan ini tidak ada nilainya. Selanjutnya 

juga hasil dari pengawasan ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pengambil keputusan pada saat penyusunan kembali 

perencanaan pembinaan bakat minat siswa pada periode mendatang. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka teori yang didapatkan oleh peneliti, maka 

terdapat kaitan yang mencakup gambaran konseptual penelitian yang 

diperoleh oleh peneliti.. Maka manajemen pengembangan siswa meliputi 

proses fungsi-fungsi manajemen tersebut yang bertujuan untuk membuat 

siswa menjadi lebih baik bahkan memperoleh prestasi. Pengembangan 
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siswa agar menjadi siswa yang lebih baik diarahkan melalui bakat dan 

minat mereka. Adapun proses pembinaan dalam pengasahan minat dan 

bakat siswa tersebut terdiri dari esktrakurikuler dan program unggulan . 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

1. Metodologi Penelitian 

Berdasarkan pemaparan diatas, metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2016:5). Lalu dikuatkan 

oleh Pendapat Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dl.., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Namun defenisi kualitatif 

merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna 

yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-

upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur- 

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, 

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema 

umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2010:4). 
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Penelitian menemukan fenomena alamiah yang terjadi, dilakukan 

dengan cara mengeksplorasi, memaknai dengan cara- cara penting 

berupa pertanyaan- pertanyaan, pengumpulan data, dan menganalisis 

dari tema-tema khusus ke tema- tema umum (induktif). 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deksripstif, yaitu dengan cara memaparkan secara deskriptif mengenai 

fenomena yang terjadi berbentuk narasi. Cresswel menyatakan 

pendekatan ini merupakan strategi penelitian kualitatif yang mengkaji 

individu-individu dengan naratif atau fenomenologi (Creswell, 2010:264). 

2. Tujuan Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui alur manajemen 

pengembangan minat dan bakat siswa di SMAIT Al Fityan School Gowa. 

3. Tujuan Khusus Penelitian 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

manajemen berupa: 

a. Perencanaan pengembangan minat dan bakat siswa SMAIT Al 

Fityan School Gowa. 

b. Pelaksanaan pengembangan minat dan bakat siswa SMAIT Al 

Fityan School Gowa. 

c. Evaluasi pengembangan minat dan bakat siswa SMAIT Al Fityan 

School Gowa. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah siswa SMAIT Al Fityan 

School Gowa dengan focus meneliti bakat dan kompetensi siswa. Konsen 
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yang dilakukan di sekolah terkait manajemen pada pengembangan mutu 

siswa dari segi minat dan bakat siswa.  

Adapun desain penelitian ini dapat digambarkansebagai berikut : 

Tujuan Penelitian Jenis 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Unit Analisis 

Gambaran 
Manajemen 
Pengembangan 
siswa 

Eksplanatory Kualitatif 
Deskriptif 

Manajemen Sekolah 
Bagian 
pengembangan 
bakat siswa, 

Hubungan bakat 
siswa dengan 
support guru 

Guru dan Siswa. 

 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah manajemen 

pengembangan bakat siswa sekolah SMAIT Al Fityan School Gowa 

Subjek ini menjadi tujuan utama penelitian, dan jenis penelitian 

berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti adalah 

penelitian eksplanatory yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang 

terjadi berupa gambaran yang lebih jelas dan bermaksud menggali lebih 

jauh. Berdasarkan dimensi waktu peneliti menggunakan penelitian cross 

sectional yaitu kegiatan penelitian tentang satu bagian yang dilakukan 

pada satu waktu tertentu. Untuk memaksimalkan informan pada penelitian 

maka subjek penelitian ditambah dari sumber lain berupa Staff 

Pengembangan Siswa, data-data sekolah, dan Kepala Sekolah. 

C. Kehadiran Peneliti 

Disamping sebagai instrument, kehadiran peneliti menjadi pelopor 

dalam seluruh kegiatan penelitian. Peneliti terlibat dalam pengalaman 
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yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Pada 

penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen kunci (Ulfatin, 2015:33) 

D. Data dan Sumber Data 

Peneliti sebagai instrumen kunci pada penelitian. Pengumpulan 

data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data berupa kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2016:157). Sumber data berupa 

kata-kata dikategorikan sebagai sumber data utama oleh peneliti dan 

sumber data kedua yakni data berupa dokumen. Adapun data-data 

penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti adalah : 

1. Gambaran mengenai sekolah SMAIT Al Fityan School Gowa 

secara umum, kondisi tenaga pendidik dan siswa berupa 

wawancara kepada pihak terkait dan data serta dokumentasi 

berupa arsip dan foto. 

2. Informasi mengenai budaya akademis dan program 

pengembangan bakat di sekolah. 

3. Data penelitian berupa data Primer dan Data Sekunder 

a. Data Primer 

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara kepada Kepala sekolah SMAIT Al Fityan School Gow, Siswa, 

Guru, dan staff setempat. Selanjutnya peneliti memperoleh data dari hasil 

observasi mengenai budaya akademik sekolah dalam pengembangan 
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bakat siswa SMAIT Al Fityan School Gowa. Hasil wawancara berupa kata-

kata dan tindakan. Menurut Lexy Kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, sumber 

data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video / 

audio tapes, pengambilan foto, atau film (Moleong, 2016:157). Namun 

pendapat ini didukung serta ditambah dengan makna lain oleh Sugiyono, 

teknik pengumpulan data yang utama pada penelitian kualitatif adalah 

observasi dan wawancara, dalam prakteknya kedua metode tersebut 

dapat digunakan secara bersama-sama, artinya sambil wawancara juga 

melakukan observasi atau sebaliknya (Sugiyono, 2013:239). Dan hal 

inilah yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan data penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data-data tertulis sekolah dan data-

data tertulis yang menjadi rujukan teoritis serta literature peneliti yang 

berhubungan dengan penelitian. Sumber tertulis berupa buku dan majalah 

ilmiah juga termasuk, sumber tertulis lainnya tersedia pula di arsip 

lembaga atau arsip-arsip penting lainnya, sumber tertulis lainnya berupa 

dokumen pribadi berupa surat, penerimaan, pengeluaran, dan peristiwa 

(Moleong, 2016:159). 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

menggunakan tiga aspek umum yang dilakukan pada penelitian kualitatif, 

pada penelitian kualitatif (Ulfatin, 2015:33) menggunakan teknik 
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pengamatan (observation), wawancara (interview), dan analisis dokumen 

atau analisis isi.  

1) Observasi 

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi terus 

terang dengan mengambil data fisik pengembangan minat dan bakat 

siswa yang dihasilkan, gambaran jelas terkait manajemen sekolah. Dalam 

hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyatakan keterus 

terangan kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian, jika 

pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas 

penelitian (Sugiyono, 2013:228). 

Observasi kualitatif didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan 

untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat-baik dengan 

cara semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang memang ingin diketahui oleh peneliti) – aktivitas-aktivitas dalam 

lokasi penelitian. Pada penelitian kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-

peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan 

utuh (Creswell, 2010:267). 

Objek penelitian pada penelitian kualitatif yang dilakukan observasi 

menurut Spreadley dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). 

Maknanya adalah (Sugiyono, 2013:229): 

a) Place, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial 
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yang sedang berlangsung 

b) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan 

peran tertentu. 

c) Activity, kegiatan yang dilkukan oleh aktor dalam situasi 

sosial yang sedang berlangsung. 

d) Peneliti berperan sebagai partisipan dan non partisipan 

langsung yang turun ke lapangan, mencatat dan 

merekam baik dengan cara semistruktur. 

2) Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dan mendalam dari informan penelitian tentang pengembangan 

bakat siswa. 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. 

Dalam hal ini wawancara dilakukan menggunakan instrument tidak 

terstruktur yang berkaitan dengan manajemen pengembangan bakat 

siswa. Objek wawancara adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan staff 

pengembangan bakat. 

