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ABSTRAK 

 

IKA FADILAH RATNA SARI, Pola Interaksi Edukatif dalam Proses 

Pembelajaran di MIN Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2013/2014. Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 2014. 

Latar belakang penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan pendidikan, 

tentu akan ditemukan berbagai kendala yang dapat menghambat keberhasilan 

proses pendidikan tersebut, baik yang ditimbulkan dari faktor internal maupun 

faktor eksternal. Lingkungan sebagai bagian dari faktor eksternal siswa sangat 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Sebagai contoh 

sederhana, interaksi yang terbina antara guru dan siswa di dalam kelas pada saat 

proses pembelajaran, biasanya ada beberapa kesalahpahaman komunikasi 

sehingga informasi yang diterima siswa dari guru tidak sesuai dengan penjelasan 

dari guru saat pembelajaran di kelas berlangsung. Dampak kesalahpahaman 

komunikasi dari pola interaksi guru dan siswa bisa menjadi kebingunan pelajaran 

yang diterima siswa. Pada dasarnya dalam proses belajar mengajar gurulah yang 

menentukan dan menyediakan bahan ajar, metode, strategi maupun media 

pembelajaran yang akan dipakai dan siswa hanya menerima pelayanan dari guru 

saat proses pembelajaran berlangsung. Berangkat dari fenomena di atas, muncul 

sebuah asumsi bahwa agar proses pendidikan berjalan dengan baik maka perlu 

diciptakan sebuah pola interaksi edukatif antara guru dan murid yang baik pula. 

Di sini penulis telah meneliti pola interaksi dalam proses pembelajaran di MIN 

Pajangan Bantul untuk mengetahui pola interaksi dalam proses pembelajarannya 

dan mekanisme pada implementasi pola interaksi edukatif dalam proses 

pembelajaran di MIN Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil 

latar MIN Pajangan Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan 

data dilakukan dengan mengadakan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi edukatif dalam proses 

pembelajaran di MIN Pajangan Bantul meliputi tiga pola yang digambarkan pada 

pola segitiga, yang mana pada setiap bagian pola tersebut mempunyai keterkaitan 

satu sama lain dan bagian-bagian dalam pola tersebut yaitu terdapat guru, siswa, 

dan obyek belajar. Tiga pola interaksi edukatif tersebut, yaitu pola interaksi 

edukatif guru dengan siswa, guru dengan obyek belajar, dan siswa dengan obyek 

belajar. Pola interaksi edukatif ini dimunculkan saat kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah satu usaha bersifat sadar tujuan, terarah pada 

perubahan tingkah laku. Menuju kedewasaan siswa, perubahan yang 

dimaksud menunjuk pada suatu proses yang harus dilalui. Proses dimaksud di 

sini adalah proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan dalam pembelajaran 

banyak dipengaruhi oleh faktor proses interaksi edukatif antara lain bahan, 

tujuan, siswa yang aktif, guru, metode, dan proses interaksi yang berlangsung 

dengan ikatan situasional.
2
 

Kompetensi guru  dinilai berbagai kalangan sebagai gambaran 

profesional atau tidaknya guru. Bahkan kompetensi guru memiliki pengaruh 

terhadap keberhasilan yang dicapai siswa.
3
 Kompetensi pada hakekatnya 

menggambarkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang harus 

dikuasai siswa dan direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Hall 

dan Jones mengatakan kompetensi (competence) adalah pernyataan yang 

menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang 

merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat 

diamati dan diukur.  

Pusat kurikulum Depdiknas mengatakan kompetensi merupakan 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan 

                                                           
2
Winarno Surachmad, Metodologi Penelitian Nasional (Bandung: CV Jemmars, 1976), 

hal. 8-13. 
3
Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Profesional (Bangka: Shiddiq Press, 2011), hal. 

29. 
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berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus. Jadi kompetensi 

menggambarkan kemampuan bertindak dilandasi ilmu pengetahuan yang 

hasil dari tindakan itu manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. SK 

Mendiknas RI No. 045/U/2002 menyatakan elemen kompetensi terdiri dari 

(1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu dan ketrampilan; (3) 

kemampuan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya; (5) pemahaman 

kaidah kehidupan bermasyarakat. Sedangkan UUSPN No. 20 tahun 2003 

dalam pasal 10 dijelaskan kompetensi guru meliputi (1) kompetensi 

pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran siswa; (2) kompetensi 

kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap berakhlak mulia, 

arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi siswanya; (3) Kompetensi 

sosial yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa, guru, 

orang tua/wali siswa dan masyarakat; dan (4) kompetensi profesional yaitu 

kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam diperoleh 

melalui pendidikan profesi.
4
 

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 

manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting 

dalam pendidikan.  Di sekolah, guru adalah orang tua kedua bagi siswa. 

Sebagai orang tua, guru harus menganggapnya siswa, bukan menganggap 

sebagai peserta didik. Istilah peserta didik diberikan kepada mereka yang 

waktunya relatif singkat, yakni sebulan atau tiga bulan bahkan seminggu. 

                                                           
4
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal.157-158. 
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Kegiatan proses belajar mengajar tidak lain adalah menanamkan 

sejumlah norma ke dalam jiwa siswa. Itulah sebabnya kegiatan di dalam 

pembahasan ini dipakai istilah proses interaksi edukatif, yakni proses 

interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku 

dan perbuatan seseorang. Semua norma yang diyakini mengandung kebaikan 

perlu ditanamkan ke dalam jiwa siswa melalui peran guru dalam pengajaran. 