Peneliti melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-

hadapan) dengan partisipan, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur 

(unstructured) dan bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk 
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memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 

2010:4). Lebih lanjut Sugiyono memaparkan bahwa wawancara yang 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

Lincoln dan Guba mengemukakan terdapat tujuh langkah dalam 

penggunaan wawancara dalam pengumpulan data penelitian kualitatif: 

a) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan 

dilakukan 

b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi 

bahan pembicaraan 

c) Mengawali atau membuka alur wawancara 

d) Melangsungkan alur wawancara 

e) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan 

mengakhirinya 

f) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

g) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang 

telah diperoleh. 
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Selain itu, alat-alat yang digunakan dalam wawancara yang 

dilakukan peneliti sesuai dengan teori yang diutarakan oleh Sugiyono, 

menggunakan alat-alat berikut: 

a) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan dengan sumber data, dapat juga 

menggunakan notebook yang digunakan untuk 

membantu mencatat data hasil wawancara. 

b) Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tap 

recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada 

informan apakah dibolehkan atau tidak. 

c) Camera: untuk memotret kalau peneliti sedang 

melakukan pembicaraan dengan infroman/sumber data. 

Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan 

keabsahan penelitian agar lebih terjamin, karena peneliti 

betul-betul melakukan pengumpulan data. 

3) Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara meneliti buku-buku, catatan 

penting tentang keadaan yang berhubungan dengan penelitian. 

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, seperti sejarah, cerita, fakta, 

peraturan sekolah, dan kebijakan sekolah. Sesuai dengan pendapat 

Moleong bahwa analisis data terdiri dari catatan lapangan dan komentar 



56 

 

  

peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain. Namun Sugiyono 

memaparkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), 

wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Iskandar, 2008:138). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat profil sekolah 

SMAIT Al-Fityan School Gowa mulai beroperasi sejak tahun 2012 

yang berlokasi di pusat Kabupaten Gowa di Sungguminasa Kec. Somba 

Opu Provinsi Sul-Sel. Merupakan sekolah Jaringan Islam Terpadu 

pertama yang berada di Kabupaten Gowa. SMAIT Al-Fityan School Gowa 

di bawah naungan Yayasan Al-Fityan Cabang Gowa dimana merupakan 

cabang ke-4 dari Yayasan Al-Fityan Indonesia dan saat ini telah berdiri 6 

cabang di Indonesia yang berlokasi di Aceh, Medan, Tangerang, Kubu 

Raya, Gowa, dan Bogor dan Insya Allah Gowa sebagai cabang pertama 

yang diberikan kelayakan untuk pengembangan dengan membangun 

Boarding School di daerah Barombong yang akan berdiri di atas tanah 

seluas 2 Ha. 

SMAIT Al-Fityan School Gowa menghadirkan Pendidikan yang 

berkualitas yang senantiasa menumbuhkan nilai-nilai Islam pada setiap 

proses pendidikannya yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan 

kompetensi kognisi peserta didik namun juga character building.  

Jumlah alumni sampai saat ini sebanyak 421 orang yang telah 

tersebar diberbagai perguruan tinggi favorit. Setiap tahunnya SMAIT Al-

Fityan School Gowa telah mengalami berbagai pengembangan-

pengembangan baik dari kualitas maupun kuantitas. Tentu akan semakin 
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berkembang menyesuaikan dengan pengembangan Pendidikan secara 

global. (Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 25 Juli 2022).m 

2. Profil Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : SMA IT Al-Fityan School Gowa 

NPSN   : 69734079 

No. Telepon  : 085242487503 

Alamat  : Jl. Pallantikang 1, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, 

Kab. Gowa 

Nama Ka. Sekolah : Hairil Takbir, S.Pd 

Website  : www.fityangowa.sch.id. 

Email   : smait.alfityan@gmail.com 

Status Sekolah : Swasta 

Akreditasi  : A (93) 

Tahun Berdiri : 2012 

a. Visi Misi Sekolah Al Fityan School Gowa: 

1) Visi Sekolah 

“Mewujudkan Generasi Islami yang Unggul dalam Prestasi, Kreatif dan 

Mampu Berdaya Saing Global” 

2) Misi Sekolah: 

a) Mewujudkan lingkungan belajar yang terintergrasi 

dengan karakter Islami 

b) Membekali peserta didik dengan pengetahuan 
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keislaman yang komprehensif 

c) Mencetak peserta didik yang memiliki keunggulan 

ibidang Al-Qur’an dan mengimplementasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

d) Mewujudkan lingkungan belajar yang mengembangkan 

literasi dan numerasi peserta didik. 

e) Membekali peserta didik dengan keterampilan 

berbahasa Asing dengan membangun tradisi dan 

lingkungan yang mendukung. 

f) Mempersiapkan peserta didik yangmampu bersaing 

dalam berbagai kejuaraan akademik dan non akademik 

ditingkat Provinsi, Nasional & Internasional 

g) Membekali peserta didik dengan penguasaan IPTEK 

dan pemahaman dalam penyusunan karya ilmiah 

h) Mewujudkan peserta didik yang memiliki kecerdasan 

sosial, fisik yang tangguh dan jiwa kepemimpinan 

i) Menyiapkan peserta didik untuk lulus di Perguruan 

Tinggi Negeri & Swasta Favorit baik di dalam maupun 

di luar negeri 

j) Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang berkepribadian Islami dan 

profesional dibidangnya 

k) Menjalin kemitraan yang baik dengan orangtua dan 
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masyarakat  

b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

1) Memiliki karakter Islami dan berakhlak mulia 

2) Mampu membaca dan menghafal Al-Qur’an minimal 2 Juz 

serta memahami dan mengamalkannya. 

3) Memiliki dasar-dasar pengetahuan Keislaman yang benar 

dan ilmu pengetahuan kontemporer. 

4) Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan atau 

Bahasa Arab (Daily Conversation for Job Seeker) 

5) Berwawasan luas dan siap bersaing secara global 

6) Memiliki kecerdasan sosial, fisik yang tangguh dan jiwa 

kepemimpinan 

c. Karakter Lulusan 

1) Aspek Keimanan  

a) Beriman, 

b) Bangga dengan agama,  

c) Bertanggungjawab 

2) Aspek Intelektualitas:  

a) Mandiri belajar, 

b) Cendikia, 

c) Kreatif 

3) Aspek Kepribadian  

a) Gigih dan bercita-cita tinggi, 
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b) Fleksibel  

c) Luwes 

4) Aspek Sosial  

a) Berakhlak mulia, 

b) Proaktif,  

c) Komunikatif,  

d) Nasionalis,  

e) Berkebinekaan global,  

f) Bergotong royong 

5) Aspek Fisik: 

a) Bersih, 

b) Sehat  

c) Rapih 

d. Kurikulum   

SMAIT Al-Fityan School Gowa  pada  tahun pelajaran  2022/2023 

menerapkan prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. 

Adapun pengembangannya berdasarkan prinsip yang memperhatikan 

tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, iklim 

pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan peserta didik 

secara holistic, pembelajaran yang relevan, dan berorientasi pada masa 

depan. Pada kurikulum merdeka belajar ditanamkan profil pelajar 

Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak 

mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, 
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dan kreatif. Juga diharapkan peserta didik mempunyai keterampilan abad 

21 Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan 

kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan yang 

berkarakter dan berbudi pekerti luhur, serta sesuai dengan visi SMAIT Al-

Fityan School Gowa. Kurikulum yang beragam dikembangkan oleh SMAIT 

Al-Fityan School Gowa yaitu Kurikulum merdeka belajar yang 

diintegrasikan dengan kekhasan Al-Fityan dimana kurikulum yang disusun 

tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (Dokumentasi, Profil 

SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada 

tanggal 25 Juli 2022).m 

3. Struktur & Muatan Kurikulum 

Struktur dan muatan Kurikulum SMAIT Al-Fityan School Gowa 

memuat kelompok mata pelajaran sebagai mana yang telah ditetapkan 

oleh Badan standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah yang tertuang dalam Standar Isi. 