Interaksi guru dan siswa terjadi karena saling membutuhkan, yaitu siswa yang 

ingin belajar dengan menimba sejumlah ilmu dari guru dan guru yang ingin 

membina dan membimbing siswa dengan memberikan sejumlah ilmu kepada 

siswa yang membutuhkan. Keduanya mempunyai persamaan langkah dan 

tujuan, yakni kebaikan. Maka tepatlah bila dikatakan bahwa guru mitra siswa 

dalam kebaikan. 

Dalam proses pelaksanaan pendidikan, tentu akan ditemukan berbagai 

kendala yang dapat menghambat keberhasilan proses pendidikan tersebut, 

baik yang ditimbulkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

Lingkungan sebagai bagian dari faktor eksternal siswa sangat mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Sebagai contoh sederhana, 

interaksi yang terbina antara guru dan siswa di dalam kelas pada saat proses 

pembelajaran, biasanya ada beberapa kesalahpahaman komunikasi sehingga 

informasi yang diterima siswa dari guru tidak sesuai dengan penjelasan dari 

guru saat pembelajaran di kelas berlangsung. Dampak kesalahpahaman 

komunikasi dari pola interaksi guru dan siswa bisa menjadi kebingunan 

pelajaran yang diterima siswa. 
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Dengan adanya perubahan kehidupan, alam, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan informasi menuntut pentingnya ada perubahan paradigma 

pembelajaran dalam bidang pendidikan. Paradigma lama atau konvensional, 

yaitu guru dianggap  makhluk segala-galanya. Guru dianggap sebagai orang 

yang memiliki berbagai informasi. Oleh karenanya model pembelajarannya 

satu arah. Guru memberi dan siswa menerima. Guru seperti penguasa yang 

menguasai kelas, sehingga nampak dalam proses pembelajaran guru banyak 

aktif dan siswa pasif. Model konvensional berpandangan bahwa pembelajaran 

adalah proses memandaikan (menjadikan pandai) siswa sehingga orientasinya 

pada Intelectual Quetion saja.  

Pergeseran paradigma, dari paradigma lama menuju paradigma baru 

merupakan suatu tuntutan. Dalam proses pergeseran ini dipandang ada suatu 

tahapan yang menjembatani, yang dalam penelitian ini disebut sebagai fase 

antara. Untuk selanjutnya fase antara ini disebut sebagai paradigma antara. 

Fenomen paradigma antara ini di antaranya yaitu  siswa dipandang sebagai 

makhluk yang unik, dalam proses pembelajaran siswa membutuhkan 

pendampingan individual. Namun proses pembelajaran tetap dengan pola 

klasikal, dan kelompok. Peran guru sebagai organisator, pemonitor, 

fasilitator, motivator, dan evaluator mulai diperbesar. Peran guru sebagai 

orang yang dipandang sumber belajar mulai dikurangi. Aktivitas siswa dan 
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keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran mulai ditingkatkan. Guru lebih 

banyak mendampingi siswa dalam proses pembelajaran dari pada mengajar.
5
 

MIN Pajangan Bantul merupakan salah satu madrasah yang cukup 

bermutu di daerah Bantul khususnya di kecamatan Pajangan. Dilihat dari 

prestasi yang telah dicapai dalam bidang akademik maupun non akademik 

oleh siswa-siswi MIN Pajangan Bantul. Seperti salah satu siswa kelas 6 yang 

bernama Nur Makhin Anwar telah membawa nama baik sekolah dan daerah 

Bantul, dengan mempunyai prestasi telah mengikuti olimpiade sains tingkat 

nasional pada tanggal 23-26 September di Malang. Pada prestasi akademik 

siswa MIN Pajangan Bantul lainnya juga terlihat dari keaktifan dalam proses 

pembelajaran di kelas, nilai harian, nilai evaluasi, dan nilai akhir diraport 

semuanya diatas rata-rata. Di samping itu, di MIN Pajangan Bantul juga 

menyelenggarakan ekstrakulikuler bagi siswa yang mempunyai bakat dan 

minat di bidangnya sehingga banyak siswa yang mempunyai prestasi pada 

akademik maupun non akademik, yang dapat dilihat dari MIN Pajangan 

selalu ikut berpartisipasi dan menjadi juara setiap lomba antar 

madrasah/sekolah. 

Selain prestasi dan bakat siswa, guru juga berperan dalam membantu 

dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar 

kelas. Guru yang kompeten dan terampil dalam mengajar juga berpengaruh 

dalam prestasi belajar siswa. Seperti Ibu Dra. Noor Biatun adalah salah satu 

guru yang berprestasi di MIN Pajangan Bantul yang didaulat sebagai guru 

                                                           
5
Istiningsih, Journal of Education Transformation Beyond Excellence (Yogyakarta: 

2012), hal. 1-2. 
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teladan, dan masih banyak lagi guru-guru lainnya yang berprestasi di 

bidangnya. Sebagai jembatan antara guru dan siswa adalah sebuah interaksi, 

dalam hal ini interaksi edukatif yang dapat membantu siswa dalam belajar 

dan mencapai prestasi. Perlu menggunakan pola interaksi yang tepat dan 

disesuaikan pada keadaan kelas.
6
   

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran di MIN Pajangan Bantul. Pada proses 

pembelajaran, peran guru sangat penting dalam membantu belajar siswa dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. MIN  Pajangan ini mempunyai beberapa 

prestasi dibidang akademik dan non akademik, sehingga dirasa peneliti MIN 

Pajangan adalah  madrasah yang tepat dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pola interaksi edukatif guru dan siswa.  

Pada dasarnya dalam proses belajar mengajar gurulah yang 

menentukan dan menyediakan bahan ajar, metode, strategi maupun media 

pembelajaran yang akan dipakai dan siswa hanya menerima pelayanan dari 

guru saat proses pembelajaran berlangsung. Berangkat dari fenomena di atas, 

muncul sebuah asumsi bahwa agar proses pendidikan berjalan dengan baik 

maka perlu diciptakan sebuah pola interaksi edukatif antara guru dan siswa 

yang baik pula. 

 

 

 

                                                           
6
Hasil observasi pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB di kelas 2 dan kelas 

4A MIN Pajangan Bantul. 
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B. FOKUS PENELITIAN 

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. 

Spradley menyatakan bahwa A focused to a single cultural domain or a few 

related domains, maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain 

tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam 

penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan 

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).
7
 Dalam 

penelitian ini pada pola interaksi edukatif ada tiga fokus penelitian yang 

diteliti yaitu: 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Obyek belajar 

                             

Gambar I. 1. Ilustrasi fokus penelitian pola interaksi edukatif guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran di MIN Pajangan Bantul 

 

 

 

 

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV Alfabeta, 

2009), hal. 208-209. 

Guru 

Obyek 
belajar 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis ingin merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran di MIN  

Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana mekanisme pada implementasi pola interaksi edukatif dalam 

proses pembelajaran di MIN  Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014? 

 

D. TUJUAN DAN KEGUANAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan pola interaktif edukatif dalam proses 

pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui mekanisme pada implementasi pola interaksi 

edukatif dalam proses pembelajaran di MIN Pajangan Bantul tahun 

ajaran 2013/2014. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan teoritis bagi 

penulis lain yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pola 

interaksi. 

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis sendiri dan orang 

yang membaca, khususnya bagi MIN Pajangan Bantul dapat 

menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pola interaksi  

edukatif serta dapat meningkatkan penerapan pola interaksi edukatif 

yang tepat dalam proses pembelajaran.  
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Guru berperan  

Sebagai ing ngarsa sung tuladha, ing  madya 

mangun karsa, dan tut wuri handayani 

BAB IV 

POLA INTERAKSI EDUKATIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI 

MIN PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

 

A. POLA INTERAKSI EDUKATIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Hasil penelitian mengenai pola interaksi edukatif dalam proses 

pembelajaran di MIN Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014 adalah sebagai 

berikut: 

 

                     
 

 

 

 
Gambar IV. 1. Pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran  

di MIN Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2013/2014 

 

Gambar di atas menunjukkan hubungan aktif antara guru dengan 

siswa, guru dengan obyek belajar, dan siswa dengan obyek belajar. Interaksi 

antara guru dengan siswa terlihat saat guru berperan sebagai fasilitator, 

monitor, dan evaluator kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Interaksi antara guru dengan obyek belajar terlihat saat guru berperan sebagai 

organisator, yang mana guru sebelum pembelajaran berlangsung, guru 

Guru 

Obyek Belajar Siswa 

Guru berperan  

sebagai organisator 
Guru berperan  

sebagai monitor, fasilitator, 

dan evaluator 
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membuat konsep pembelajaran, kemudian saat pembelajaran berlangsung, 

guru menerapkan konsep pembelajaran tersebut dengan menggunakan media 

dan strategi pembelajaran, sehingga dalam menyajikan obyek belajar dapat 

menarik dan akan mudah dipahami siswa.  

Interaksi antara siswa dengan obyek belajar terlihat saat siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siswa juga merespon dan aktif 

terhadap materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Karena pengemasan 

materi pelajaran yang menarik membuat siswa dengan mudah memahami 

materi pelajaran. Pada interaksi ini guru berperan sebagai ing ngarsa sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Adapun 

penjelasan dari pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran di MIN 

Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut: 

1. Interaksi antara guru dengan siswa 

Pada pola interaksi edukatif antara guru dengan siswa dalam 

proses pembelajaran di MIN Pajangan, guru memiliki berperan sebagai 

berikut: 

a. Guru sebagai monitor 

Peran guru sebagai monitor di MIN Pajangan dalam proses 

pembelajaran sangat bervariasi pada tiap guru. Seperti halnya ibu 

Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati, S. Pd., ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I dan 

ibu Isti Da’imah, S. Pd. I juga berperan untuk memonitor siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas dengan bermacam-macam 

bentuk, misalnya dalam menjelaskan materi jika ada siswa yang 
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kurang jelas dengan materi yang disampaikan, maka guru 

memberikan penjelasan lain dengan strategi yang berbeda, 

memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran, mendekati siswa yang kesulitan dalam mengerjakan 

soal.  

Khusus untuk kelas 2, ibu Isti Da’imah, S. Pd. I menata 

bentuk meja kursi siswa bentuk “U” yang bertujuan agar mudah 

memantau siswanya. Guru juga melakukan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah di buat. RPP yang telah 

dibuat guru sudah cukup memuat komponen RPP. Khusus untuk 

kelas 1 dan 2 karena pelajarannya tematik, maka dalam menyusun 

RPP guru juga sudah mengaitkan pelajaran lain yang sudah menjadi 

satu tema.
29

 Di sini terlihat guru memantau dan mengawasi cara 

kerja dan kegiatan siswa dalam berinteraksi berinteraksi dengan 

obyek belajar dalam proses pembelajaran. 