Struktur kurikulum SMAIT Al-Fityan School Gowa didasarkan atas 

standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran yang 

telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) meliputi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga 

tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. (Dokumentasi, Profil 

SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada 

tanggal 25 Juli 2022 ).m 
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TABEL 4.1 
Struktur kurikulum yang diterapkan di SMAIT Al-Fityan School Gowa 

Tahun Pelajaran 2022/2023 
 

No Muatan Diknas Fityan Ket. 

 Kelompok Wajib A 

1 PAI 3 2 SKI 1 Jam 

2 PKn 2 2  

3 Bahasa Indonesia 4 5 1 jam Literasi 

4 Matematika 4 3  

5 Sejarah Indonesia 2 1  

6 Bahasa Inggris 2 2  

 Kelompok Wajib B 

7 PJOK 3 2  

8 Prakarya dan 

Kewirausahaan 

2 2 Informatika 

Jumlah Jam Kelompok A 

dan B 

22 19  

 Kelompok Peminatan 

9 Matematika 3 2  

10 Fisika 3 3  

11 Biologi 3 3  

12 Kimia 3 3  

Jumlah 12 12  
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 Kelompok Lintas Minat 

13 Bahasa Inggris 3 2  

Jumlah 3 2  

 Kelompok Khas Al-Fityan/Mulok 

14 Tahfidz Al-Qur’an - 8  

15 Bahasa Arab - 4  

Jumlah - 12  

 Pengembangan Diri 

Mentoring - 2  

Pramuka - 2  

Bela diri - 2  

Jumlah - 6  

Jumlah Total 36  52  

 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023,)  

4. Struktur Manajemen SMAIT AL Fityan School Gowa 

Keberadaan struktur manajemen dalam lembaga pendidikan sangat 

diperlukan. Hal ini disebabkan karena keberadaan struktur sangat 

berpengaruh terhadap kualitas lembaga pendidikan. Dengan adanya 

struktur organisasi tersebut hubungan masing-masing bagian atau 

personal akan menjadi lebih jelas.  
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Bagan Manajemen SMAIT Al Fityan School Gowa 

 

 

 

 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa 

Tahun Pelajaran 2022/2023,)  

5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Guru merupakan komponen penting sekolah yang turut 

menentukan perkembangan dan kemajuan sekolah khususnya dalam 

mencerdaskan anak bangsa. Guru yang mempunyai tugas untuk 

mencerdaskan anak bangsa ini, menjadikan anak didik menjadi dewasa, 

mandiri, kreatif, dan berbudi luhur desuai dengan nilai-nilai moral yang 

positif. Maka dari itu guru dituntut untuk dspst mempraktekkan hal-hal 

yang bersifat positif tersebut kepada anak didik, agar anak didik juga 

dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan 

cara demikian pola pikir anak didik, dan karakter anak didik dapat 

terbentuk. 

TABEL 4.2 

Nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan tahun pelajaran 
2022/2023 

No Nama Jabatan 

KEPALA 

SEKOLAH 

KA.UR. 
KURIKULUM 

KA.UR. 
KESISWAAN 

KEPALA 
TATAUSAHA 

BENDAHARA 
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No Nama Jabatan 

1 Hairil Takbir, S.Pd Kepala Sekolah 

2 St.Raehana, S.Pd.M.Pd 
Ka.Ur.Kurikulum/ Guru 

Matematika 

3 
Izhar Maulana, S.Pd. 

M.Pd.I 

Ka.Ur.Kesiswaan/Pj. Bahasa / 

Guru Bahasa Arab 

4 Mulyadi Mustakim, S.Kom KTU 

5 Asniati, S.Pd Bendahara 

6 Rahmayani, S.Si Pj. Siswa Unggulan/Guru Kimia 

7 Jumardi, S.Pd.,M.Pd 
Wali kelas XII MIA 1/Guru 

Bhs.Arab 

8 Amrin, S.Pd 
Wali kelas XI MIA 1/Guru Bahasa 

Inggris 

9 Aisyah Maleng, S.Pd 
Wali Kelas XII MIA 2/ Guru 

Tahfizh 

10 Nurtaqwa, S.Pd 
PJ. Lab Komputer/ Staff IT / Guru 

Fisika 

11 Hasrianti, S.Hi.,S.Pd.I Pj. Mentoring/Humas/Guru PAI 

12 
Fahimatudzdzakiyah, 

S.Pd 
Pj. Tahfizh 

13 
A. Rina 

Pratiwi.,S.Pd.,M.Pd 

Walikelas XI MIA 2/ Guru 

Bhs.Inggris 

14 Euis Sakhilah, S.T Guru TIK 
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No Nama Jabatan 

15 Abu Nawas, SQ, S.Pd 
Wali Kelas X MIA 1 / Guru 

Tahfizh 

16 
Hamzah Patawari, S.IP, 

S.Pd.I 
Pembina OSIS/ Guru PKn dan SI 

17 
Sity Andriani Rezky, 

S.Pd. 

Wali Kelas XII MIA 3/ Guru 

Tahfizh 

18 Johan Muhammad, S.S., 

M.Pd.I 
Guru PAI 

19 Suryana Syuaib, S.Pd., 

M.Pd 
Wali Kelas X MIA 2 / Guru Biologi 

20 Andi Salwania Nohong, 

S.Pd 
Guru Bahasa Indonesia/PJ.UKS 

21 Hendra Rusmiran, S.Pd Guru Tahfiz 

22 Ilman, S.Pd Pj. Sapras/Guru Matematika 

23 Ainun Khaerani Achmad, 

S.Pd 
Guru BK/ PJ. Perpustakaan 

24 Sulaiman, S.Pd Guru Olahraga 

25 Arman, S.Pd Pj. Takhassus 

 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023,)  
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMPIT Al-Fityan school Gowa tahun ajaran 

2022/2023 berjumlah  25 orang dengan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan dengan jenjang pendidikan adalah S1, yang terdiri dari 20 

orang dan S-2 sebanyak 5 orang, dan ditambah pegawai tata usaha 

sebanyak 3 orang. (Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa 

Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 25 Juli 2022 )m 

6. Keadaan siswa SMAIT Al Fityan School Gowa  

Siswa adalah peserta didik yang ada dalam proses belajar 

mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru dalam meyampaikan 

dan mentransfer ilmu. Siswa yang menjadi objek utama dalam proses 

belajar mengajar merupakan sosok pribadi yang menerima program 

pendidikan dan latihan-latihan yang ada di SMAIT AL Fityan School 

Gowa, maksudnya setiap siswa yang mendapatkan pendidikan dan latiha-

latihan kesehariannya dapat merubah sikap dan tingkah lakunya menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kelak menjadi pribadi yang 

dipandang oleh masyarakat yaitu pribadi yang memiliki nilai tambah bagi 

kehidupan yang akan datang. 

TABEL 4.3 

Keadaan siswa SMAIT Al Fityan School Gowa Tahun Pelajaran. 
2022/2023 

N

O 

TAHUN 

PELAJAR

AN 

KELA

S 

JUML

AH 

SISWA 

JUML

AH 

ROMB

EL 

JUML

AH 

SISWA 

JUMLAH 

ROMBEL 
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1 2012/2013 

X 35 2 

35 2 XI   

XII   

2 2013/2014 

X 50 2 

79 4 XI 29 2 

XII   

3 2014/2015 

X 51 2 

131 6 XI 51 2 

XII 29 2 

4 2015/2016 

X 56 2 

156 6 XI 53 2 

XII 55 2 

5 2016/2017 

X 54 2 

158 6 XI 52 2 

XII 52 2 

7 2017/2018 

X 78 3 

182 7 XI 54 2 

XII 55 2 

8 2018/2019 

X 60 2 

190 7 XI 78 3 

XII 52 2 

9 2019/2020 

X 63 2 

196 7 XI 58 2 

XII 74 3 

10 2020/2021 

X 85 3 

204 7 XI 63 2 

XII 56 2 
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11 2021/2022 

X 66 2 

213 7 XI 86 3 

XII 61 2 

12 2022/2023 

X 68 2 

218 7 XI 66 2 

XII 84 3 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023,)  

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terjadinya kenaikan siswa 

SMAIT Al Fityan School Gowa yang diterima setiap tahunnya.  