b. Guru sebagai fasilitator 

Aktivitas belajar di sini adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental. Dalam pembelajaran, kedua aktivitas ini selalu 

terkait, karena keduanya akan membuahkan pembelajaran yang 

optimal. Dalam aktivitas belajar yang perlu diperhatikan adalah 

penggunaan media pembelajaran,  metode yang digunakan, dan 

                                                           
29

Hasil observasi  pada hari Rabu, 30 Oktober 2013-hari Selasa 12 November 2013 pukul 

07.30-11.00 di ruang kelas 6, ruang kelas 4A, ruang kelas 2, dan  ruang kelas 1A di MIN Pajangan 

Bantul. 
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peran guru yang menyediakan segala kebutuhan siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Di MIN Pajangan Bantul dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

yang diampu oleh ibu Dra. Noor Biatun, IPA yang diampu oleh ibu 

Sarjiati, S. Pd., ibu Isti Da’imah, S. Pd. I yang mengampu kelas 2, 

dan ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I yang mengampu kelas 1A lebih 

melibatkan siswa aktif dalam aktivitas belajar (pembelajaran), 

sehingga tercipta pola interaksi edukatif yang tetap dalam lingkup 

kompetensi pelajaran yang direncanakan. Contohnya pada keempat 

guru tersebut saat pembelajaran di kelas menggunakan multi strategi 

dan media dalam menjelaskan pelajaran di kelas, salah satu strategi  

yang digunakan yaitu strategi demonstrasi, yang mana dalam strategi 

tersebut selalu melibatkan siswa untuk lebih aktif.  

Seperti guru memerintahkan siswa untuk membaca, maju ke 

depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan guru 

menggali pemahaman siswa dengan pertanyaan-pertanyaan 

kemudian siswa berebut untuk mengeluarkan pendapatnya.
30

 Peran 

ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I sebagai fasilitator di kelas 1A terlihat saat 

beliau memerintahkan dan mendampingi siswa dalam membaca 

materi pelajaran. Karena siswa kelas 1A rata-rata masih belum 

lancar dalam membacanya, maka ibu Siti Wakhifah, S. Pd.I lebih 

melakukan pendekatan dan pendampingan kepada siswa kelas 1A 
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Ibid. 
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dalam memahami materi pelajaran.
31

 Peran ibu Isti Da’imah, S. Pd. I 

sebagai fasilitator di kelas 2 terlihat saat beliau mendampingi siswa 

dalam membaca materi pelajaran secara bersama-sama. Karena 

siswa kelas 2 rata-rata sudah lancar dalam membacanya, maka ibu 

Isti Da’imah, S. Pd. I lebih melakukan pendampingan kepada siswa 

kelas 2 dalam memahami materi pelajaran dan memantau 

pemahaman siswa pada materi pelajaran.
32

 

Peran ibu Sarjiati, S. Pd.  sebagai fasilitator di kelas 4A 

terlihat saat beliau mendampingi siswa dan mengevaluasi hasil 

pekerjaan siswa yang dipresentasikan di depan kelas. Karena siswa 

kelas 4A termasuk kelas atas yang sudah mulai mandiri dalam 

belajar, maka ibu Sarjiati, S. Pd.  lebih melakukan pendampingan 

dan pengecekan kembali kepada siswa kelas 4A dalam memahami 

materi pelajaran.
33

 

Peran ibu Dra. Noor Biatun  sebagai fasilitator di kelas 6 

terlihat saat beliau menggali pengetahuan dan pemahaman siswa 

dengan pemberian pertanyaan, yang dimana siswa kelas 6 saling 

mengacungkan jari untuk berebut menjawab pertanyaan guru. 

Kemudian ibu Dra. Noor Biatun mengevaluasi jabawan dari siswa. 

Karena siswa kelas 6 termasuk kelas atas yang sudah mandiri dalam 

                                                           
31

Hasil observasi di ruang kelas 1A pada pukul 07. 15 WIB tanggal 02 November 2013 di 

MIN Pajangan Bantul. 
32

Hasil observasi di ruang kelas 2 pada pukul 09. 15 WIB tanggal 30 Oktober 2013 di 

MIN Pajangan Bantul. 
33

Hasil observasi di ruang kelas 4A pada pukul 08. 25 WIB tanggal 12 November 2013 di 

MIN Pajangan Bantul. 
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belajar, maka beliau  lebih melakukan pendampingan dan 

pengecekan kembali kepada siswa kelas 6 dalam memahami materi 

pelajaran.
34

 

Salah satu syarat pengajaran yang baik ditentukan oleh 

pengelolaan yang baik. Suasana yang kondusif sangat mendukung 

kegiatan pola interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Suasana yang kondusif adalah suasana kegiatan 

pembelajaran yang jauh dari hambatan dan gangguan, baik yang 

datang dalam diri siswa atau dari luar siswa. 

Di MIN Pajangan Bantul guru berperan sebagai fasiliator 

kepada siswanya seperti mendekati siswanya, menjelaskan ulang 

materi yang sebelumnya sudah dijelaskan, memberikan soal atau 

evaluasi pembelajaran dengan strategi yang menarik dan 

menggunakan media yang dapat memancing kreativitas dan berfikir 

kritis siswa. Guru juga memberikan kesempatan untuk siswa 

bertanya ataupun memberikan pendapat dalam materi dan kemudian 

guru mengarahkan dan melengkapi pendapat siswa yang masih 

kurang tepat serta memberikan pengertian dan dorongan agar siswa 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang dapat membimbing siswa dalam memenuhi kebutuhan materi, 

terlihat pada muatan materi dalam RPP yang begitu lengkap, bahan 

                                                           
34

Hasil observasi di kelas 6 pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh ibu Noor 