7. Fasilitas Sekolah sebagai Sarana Pembelajaran  

Sarana dan Prasarana yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan 

sebagai sarana pembelajaran sebagai berikut. 

TABEL 4.4 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMAIT Al Fityan School Gowa Tahun 
Pelajaran 2022/2023 

No. NamaBarang Jumlah Kondisi 

1 Meja Kerja 2 Buah Baik 

2 Kursi Kerja 1 Buah Baik 

3 Kursi Tamu 1 Buah Baik 

4 Sofa  1 Buah Baik 

5 Lemari (Kaca) 1 Buah Baik 

6 Loker (Kayu) 1 Buah Baik 

7 Rak Buku (Kayu) 1 Buah Baik 

8 Kulkas1 Pintu 1 Buah Baik 
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9 Kipas Angin 1 Buah Baik 

10 Printer 1 Buah Baik 

11 Monitor CCTV 1 Set Baik 

12 DVR CCTV 1 Set Baik 

13 LCD Proyektor 1 Buah Baik 

14 Laptop 1 Set Baik 

15 Rak Buku Besi 1 Buah Baik 

16 Printer  1 Unit Baik 

17 Sofa 1 Set Baik 

18 AC 1 Buah Baik 

19 Hand Phone 1 Buah Baik 

 
Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023)  

B. Hasil Observasi dan Dokumentasi 

Sebagaimana fokus penelitian ini yakni manajemen pengembangan 

minat dan bakat siswa untuk Meningkatkan bakat dan potensi Akademik 

peserta didik, Serta memperoleh berbagai prestasi pada berbagai ajang 

baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional 

Fokus penelitian menganalisis aspek-aspek manajemen 

pengembangan minat dan bakat siswa di Sekolah Menengah Atas Al 

Fityan School Gowa pada aspek-aspek: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 

3. Pengendalian (evaluasi). 

1. Analisis Aspek Perencanaan Bakat dan Minat Siswa 
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Agar program dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu 

dilakukan perencanaan yang baik. Adapun perencanaan yang dilakukan 

adalah menetapkan bidang Unggulan sebagaimana apa yang 

diungkapkan oleh Kesiswaan SMAIT Al-Fityan School Gowa Ust. Izhar 

Maulana, S.Pd.I,. M.Pd.I:  

“Bidang unggulan yang diwadahi terkhusus pada bidang akademik 
sebagai berikut : Unggulan Matematika, Unggulan Fisika,Unggulan 
Kimia,Unggulan Biologi,Unggulan KIR,Unggulan Kepenulisan,, Unggulan 
Bahasa Arab, Unggulan Bahasa Inggris, Unggulan Tahfiz (Takhassus)” 
(wawancara tanggal 28 Juli 2022) 

 
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa SMIT Al Fityan 

School Gowa menetapkan siswa siswa berbakat atau disebut juga siswa 

unggulan berdasarkan bakat dan minat siswa, adapun bidang unggulan 

sebagai berikut :1. Unggulan Matematika, 2. Unggulan Fisika,3. Unggulan 

Kimia, 4. Unggulan Biologi, 5. Unggulan KIR, 6. Unggulan Kepenulisan,, 7. 

Unggulan Bahasa Arab, 8. Unggulan Bahasa Inggris, 9. Unggulan Tahfiz 

(Takhassus)” Hasil analisis dilapangan bahwa perencanaan program 

berbakat dan minat siswa dijelaskan sebagai berikut sebagai mana di 

ungkapkan oleh kepala sekolah SMAIT Al-Fityan School Gowa Ust. Haeril 

Takbir, S.Pd:  

“Setiap akhir tahun diadakan raker program untuk melakukan 
perencanaan perencanaan diantaranya yang dilakukan adalah sebelum 
menetapkan program, Evaluasi pembimbingan kemudian setelahnya 
perumusan program” (wawancara tanggal 28 Juli 2022) 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa SMIT Al Fityan 

School Gowa Agar program dapat mencapai tujuan yang diharapkan 
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maka perlu dilakukan perencanaan yang baik. Adapun perencanaan yang 

dilakukan adalah: 

a. Evaluasi pembimbingan unggulan 

Evaluasi merupakan tahapan penting yang harus dilakukan sebagai 

landasan utama dalam melakukan perbaikan-perbaikan program agar 

mencapai sasaran yang diinginkan. Dari hasil evaluasi tersebut, kemudian 

muncul inovasi-inovasi program. 

b. Perumusan program 

Perumusan program didasari dari hasil evaluasi kemudian 

disandingkan dengan target yang ingin dicapai. Dari hasil perumusan 

tersebut disusun beberapa hal sebagai berikut sebagaimana apa yang 

diungkapkan oleh Rahmayani, S.Si penanggung jawab siswa berbakat : 

“setiap akhir tahun dilakukan evaluasi dari evalusi itu kemudian ada ide 
ide pengembangan program siswa berbakat diantaranya Program 
akselerasi pembelajaran,Program pembimbingan reguler, Menyusun 
alokasi waktu, prota, prosem, KBM, Silabus,Evaluasi program Bentuk 
apresiasi” (wawancara tanggal 28 Juli 2022) 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa SMAIT Al Fityan 

School Gowa diantara perencanaan program untuk membantu siswa 

berbakat dalam pelaksanaan kegiatan unggulan adalah : 1. Waktu 

penjaringan siswa unggulan, 2. Program akselerasi pembelajaran regular, 

3. Sistem penilaian program akselerasi, 4. Sistem pembimbingan,  5. 

Target siswa unggulan, 6. Apresiasi Juara, 7.  Sistem evaluasi.  
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Setelah penetapan perencanaan kemudian dilanjutkan dengan 

sosialisasi kepada siswa, menurut Rahmayani, S.Si penanggung jawab 

siswa :  

“Sasaran sosialisasi dikhususkan pada peserta didik kelas X dan 
Sosialisasi dilaksanakan di awal tahun pelajaran” (wawancara tanggal 1 
Agustus 2022) 
 

Dari data wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam hal 

perencanaan SMAIT Al Fityan School Gowa bahwa setiap awal tahun 

pembelajaran diadakan sosialisasi program siswa berbakat terkhusus 

kepada siswa baru untuk menentukan pelajaran yang diminatinya  dan 

agar paham terkait tujuan dari program unggulan dan seluruh tahapan-

tahapannya. Sosialisasi ini juga diharapkan mengundang minat peserta 

didik untuk mengikuti seleksi program dan kepada orang tua diharapkan 

dukungan pada program tersebut. Setelah siswa mendapatkan sosialisasi 

program unggulan tersebut maka wali kelas mendata siswanya yang 

berminat masuk pada program tersebut, Hal tersebut diperkuat  oleh Abu 

Nawas, SQ, S.Pd wali kelas X Ikhwan : ‘ 

“Di awal tahun pembelajaran kami mendata siswa yang berminat masuk 
pada program siswa berbakat, kemudian setelah itu kami serahkan nama-
namanya ke penanggung jawab siswa berbakat untuk di tindak lanjuti atau 
diseleksi” (wawancara tanggal 1 Agustus 2022) 
 
Menurut Rahmayani, S.Si penanggung jawab siswa unggulan SMAIT AL-

Fityan Gowa : 

“Setelah melakukan pendataan siswa maka langkah selanjutnya adalah 
mengadakan seleksi, peserta didik di tes sesuai dengan bidang unggulan 
masing-masing dimana materi tes telah disusun oleh panitia 
seleksi/Penanggung Jawab yang berkolaborasi dengan guru mata 
pelajaran” (wawancara tanggal 1 Agustus 2022) 
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Menurut hasil wawancara dengan Penanggung jawab siswa 

berprestasi yang disebut juga siswa unggulan dari hasil seleksi ini 

kemudia siswa di kelompokan sesuai dengan bidang Unggulannya masing 

yang terdiri dari 9 bidang unggulan: 

1) Unggulan Matematika 

2) Unggulan Fisika 

3) Unggulan Kimia 

4) Unggulan Biologi 

5) Unggulan KIR 

6) Unggulan Kepenulisan 

7) Unggulan Bahasa Arab 

8) Unggulan Bahasa Inggris 

9) Unggulan Tahfiz 

Kemudian Mensosialisasikan peserta didik yang dinyatakan lulus 

peserta didik unggulan dan mengirimkan surat resmi ke orangtua terkait 

program yang akan diikuti anak tersebut. 

Selain dari pada seleksi siswa Unggulan diawal tahun 

pembelajaran juga dilakukan Seleksi guru pembimbing, Jika hasil evaluasi 

tidak lagi memenuhi target yang diinginkan maka kontrak guru tersebut 

akan diputus. Setelahnya akan direkrut guru pembimbing baru yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki pengalaman pembimbingan olimpiade 
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2) Pernah menjadi juara olimpiade  

3) Pernah membawa bimbingannya juara lomba/olimpiade 

4) Berkomitmen 

Proses seleksi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di wakil 

direktur dua bidang Pendidikan dan SDM. Dan melalui mekanisme yang 

ketat untuk merekrut tentor-tentor berkualitas, karena tentor tersebut 

merupakan indikator utama kesuksesan program tersebut. 

2. Analisis Aspek Pelaksanaan Pengembangan Minat dan Bakat 

a. Proses Akselerasi Pembelajaran Siswa Berbakat 

Bentuk pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik SMAIT Al 

Fityan School Gowa yang berbakat atau siswa Unggulan adalah Program 

akselerasi, Merupakan salah satu strategi dalam rangka memberikan 

ruang kepada peserta didik untuk lebih fokus mengikuti pembelajaran 

pada bidang unggulan sesuai bakat masing-masing. 

Program akselerasi sendiri adalah sistem percepatan pembelajaran 

pada beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan pada peserta didik 

berprestasi dan berbakat. Untuk lebih meringkankan beban belajar 

peserta didik maka mereka tidak akan diajarkan lagi pada beberapa 

bidang studi. Peserta didik hanya diajarkan pada bidang studi tertentu 

yang dikhususkan pada KD-KD Esensialnya. 

Kegiatan belajar peserta didik unggulan membutuhkan kemandirian 

peserta didik yang bersangkutan karena kegiatan pembelajaran akselerasi 
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dan pembimbingan reguler memiliki kepadatan jumlah pertemuan yang 

tidak setiap saat dapat terdampingi. 

Menurut Kesiswaan SMAIT Al Fityan School Gowa Izhar Maulana, 

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

“Mata Pelajaran yang tidak diikuti oleh siswa unggulan diataranya adalah 
1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Sejarah Indonesia,3. PJOK, 4. 
Prakarya tapi seluruh program sekolah tetap wajib diikuti yaitu: Gelas, 
Mentoring, Mabit, Tasqif Dll”. (wawancara tanggal 2 Agustus 2022) 
 

Dari data wawancara diatas dapat diketahui bahwa contoh siswa 

yang masuk pada unggulan matematika ada beberapa mata pelajaran 

yang dipercepat, menurut Rahmayani, S.Si selaku penanggung Jawab 

siswa berprestasi dan berbakat menyebutkan bahwa : 

“setiap siswa yang mengikuti program ini maka mata pelajaran Pkn, 
Sejarah Indonesi, PJOK, Prakarya dituntaskan dengan proyek Mapel, 
pembimbingan unggulan 4 jam terbimbing, 11 jam mandiri terstruktur, 
Mapel Unggulan Kimia 2 kali terbimbing dan 1 kali mandiri terstruktur, 
sedangkan mata pelajaran matematika, fisika Kimia 1 kali terbimbing dan 
2 kali mandiri terstruktur” (wawancara tanggal 2  Agustus 2022) 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penanggungjawab membuat 

jadwal pembelajaran akselerasi yang disesuaikan dengan jadwal 

pelajaran regular.  

Program pembelajaran akselerasi hanya berlaku untuk unggulan 

Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan KIR. Berikut gambaran program 

secara rinci: 
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TABEL 4.5 

Alokasi Waktu Program Peserta Didik Unggulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023,)  

Berdasarkan alokasi waktu di atas maka dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

1) Mata pelajaran tahfizh, PAI dan Bhs. Arab wajib diikuti 

sesuai jadwal reguler. 

2) Untuk jam terbimbing maka peserta didik hadir dikelas 

sesuai jadwal yang ditentukan dan dibimbing langsung 

oleh guru mata pelajaran bersangkutan 

3) Untuk jam mandiri terstruktur peserta didik belajar secara 

mandiri berdasarkan materi terstruktur yang diberikan 

oleh guru yang bersangkutan. Hasil belajar diresume lalu 
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diserahkan ke guru bersangkutan sebagai ukuran 

capaian belajar peserta didik. 

4) Pada jam regular yang tidak terdampingi maka peserta 

didik dimandirikan tetapi tetap terkontrol. Hasil belajar 

dikonfirmasi pada saat guru masuk di kelas sesuai jadwal 

pembelajaran regular.  

b. Proses Program pembimbingan Siswa berbakat 

Merupakan pembimbingan peserta didik unggulan di hari dan jam 

efektif dimana pembimbingan tersebut akan menyesuaikan dengan jadwal 

pembelajaran akselerasi. Penanggungjawab membuat jadwal 

pembimbingan yang disesuaikan dengan jadwal pembelajaran regular 

dimana setiap hari minimal 2 jam pembimbingan baik mandiri maupun 

terdampingi. Hasil pembelajaran akan dikonfirmasi oleh pembimbing 

setiap 2 kali dalam sepekan. Pembimbing memberikan materi 

pembimbingan yang terstruktur kepada peserta didik unggulan untuk 

dipelajari secara mandiri. 

Kurikulum program pembimbingan reguler disusun oleh tentor 

masing dengan format yang lebih sederhana namun kurikulum yang 

disusun harus memenuhi kebutuhan jumlah jam pembimbingan reguler 

yang selaras dengan pemadatan materi bimbingan. Tentor berkewajiban 

melalukan pembimbingan tatap muka 2 kali dalam sepekan dan 

selebihnya dimandirikan dengan materi dan penugasan terstruktur yang 

disusun oleh tim tentor.  
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Tabel 4.6 

Contoh Silabus Program siswa Unggulan Fisika  

NO. MATERI INDIKATOR PERTEMUAN 
ALOKASI 

WAKTU 

1 
Kinematika 

Gerak Lurus 

Gerak Lurus 

Beraturan (GLB) 

dan Gerak lurus 

berubah beraturan 

(GLBB) 

Pertemuan 1 90 menit 

2 
Kinematika 

Gerak Lurus 

Gerak jatuh 

Bebas dan gerak 

vertical ke atas 

Pertemuan 2 

90 menit 

3 
Gerak parabola 

 

posisi dari gerak 
parabola dan 
kecepatan dari 
gerak parabola 
 

Pertemuan 3 

90 menit 

4 
Gerak parabola 

 

waktu maksimum, 
tinggi maksimum 
dan jarak 
maksimum dari 
gerak parabola 

Pertemuan 4 

90 menit 

5 
Gerak 

melingkar 

Laju linear, 

kecepatan sudut, 

Percepatan 

sentripetal dan 

gaya sentripetal 

 

Pertemuan 5 

90 menit 

6 
Gerak 

melingkar 

Pemindahan  

gerak melingkar 

(roda gila) 

 

Pertemuan 6 

90 menit 

7 

Dinamika Gerak 

Lurus 

 

Hukum I Newton 

dan hukum II 

Newton 

Pertemuan 7 90 menit 

8 

Penerapan 

Hukum Newton 

 