Biatun pada pukul 08.25 WIB hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 di ruang kelas 6 di MIN 

Pajangan Bantul. 
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ajar yang disediakan bervariatif dan penampilan guru saat mengajar 

dengan penuh kemantapan dalam menjelaskan materi. Seperti saat 

ada siswa yang bertanya hal-hal yang berkaitan dengan materi atau 

yang tidak dengan lugas guru langsung memberikan penjelasan 

dengan pencontohan atau pengibaratan yang disesuaikan dengan 

pemikiran siswa. Ini yang membuat siswa lebih paham dengan apa 

yang diajarkan guru dan terjadi pola interaksi edukatif yang baik 

antara guru dan siswa.
35

 

c. Guru sebagai evaluator 

Dalam proses pembelajaran kemampuan guru yang dituntut 

adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan 

kegiatan serta mengevaluasi terhadap pembelajaran siswa sesuai 

dengan yang telah disusun dalam perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran. Keaktifan antara guru dengan siswa di MIN Pajangan 

Bantul dalam menciptakan kegiatan dan aktivitas siswa perlu 

ditingkatkan sehingga dalam proses interaksi keduanya aktif. 

Dengan demikian keaktifan antara guru dengan siswa sangat 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat dalam 

perencanaan. Jika guru saja yang aktif maka proses pembelajaran 

tidak akan terjalin interaksi yang penuh dengan edukatif.
36
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Hasil observasi  pada hari Rabu, 30 Oktober 2013-hari Selasa 12 November 2013 pukul 

07.30-11.00 di ruang kelas 6, ruang kelas 4A, ruang kelas 2, dan ruang kelas 1A di MIN Pajangan 

Bantul. 
36

Ibid. 
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Di MIN Pajangan Bantul, kegiatan evaluasi dalam 

pembelajaran dilakukan tidak hanya dengan test berupa pemberian 

soal. Hal tersebut dilakukan belum dapat menjadi tolak ukur bahwa 

kompetensi yang sudah dicapai, namun evaluasi juga dilakukan 

dengan non test berupa dengan cara pengamatan secara berkala. 

Pengamatan ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung 

sampai kegiatan proses pembelajaran selesai dengan mengutamakan 

perkembangan pemahaman siswa pada materi yang diberikan.  

Evaluasi seperti itu juga bertujuan untuk kemajuan siswa dalam 

pemahaman obyek belajar, disamping evaluasi yang berbentuk soal 

seperti yang sudah disiapkan dalam RPP.
37

 

2. Interaksi antara guru dengan obyek belajar 

Saat pola interaksi edukatif antara guru dengan obyek belajar 

dalam proses pembelajaran berlangsung, guru juga berperan sebagai 

organisator dalam mengelola obyek belajar dala proses pembelajaran di 

kelas. Sebelum pembelajaran berlangsung guru selalu membuat konsep 

pembelajaran, menyiapkan materi ajar, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Supaya pembelajaran lebih menarik dan siswa menjadi 

lebih aktif maka guru menggunakan multi strategi dan menyiapkan media 

walaupun hanya media yang sederhana yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Tidak hanya proses pembelajaran yang perlu persiapan 

namun suasana kelas dibuat senyaman mungkin. Seperti ruang kelas 
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yang dihias semenarik mungkin agar siswa merasa senang dan nyaman 

saat di kelas.  

Guru mengemas materi pelajaran dengan berbagai macam, ada 

yang dibuatkan bagan atau catatan kecil di kertas yang biasanya 

dilakukan di kelas atas dan ada juga mengemas materi dengan gambar 

dan game yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Guru merancang 

itu semua agar siswa lebih mudah memahami pelajaran dan guru dapat 

membantu dalam memecahkan persoalan belajar siswa. Selain media dan 

multi strategi yang di gunakan, motivasi belajar siswa juga sangat 

penting di dalam proses pembelajaran, seperi yang di lakukan guru kelas 

2 dan kelas 1A adalah bertepuk dan bernyanyi bersama-sama siswa, guru 

kelas 4A dan kelas 6 melakukan senam jari atau game kecil bersama-

sama siswa. Hal tersebut bertujuan agar siswa termotivasi dalam belajar 

dan dapat menyegarkan kembali pikiran siswa dan guru.
38

 

3. Interaksi antara siswa dengan obyek belajar 

Saat pola interaksi edukatif antara siswa dengan obyek belajar 

dalam proses pembelajaran berlangsung, ditandai pada saat siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Obyek belajar yang dikemas 

oleh guru dengan strategi dan media pembelajaran, sehingga siswa dapat 

merespon proses pembelajaran ditandai dengan siswa yang aktif dan 

siswa dapat berfikir kritis pada obyek belajar. Sehingga peran guru pada 

pola interaksi edukatif antara siswa dengan obyek belajar yaitu 
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terciptanya ing ngarsa sung tuladha (di depan i guru memberikan teladan 

yang baik), ing madya mangun karsa (di tengah guru memberikan 

dengan contoh, teladan, membangun karakter, kepribadian dalam 

pendidikan, mencipta, dan lain sebagainya), tut wuri handayani (di 

belakang guru memberi semangat dan dorongan agar lebih baik). 

Saat siswa berinteraksi dengan obyek belajar, di sini peran guru 

yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswa saat berinteraksi 

dengan obyek belajar, seperti memberikan pencontohan cara membaca 

yang baik, cara mengerjakan soal, membuat konsep belajar, dan lain 

sebagainya. Sehingga siswa mencontoh dari guru saat berinteraksi 

dengan obyek belajar karena dengan itu siswa mudah memahami 

pelajaran dan siswa dapat berfikir dengan kreatif. 