Gerak pada 

bidang datar dan 

bidang miring 

yang licin dan 

Gerak benda-

benda yang 

dihubungkan 

dengan tali 

Pertemuan 8 

90 menit 
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NO. MATERI INDIKATOR PERTEMUAN 
ALOKASI 

WAKTU 

9 

Penerapan 

Hukum Newton 

 

Gaya tekan 

normal pada 

benda di atas 

bidang horizontal 

yang bergerak 

vertical dan Gerak 

benda-benda 

yang dihubungkan 

dengan tali 

melalui katrol 

Pertemuan 9 

90 menit 

10 
Penerapan 

Hukum Newton 
Gaya gesek Pertemuan 10 

90 menit 

11 

Dinamika 

rotasi 

 

Momen gaya, 
momen inersia, 
momentum sudut, 
dan infuls 
momentum 

Pertemuan 11 

90 menit 

12 
Dinamika 

rotasi 

Katrol yang 

dihubungkan 

dengan beban 

dan Energi kinetik 

dan hukum 

kekealan energi 

Pertemuan 12 

90 menit 

13 Dinamika rotasi 

Menggelinding 
pada bidang 
horizontal  bidang 
miring, dan 
kesetimbangan 
partikel 

Pertemuan 13 

90 menit 

14 Dinamika rotasi 
Kesetimbangan 
benda tegar dan 
titik berat 

Pertemuan 14 

90 menit 

15 

Elastisitas dan 

hukum hooke 

 

Elastisitas, Hukum 

hooke, dan 

Rangkaian seri 

dan paralel 

susunan pegas 

Pertemuan 15 

90 menit 

16 Fluida 

Tekanan 

hidrostatis dan 

Pipa U 

Pertemuan 16 

90 menit 
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NO. MATERI INDIKATOR PERTEMUAN 
ALOKASI 

WAKTU 

17 Fluida 
hukumPascal dan 
hukum 
Archimedes 

Pertemuan 17 

90 menit 

18 Suhu dan kalor Termometer Pertemuan 18 

90 menit 

19 Suhu dan kalor pemuaian Pertemuan 19 

90 menit 

20 Suhu dan kalor 
Kalor dan azaz 

black 
Pertemuan 20 

90 menit 

21 Suhu dan kalor 
Perpindahan 

Kalor 
Pertemuan 21 

90 menit 

22 Listrik dinamis 

Arus listrik searah 

dan Hambatan 

listrik dan hukum 

ohm 

Pertemuan 22 

90 menit 

23 Listrik dinamis 
Rangkain listrik 

seri dan paralalel 
Pertemuan 23 

90 menit 

24 Listrik dinamis 

Hukum I Kirchoff 

dan Hukum II 

Kirchoff 

Pertemuan 24 

90 menit 

25 
Daya dan 

energi listrik 

Daya listrik dan 

rangkaian seri 

paralel 

Pertemuan 25 

90 menit 

26 
Daya dan 

energi listrik 

Energi listrik dan 

kesetaraan energi 
Pertemuan 26 

90 menit 

27 
Listrik statis 

 

Gaya coulomb 

dan medan listrik 
Pertemuan 27 

90 menit 

28 
Listrik statis 

 

Potensial listrik 

dan energi 

potensial listrik 

Pertemuan 28 

90 menit 

29 
Kapasitor 

 

Rangkaian 

kapasitor dan 

energi kapasitor 

Pertemuan 29 

90 menit 
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NO. MATERI INDIKATOR PERTEMUAN 
ALOKASI 

WAKTU 

30 Medan magnet 

Medan magnet 

pada kawat lurus 

dan kawat 

melingkar 

Pertemuan 30 

90 menit 

31 Medan magnet 

Medan magnet 

pada selenoida 

dan toroida 

Pertemuan 31 

90 menit 

32 Medan magnet 

Gaya Lorentz dan 

gaya Lorentz 

pada muatan 

Pertemuan 32 

90 menit 

33 Medan magnet 

Gerak melingkar 

muatan pada 

medan magnet 

homogen 

Pertemuan 33 

90 menit 

34 

Induksi 

elektromagnetik 

 

Ggl induksi dan 

hukum Lenz 

 

Pertemuan 34 

90 menit 

35 

Induksi 

elektromagnetik 

 

Induktansi Diri Pertemuan 35 

90 menit 

36 

Arus bolak-balik 

(AC) 

 

Arus dan 

tegangan efektif, 

maksimumdan 

rata-rata pada 

sumber arus bolak 

balik Rangkaian 

listrik AC 

 

Pertemuan 36 

90 menit 

37 

Arus bolak-balik 

(AC) 

 

Rangkaian listrik 

AC 
Pertemuan 37 

90 menit 

38 

Arus bolak-balik 

(AC) 

 

Rangkaian RLC 

arus bolak balik 

 

Pertemuan 38 

90 menit 

 
Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023,)  
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Berdarkan dari Silabus diatas dapat dianalisi bahwa silabus yang 

dibuat oleh pembimbing mengikuti form pembelajaran reguler namun 

diselaraskan dengan kebutuhan Kompetensi Dasar (KD) pada program 

unggulan. 

c. Proses Program pembimbingan Unggulan non Akselerasi 

Proses unggulan non akselerasi berlangsung sesuai dengan 

pembelajaran reguler bersama peserta didik lainnya. Pembimbingan 

intensif akan disesuaikan dengan kebutuhan persiapan lomba sesuai 

kebutuhan siswa.  

3. Analisis Aspek Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Minat 

dan Bakat Siswa 

Dalam aspek monitoring dan evaluasi  yang dilaksanakan oleh 

SMAIT Al Fityan School Gowa dalam kegiatan pengembangan Siswa 

berbakat bakat yaitu pemantauan langsung disetiap bidang yang 

dilakukan oleh guru yang diangkat sebagai penanggung jawab  siswa 

unggulan serta penilaian perkembangan peserta didik selama mengikuti 

kegiatan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Izhar Maulana, S.Pd.I 

M.Pd.I Kesiswaan sebagai berikut: 

“Adapun bentuk monitoring dan evaluasi program siswa unggulan dan 

berbakat ini dipantau langsung oleh penanggung jawab siswa unggulan” 
(wawancara tanggal 2 Agustus 2022)) 
 
 Ungkapan diatas bahwa yang memonitoring dan mengevaluasi 

program siswa unggulan mulai dari pelaksanaan hingga pembinanya yaitu 

Penanggung Jawab siswa Unggulan, yakni para guru bidang studi yang di 
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unggulan. Selain memantau, guru dan penanggung jawab juga terjun 

langsung ke lapangan mendampingi peserta didik ketika berkegitan. 

a. Monitoring 

Penanggungjawab peserta didik unggulan akan menyusun alat 

monitoring harian dengan kebutuhan instrumen sebagai berikut: 

1) Monitoring kehadiran 

2) Monitoring pengumpulan resume 

3) Monitoring prestasi lomba 

b. Evaluasi 

Adapun bentuk evluasi yang dilakukan adalah sistem Penilaian 

Program Akselerasi 

1) Penilaian Program Akselerasi 

a) Pengambilan nilai bidang studi yang dipersyaratkan 

(1) Nilai bidang studi diambil dari hasil nilai post 

test/penilaian akhir sesuai dengan bulan 

pembelajaran setiap bidang studi yang telah 

terpetakan. 

(2) Setiap guru bidang studi menyusun kisi-kisi soal 

penilaian berdasarkan KD esensial yang mesti 

diselesaikan dalam 1 bulan tersebut. 

(3) Peserta didik diberikan kesempatan perbaikan nilai 

melalui remedial dan pengayaan agar kehadiran 

program ini tidak merugikan dari segi penilaian setiap 

bidang studi 
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b) Pengambilan nilai bidang studi yang tidak 

dipersyaratkan diambil dari tugas proyek 

c) Pengambilan nilai mata pelajaran Wajib diambil dari 

penilaian yang dilakukan secara umum dan rutin 

2) Sistem Penilaian Pembimbingan Reguler 

a) Pembimbing merencanakan waktu tes internal untuk 

mengetahui peningkatan hasil pembimbingan dalam 1 

triwulan 

b) Hasil tes dalam 4 triwulan (1 tahun) akan dijadikan salah 

satu acuan penilaian apakah peserta didik bersangkutan 

dipertahankan atau dikembalikan kepembelajaran reguler  

c. Bentuk evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk menjaga komitmen peserta didik unggulan 

dan juga sebagai alat ukur kemampuan peserta didik. Sehingga dengan 

alat ukur tersebut dapat diambil kesimpulan apakah peserta didik dan tutor 

dapat dipertahankan atau dikeluarkan. Sehingga bentuk evaluasi tersebut:  

1) Evaluasi peserta didik unggulan 

a) Evaluasi kehadiran dimana jika kehadiran tidak 

mencapai 75 %, maka peserta didik tersebut 

dikembalikan ke pembelajaran regular 

b) Evaluasi kemampuan kognitif yang diukur melalui alat tes 

yang telah dibuat oleh tutor/pembimbing per triwulan. 

c) Evaluasi target juara lomba yang dipersyaratkan. Jika 

dalam beberapa kesempatan lomba tidak mendapatkan 



87 

 

  

prestasi maka peserta didik tersebut dikembalikan ke 

pembelajaran reguler 

2) Evaluasi pembimbing 

Tutor/pembimbing dievaluasi beradasarkan poin-poin kontrak yang 

telah disepakati. Jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada kontrak 

tersebut maka kontrak akan diputus dan akan mencari tutor yang lain. 

d. Apresiasi 

Dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik, maka perlu 

adanya apresiasi atas prestasi yang telah dicapai selama mengikuti 

lomba. Syarat pemberian apresiasi tentu dikaitkan dengan pencapaian 

target-target yang telah ditentukan. Adapun bentuk apresiasi yang akan 

diberikan sebagai berikut: 

 Tabel 4.7 
Contoh Kriteria yang mendapatkan Reward juara  

TINNGKAT JUARA PELAKSANA NOMINAL REWARD 

PROVINSI 

I KEMENTRIAN Rp 700.000.00 

I PTN FAVORITE Rp 500.000.00 

I INTANSI LAIN Rp 300.000.00 

II KEMENTRIAN Rp 500.000.00 

II PTN FAVORITE Rp 300.000.00 

II INTANSI LAIN Rp 100.000.00 

III KEMENTRIAN Rp 300.000.00 

III PTN FAVORITE Rp 150.000.00 

III INTANSI LAIN Rp 50.000.00 

NASIONAL I KEMENTRIAN Rp 700.000.00 
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Berdasarkan dari table diatas menujukkan bahwa SMAIT Al Fityan 

gowa dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik diberikan 

apresiasi atas prestasi yang telah dicapai selama mengikuti lomba. 

Menurut Kepala Sekolah SMAIT Al Fityan School Gowa Haeril Takbir, 

S.Pd: 

“Untuk meningkatkan motivasi peserta siswa berprestasi ada beberapa 
Syarat pemberian apresiasi tentu dikaitkan dengan pencapaian target-
target yang telah ditentukan. (wawancara tanggal 2 Agustus 2022) 
 

Dari hasil wawancara diatasa Adapun bentuk apresiasi yang akan 

diberikan sebagai berikut: 

1) Juara I  

a) Duplikasi piala untuk peserta didik 

b) Dana Pendidikan: Rp. 700.000, 

c) Diusulkan mendapatkan pemotongan biaya 

Pendidikan/SPP ke pihak yayasan 

2) Juara II 

a) Duplikasi piala untuk peserta didik 

I PTN FAVORITE Rp 500.000.00 

I INTANSI LAIN Rp 300.000.00 

II KEMENTRIAN Rp 500.000.00 

II PTN FAVORITE Rp 300.000.00 

II INTANSI LAIN Rp 100.000.00 

III KEMENTRIAN Rp 300.000.00 

III PTN FAVORITE Rp 150.000.00 

III INTANSI LAIN Rp 50.000.00 
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b) Sertifikat 

c) Dana Pendidikan: Rp. 500.000, 

3) Juara III 

a) Duplikasi piala untuk peserta didik 

b) Sertifikat 

c) Dana Pendidikan: Rp. 250.000, 

4. Hasil Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SMAIT AL Fityan 

Gowa 

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan 

dapat diketahui hasil positif yang diperoleh siswa SMAIT Al Fityan School 

Gowa dalam pengembangan bakat siswa melalui program Unggulan di 

SMAIT Al Fityan School Gowa secara tidak langsung menanamkan nilai-

nilai positif kepada siswanya, Berikut ini adalah karakteristik perilaku 

peserta didik berbakat sesuai bidangnya,  

a. Prilaku kreatif  

1) Selalu Bertanya, Penasaran  

2) Memiliki ide yang solutif  

3) Berani mengungkapkan pendapat  

4) Mampu untuk mengungkap misteri  

5) Respon Cepat, Imajinatif  

6) Cerdas dan senang bergurau  

7) Peka dan sensitif secara emosional  

8) Punya jiwa seni (senang keindahan) 

9) Memiliki kritik yang membangun  
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b. Perilaku Leadership 

1) Mampu memikul tanggung jawab  

2) Memiliki Kemampuan Public Speech 

3) DIsukai Teman-temannya 

4) Akrab dengan temannya 

5) Mampu mengekspresikan idenya dengan jelas 

6) Fleksibel dalam berfikir  

7) Mengutamakan kepentingan sosial  

8) Mampu mengelola aktifitas yang diikutinya 

9) Aktif dalam kegiatan sekolah 

10) Mudah bergaul dan kerjasama 

c. Perilaku Akademik 

1) Memiliki kosakata dan istilah diatas usianya 

2) Memiliki banyak informasi tentang berbagai topic 

3) Memorinya kuat dan cepat 

4) Menganalisa fakta dan memprediksi hasil 

5) Mengetahui beberapa kaidah yang mampu 

6) Melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang 

7) Suka membaca dan menelaah topik diatas usianya 

8) Mampu mengukur dan menganalisa hal-hal yang 

komplek. 

Tabel 4.8 
Contoh Hasil lomba Tahun Pelajaran 2021-2022 
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NO JENIS LOMBA 
JUMLAH 

PESERTA 
JUARA TINGKATAN LOMBA 

1 
Olimpiade 

Matematika 
3 

Finalis Nasional 

2 Infografis 4 III Nasional 

3 Olimpiade Fisika 3 Finalis Provinsi 

4 Olimpiade Biologi 4 I Provinsi 

5 Essay 2 Finalis Nasional 

6 

Mathematich 

Event XXII 

(UNHAS) 

3 Finalis Provinsi 

2 

Chemistry Smart 

Challenge (CSC 

UNHAS 2022) 

2 Finalis Provinsi 

 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMAIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023,)  

C. Pembahasan 

Setelah data dipaparkan diatas dan menghasilkan temuan-temuan 

khusus dalam pengembangan bakat dan minat siswa maka berikutnya ini 

adalah makna-makna temuan sebagai berikut: 

1. Perencanaan bakat dan minat siswa Al Fityan school gowa  

Bahwa SMAIT Al Fityan School Gowa menetapkan siswa siswa 

berbakat atau disebut juga siswa unggulan berdasarkan bakat dan minat 

siswa, adapun bidang unggulan sebagai berikut: 

a. Unggulan Matematika, 

b.  Unggulan Fisika 
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c. Unggulan Kimia, 

d.  Unggulan Biologi, 

e. Unggulan KIR,  

f. Unggulan Kepenulisan, 

g. Unggulan Bahasa Arab, 

h. Unggulan Bahasa Inggris 

i. Unggulan Tahfiz 

Diantara perencanaan program untuk membantu siswa berbakat 

dalam pelaksanaan kegiatan unggulan adalah:  

a. Waktu penjaringan siswa unggulan,  

b. Program akselerasi pembelajaran regular,  

c. Sistem penilaian program akselerasi,  

d. Sistem pembimbingan,   

e. Target siswa unggulan 

f. Sistem evaluasi 

g. Apresiasi Juara,  

Diantara perencanaan program untuk membantu siswa berbakat 

penetapan guru pembimbing baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki pengalaman pembimbingan olimpiade 

b. Pernah menjadi juara olimpiade  

c. Pernah membawa bimbingannya juara lomba/olimpiade 

d. Berkomitmen. 