Peran guru saat yang di tengah memberikan dengan contoh, 

teladan, membangun karakter, kepribadian dalam pendidikan, mencipta, 

dan lain sebagainya kepada siswa saat berinteraksi dengan obyek belajar, 

seperti menggali krativitas siswa dan mendampingi siswa saat belajar dan 

memecahkan persoalan belajar. Di sini guru memberikan arahan kepada 

siswa, saat siswa memecahkan persoalan belajar sesuai dengan pemikiran 

siswa. Guru tidak memberikan aturan yang tegas kepada siswa untuk 

selalu mengikuti pemikiran dari guru, namun siswa dibiarkan untuk 

mengembangkan kreatifitasnya pada obyek belajar.  

Peran guru dalam memberi semangat dan dorongan agar lebih baik 

kepada siswanya saat berinteraksi dengan obyek belajar, seperti 
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memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar siswa mempunyai 

semangat dalam menghadapi persoalan belajar. Kemampuan berfikir 

siswa yang berbeda-beda dalam menghadapi persoalan belajar yang 

mengharuskan guru selalu memberikan motivasi belajar yang bermacam-

macam caranya, seperti guru memberikan cerita contoh keteladanan, 

memberikan permainan kecil, senam kecil dan bernyanyi. Hal tersebut 

dirasa guru dapat memberikan semangat dan motivasi dalam belajar. Jika 

motivasi belajar siswa tinggi maka siswa akan aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan 

dari guru, bahkan siswa ingin melanjutkan belajar pada bab berikutnya. 

Pola interaksi edukatif antara siswa dengan obyek belajar akan 

berjalan dengan baik jika keduanya aktif dan dibantu dengan peran guru. 

Peran guru tidak pernah lepas pada proses pembelajaran yang aktif untuk 

dapat mencapai kompetensi pembelajaran. Guru juga membantu siswa 

saat berinteraksi dengan obyek belajar agar siswa bisa dikatakan mampu 

dan kompeten pada materi pelajaran yang telah disampaikan guru.
39

 

Peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga pola interaksi yang terjadi akan aktif dan tujuan kegiatan 

pembelajaran akan tercapai. Sebagai penghubung terjadinya pola interaksi 

edukatif yang demikian, maka kreativitas guru juga dituntut dalam membuat 

pembelajaran yang lebih menarik. Supaya pengemasan pelajaran lebih 

menarik dan materi mudah dipahami siswa, maka guru juga menyiapkan 
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Ibid.  



69 
 

strategi dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pelajaran, 

yang nantinya saat pelajaran berlangsung akan terjadi interaksi yang aktif 

antara guru dengan siswa, guru dengan obyek belajar, dan siswa dengan 

obyek belajar serta tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Maka pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran di MIN 

Pajangan Bantul menunjukkan bahwa hubungan aktif antara guru dengan 

siswa, guru dengan obyek belajar, dan siswa dengan obyek belajar. Interaksi 

antara guru dengan siswa terlihat saat guru berperan sebagai fasilitator, 

monitor, dan evaluator kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Interaksi antara guru dengan obyek belajar terlihat saat guru berperan sebagai 

organisator, yang mana guru sebelum pembelajaran berlangsung, guru 

membuat konsep pembelajaran. Interaksi siswa dengan obyek belajar guru 

berperan sebagai ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut 

wuri handayani. 

 

B. MEKANISME PADA IMPLEMENTASI POLA INTERAKSI 

EDUKATIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MIN  

PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Pelaksanaan pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran di 

MIN Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014 yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan dalam proses pembelajaran 

Suatu keberhasilan pelaksanaan kegiatan madrasah akan 

terlaksana dengan baik jika dari perencanaan dan cara usahanya tepat, 

maka hasil yang diperoleh akan sesuai dengan harapan. Kegiatan 

madrasah sangat banyak dan bervariasi, dari penyediaan sarana 
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prasarana, kegiatan ektrakulikuler, kegiatan proses pembelajaran, 

perbaikan mutu guru, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan 

madrasah, terlibatnya semua warga madrasah sangat penting, terlebih 

lagi peran guru khususnya dalam proses pembelajaran.  

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Bambang Cahyadi K., S. 

Ag. bahwa dalam mengadakan kegiatan yang sifatnya peningkatan mutu 

pendidik, diselenggarakan dalam setahun minimal satu kali di MIN 

Pajangan, kemudian juga mengikuti program dari Departemen Agama 

ditingkat Kabupaten atau Provinsi karena dimasing-masing Kabupaten 

kota memiliki program yang sama dalam peningkatan dalam bidang 

Pendidikan Madrasah dilakukan pada bulan Agustus sampai November 

di Kemenag Kanwil atau Kabupaten, dengan contoh yaitu ada diklat 

PKG/PKB (Penilaian Kinerja Guru), ada juga sosialisasi kurikulum 2013 

dan Bimtek kurikulum 2013 ini yang menyelenggarakan Kanwil.
40

 

Pada proses pembelajaran yang berhasil adalah tercapainya tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika dalam 

proses pembelajaran guru menyiapkan konsep pembelajaran beserta 

langkah-langkah pembelajaran. Sehingga pelaksanaa pembelajaran yang 

terkonsep, maka akan membangun hubungan yang aktif antara guru 

dengan siswa, guru dengan obyek belajar, dan siswa dengan obyek 

belajar.  

                                                           
40

Hasil wawancara kepada bapak Bambang Cahyadi selaku kepala MIN Pajangan Bantul 

pada pukul 14.12 WIB hari Selasa tanggal 12 November 2013 di ruang kepala madrasah di MIN 

Pajangan Bantul. 
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Kurikulum yang digunakan di MIN Pajangan Bantul adalah 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam pengembangan 

kurikulum, ibu Dra. Noor Biatun dan ibu Sarjiati, S. Pd. saat akan 

melakukan pembelajaran di kelas, guru mengacu kepada standar isi dan 

menyiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

terlebih dahulu. Untuk membantu siswa dalam memecahkan obyek 

belajar dan menjadikan pembelajaran aktif, maka guru mengkaji 

kurikulum dengan mengacu pada standar isi kemudian guru membuat 

rencana pelaksanaan pembeljaran (RPP) selanjutnya guru merancang 

konsep pembelajaran dengan cara membuat peta konsep sehingga 

tercipta pembelajaran yang aktif kepada obyek belajar. 

Sama halnya dengan ibu Dra. Noor Biatun dan ibu Sarjiati, S. Pd. 

pada proses pembelajaran di kelas atas, ibu Isti Da’imah, S. Pd. I dan ibu 

Siti Wakhifah, S. Pd. I juga membuat dan menerapkan konsep 

pembelajaran yang telah dibuat sehingga pembelajaran dapat aktif. 

Namun karena kelas 1 A dan kelas 2 semua pelajaran tematik sehingga 

dalam pembuatan konsep tersebut juga harus memperhatikan materi dari 

beberapa pelajaran yang bisa dikaitkan. Selain itu guru juga membuat 

tema-tema pelajaran yang mana juga sudah di tempel pada tiap kelas 1 

dan kelas 2 sehingga siswa juga bisa belajar terlebih dahulu dan dapat 

mengetahui tema apa yang akan di pelajari selanjutnya.
41

 

                                                           
41

Hasil observasi  pada hari Rabu, 30 Oktober 2013-hari Selasa 12 November 2013 pukul 

07.30-11.00 di ruang kelas 6, ruang kelas 4A, ruang kelas 2, dan ruang kelas 1A di MIN Pajangan 

Bantul. 
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Komponen yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang disusun oleh keempat guru tersebut sudah lengkap dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan evaluasi yang 

bermacam-macam caranya tiap guru. Namun pada dasarnya strategi dan 

media pembelajaran yang disiapkan guru tidak hanya menggunakan 

strategi pembelajaran klasik yaitu dengan ceramah, tetapi banyak strategi 

yang digunakan seperti card short, demonstrasi, study kasus, study 

wisata, semi outbon, dan lain sebagainya. Media pembelajaran pun sudah 

ada dimadrasah, namun karena keterbatasan jumlah dan jenisnya maka 

guru kadang menyiapkan sendiri media pembelajaran dengan bahan yang 

sederhana, seperti kertas, sterofoem, pastisin, majalah, gambar, dan lain 

sebagainya.
42

  

Setelah pemakaian media pembelajaran dan sumber lainnya yang 

disiapkan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian media 

pembelajaran dan sumber belajar disimpan dalam lemari yang berada 

ditiap kelas. Sehingga media dan sumber belajar dapat digunakan lagi 

dalam proses pembelajaran berikutnya. Dengan adanya usaha madrasah 

dan perencanaan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, 

diharapkan pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dari proses perencanaan ini, guru 

sudah mulai berperan sebagai organisator terhadap obyek belajar yang 

mana guru telah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang 
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Ibid. 
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menarik, sehingga dapat membantu siswa dalam memecahkan persoalan 

belajarnya. 

2. Pelaksanaan dalam proses pembelajaran 

Sesuai dalam perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan 

oleh keempat guru yang menjadi sumber data tersebut, pelaksanaan 

pembelajaran telah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah 

dikonsepkan dari sebelum proses pembelajaran dimulai. Penulis 

mengamati ibu Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati, S. Pd., ibu Isti Da’imah, S. 

Pd. I., dan ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I dalam proses pembelajaran beliau-

beliau telah menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang ditelah 

disusun di dalam rencana proses pembelajaran (RPP). Di bawah ini 

pelaksanaan proses pembelajaran oleh ibu Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati, 

S. Pd., ibu Isti Da’imah, S. Pd. I., dan ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I. adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Pertama dari kegiatan awal, dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas 6 yang diampu oleh ibu Dra. Noor Biatun hal 

pertama yang dilakukan adalah mengucapkan salam. Mengucapkan 

salam selain wajib bagi umat muslim, juga bermaksud untuk 

mengajak siswa untuk mulai memperhatikan pelajaran. Karena ada 

siswa yang tidak menjawab salam dari ibu Dra. Noor Biatun, maka 

beliau menasehati siswa tersebut dan mengucapkan salam kembali. 

Sebelum pelajaran dimulai ibu Dra. Noor Biatun mengklarifikasi 
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keadaan kelas yang masih kurang kondusif sehingga bersama dengan 

siswa beliau membersihkan kelas supaya dapat belajar dengan 

nyaman.  

Ibu Dra. Noor Biatun juga memberikan appersepsi kepada 

siswa tentang materi yang lalu dan mengaitkan pelajaran yang akan 

dipelajari sekarang. Sebelum memasuki materi pelajaran, beliau 

menggali pemahaman siswa mengenai materi yang akan dipelajari 

yaitu materi mencatat hal-hal yang penting dari sebuah informasi. 