2. Adapun pelaksanaan pengembangan bakat dan minat siswa di 
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SMAIT Al Fityan school gowa dilakukan melalui kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Program akselerasi atau percepatan pembelajaran pada 

beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan pada peserta 

didik berprestasi dan berbakat dan tidak diajarkan lagi 

beberapa bidang studi tertentu seperti:  

1) Pendidikan kewarganegaraan 

2) Sejarah Indonesia 

3) Pendidikan Jasmani dan Olahraga (PJOK) 

4) Prakarya. 

b. Program pembimbingan Siswa berbakat merupakan 

pembimbingan peserta didik unggulan di hari dan jam efektif 

dimana pembimbingan tersebut akan menyesuaikan dengan 

jadwal pembelajaran akselerasi. dimana setiap hari minimal 

2 jam pembimbingan baik mandiri maupun terdampingi. 

Hasil pembelajaran akan dikonfirmasi oleh pembimbing 

setiap 2 kali dalam sepekan. Dan silabus dibuat oleh 

pembimbing masing masing bidang unggulan mengikuti form 

pembelajaran reguler. 

c. Adapun pembimbingan non akselerasi berlangsung sesuai 

dengan pembelajaran reguler bersama peserta didik lainnya. 

Pembimbingan intensif akan disesuaikan dengan kebutuhan 

persiapan lomba sesuai kebutuhan siswa. 
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3. Adapun evaluasi yang dilaksanakan oleh SMAIT Al Fityan 

School Gowa adalah sebagai berikuti: 

a. Penanggung jawab siswa berprestasi melakukan monitoring 

harian, Monitoring kehadiran siswa dan pembimbing, 

Monitoring pengumpulan resume dan Monitoring prestasi 

lomba 

b. Adapun bentuk evluasi yang dilakukan oleh penanggung 

jawab   siswa berprestasi adalah 

1) Penilaian program akselerasi 

2) Penilaian pembimbingan reguler 

3) Evaluasi peserta didik unggulan 

4) Evaluasi pembimbing 

c. Untuk meningkatkan motivasi peserta siswa berprestasi ada 

beberapa Syarat pemberian apresiasi diberikan sebagai 

berikut bagi siswa yang mendapatkan Juara I maka bentuk 

Apresiasi yang diberikan adalah: 

1) Duplikasi piala untuk peserta didik 

2) Sertifikat 

3) Dana Pendidikan: Rp. 700.000, 

4) Diusulkan mendapatkan pemotongan biaya 

Pendidikan/SPP ke pihak yayasan. 

Bagi siswa yang mendapatkan Juara II maka bentuk Apresiasi yang 

diberikan adalah: 
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1) Duplikasi piala untuk peserta didik 

2) Sertifikat 

3) Dana Pendidikan: Rp. 500.000, 

Bagi siswa yang mendapatkan Juara III maka bentuk Apresiasi 

yang diberikan adalah: 

1) Duplikasi piala untuk peserta didik 

2) Sertifikat 

3) Dana Pendidikan: Rp. 250.000, 

4. Adapun hasi positif yang diperoleh siswa dalam pengembangan 

bakat siswa melalui program Unggulan di SMAIT Al Fityan 

School Gowa diantaranya  

a. Pembentukan karakter Prilaku kreatif, Perilaku Leadership, 

Perilaku Akademik. 

b. Sebagai peserta yang akan diutus oleh pihak sekolah 

diberbagai ajang kompetisi baik kompetisi tingkat kabupaten, 

provensi, nasional dan intrnasional.  

c. Peningkatkan bakat dan potensi Akademik peserta didik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dari pembahasan peneliti mengenai 

manajemen pengembangan minat dan bakat siswa SMAIT AL Fiyan 

sebagai berikut: 

1. Manajemen perencanaan bakat dan minat siswa SMAIT AL 

Fiyan school gowa di awali dengan penentuan bidang 

unggulan tertentu penetapan waktu dan penentuan 

pembimbing. 

2. Manajemen pelaksanaan bakat dan minat siswa SMAIT AL 

Fiyan school gowa melalui proses akselerasi pembelajaran 

siswa berbakat, proses program pembimbingan Siswa 

berbakat dan proses program pembimbingan Unggulan non 

Akselerasi 

3. Manajemen evalausi bakat dan minat siswa SMAIT AL Fiyan 

school gowa melalui monitoring, evaluasi dan pemberian 

Apersiasi yang memenuhi syarat yang ditetapak oleh sekolah. 

Sehingga hasi positif yang diperoleh siswa dalam 

pengembangan minat dan bakat siswa SMAIT AL Fiyan adalah 

pembentukan karakter Prilaku kreatif, Perilaku Leadership, 

Perilaku Akademik, Peningkatkan bakat dan potensi Akademik 
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peserta didik dan Sebagai peserta yang akan diutus oleh pihak 

sekolah diberbagai ajang kompetisi. 

B. Saran 

1. Bagi sekolah, untuk terus menerus mengembangkan kegiatan 

manajemen pengembangan bakat dan minat siswa ini ., dari 

segi perencanaan , pelaksanaan, dan evaluasi sehingga 

perkembangan  peserta didik berprestasi di SMAIT AL –Fityan 

School Gowa semakin lebih baik dan bisa mempertahankan 

brending sebagai sekolah  The Home of Inspiration acceleration 

charater building  dan terus menjadi sekolah percontohan dalam 

pengembangan bakat dan minat siswa . 

2. Bagi pananggung jawab  dan pembimbing siswa berbakat, 

untuk meningkatkan kreativitas penyampaian materi pada siswa 

dan selalu memberikan motivasi-motivasi yang membuat siswa 

selalu semangat dalam menjalaini program ini .   

3. Bagi peserta didik berprestasi , agar terus menerus mengasah 

skill dan bakat yang dimilikinya  dan menjadi contoh dan 

motivasi bagi teman-teman yang lain. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Manajemen Pengembangan Bakat Dan 

Minat Pada Peserta Didik Sekolah 

Menengah Atas Islam Terpadu Al-Fityan 

School Gowa  

Nama Informan :Haeril Takbir, S.Pd 

Jabatan :Kepala Sekolah SMAIT Al-Fityan School 

Gowa 

 

Nama Informan :Rahmayani, S.Pd 

Jabatan :Penanggung Jawab Siswa Unggulan 

 

Nama Informan :Izhar Maulan, S.Pd.I., M.Pd.I 

Jabatan :Kesiswaan SMAIT Al-Fityan School Gowa 

 

PERTANYAAN: 

1. Bagaimana proses prencanaan pengembangan bakat dan minat 

siswa di SMAIT AL Fityan School Gowa ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Pelajaran apa sajakah yang diwadahi dalam pengembangan bakat 

dan minat siswa di SMAIT AL Fityan School Gowa ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3. Bagaimana penentuan pendamping program siswa berbakat di 

SMAIT AL Fityan School Gowa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana tahapan pelaksanaan program pengembangan bakat 

dan minat siswa?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana proses evaluasi program pengembangan bakat dan 

minat siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Bagaimana proses evaluasi siswa dalam mengikuti program 

pengembangan minat dan bakat siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Bagaimana proses evaluasi prmbimbing dalam menjalankan 

program pengembangan bakat dan minat siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Apa saja yang diharapkan dari program pengembangan bakat dan 

minat siswa ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

       Makassar,   2022 
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Visi Misi dan Standar Kelulusan SMAIT Al Fityan School Gowa. 

 

 

 