Siswa juga memberikan pendapat mengenai materi yang akan 

dipelajarinya, kemudian ibu Dra. Noor Biatun mengevaluasi jawaban 

siswa dan memberikan tambahan informasi mengenai materi yang 

akan dipelajari.
43

 

Pada kegiatan awal di kelas 4A pelajaran IPA yang diampu 

ibu Sarjiati, S. Pd. yang dilakukan beliau saat masuk kelas yaitu 

mengcapkan salam dan siswa menjawab salam dengan serentak. Ibu 

Sarjiati, S. Pd. juga menanyakan kesiapan siswa dalam pelajaran 

IPA, kemudian siswa juga menjawab dengan serentak bahwa mereka 

siap belajar IPA. Untuk memberikan semangat dan antusias siswa 

yang tinggi pada saat memasuki materi pelajaran, ibu Sarjiati, S. Pd. 

bersamaan dengan siswa bertepuk siap yang sebelumnya beliau 

sudah memberikan contoh bertepuk siap kepada siswa.  

                                                           
43

Hasil observasi di kelas 6 pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh ibu Noor 

Biatun pada pukul 08.25 WIB hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di ruang kelas 6 di MIN 

Pajangan Bantul. 
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Siswapun juga terlihat sangat antusias dan senang saat 

melakukan bertepuk siap. Kemudian setelah selesai bertepuk siap, 

ibu Sarjiati, S. Pd. memberikan pre test kepada siswa mengenai 

materi tentang metamorfosis hewan dengan kertas kecil yang telah 

disiapkan guru. Siswa juga mengisi pertanyaan yang ada dikertas 

kecil dengan sepengetahuannya, kemudian guru mengevaluasi 

jawaban setiap siswa dan memberikan konfirmasi atas jawaban 

siswa.
44

 

Di kelas 2 yang diampu oleh ibu Isti Da’imah, S. Pd. I pada 

kegiatan awal yaitu yang pertama memberikan salam dan siswapun 

menjawab salam. Kemudian beliau menyampaikan kompetensi yang 

harus dicapai siswa dengan harapan siswa akan mengetahui hal-hal 

yang harus diperhatikan dan dipenuhi siswa. Ibu Isti Da’imah, S. Pd. 

I juga menyampaikan tema yang dipelajari dan memerintahkan siswa 

untuk menyiapkan alat tulis serta buku panduan. Beliau menggali 

pengetahuan siswa dengan tema yang akan dipelajari secara satu 

persatu kepada siswa. Siswa menjawab pertanyaan dari guru sangat 

antusias dan menjawab dengan sepengetahuannya. Selanjutnya 

beliau mengkonfirmasi dan meluruskan jawaban dari siswa.
45

 

Tema keluarga pada pelajaran matematika, Bahasa Indonesia, 

dan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas 1 yang diampu oleh ibu 
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Hasil observasi di kelas 4A pada pelajaran IPA yang diampu ibu Sarjiati pada pukul 

08.25 WIB hari Selasa tanggal 12 November 2013 di ruang kelas 4A di MIN Pajangan Bantul. 
45

Hasil observasi di kelas 2 pada pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS dengan  tema diri 

sendiri  yang diampu ibu Isti Da’imah pada pukul 09.15 WIB hari Rabu  tanggal 30 Oktober 2013 

di ruang kelas 2 di MIN Pajangan Bantul. 



76 
 

Siti Wakhifah, S. Pd. I saat proses pembelajaran dimulai, guru 

memberikan salam dan siswa menjawab salam. Kemudian guru 

menanyakan kesiapan siswa dan mengajak bernyanyi dan bertepuk 

tangan untuk membangun semangat siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Guru juga memberikan percontohan dalam kehidupan 

sehari-hari yang terkait dengan tema yang akan dipelajari. Guru 

menayakan kepada siswa apa yang telah dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan tema dan siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan sederhana. Siswa yang belum menjawab 

pertanyaan dari guru, maka ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I melakukan 

pendekatan kepada siswa supaya mau menjawab pertanyaan dari 

guru. Kemudian guru mengklarifikasi jawaban dari siswa.
46

 

Dalam proses pembelajaran pada kegiatan awal yang 

diberikan oleh ibu Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati, S. Pd., ibu Isti 

Da’imah, S. Pd. I., dan ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I sangat bervafiatif 

dari masing-masing guru dalam menyampaikan kegiatan awal dalam 

proses pembelajaran. Di sini guru sudah memunculkan peran guru 

sebagai fasilitator dan monitor saat berinteraksi dengan siswa serta 

peran guru sebagai organisator serta berinteraksi dengan obyek 

belajar. Dari peran guru yang dimunculkan tersebut pada kegiatan 

awal dalam proses pembelajaran diharapkan siswa termotivasi dan 

                                                           
46

Hasil observasi di kelas 1A pada pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan  tema keluarga  yang diampu ibu Siti Wakhifah pada pukul 

07.15 WIB hari Sabtu  tanggal 02 November 2013 di ruang kelas 1A di MIN Pajangan Bantul. 
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semangat untuk mengikuti langkah-langkah pembelajaran 

selanjutnya. 

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

ibu Dra. Noor Biatun di kelas 6 adalah guru memerintahkan siswa 

menyiapkan alat tulis dan buku panduan Bahasa Indonesia kelas 6 

dan membuka materi pelajaran yang terkait. Kemudian guru 

menerangkan materi pelajaran dengan membaca buku panduan dan 

menuliskan pokok-pokok materi dipapan tulis. Siswa langsung 

mencatat apa yang ditulis beliau tanpa disuruh oleh ibu Dra. Noor 

Biatun. Setelah itu, guru menjelaskan kembali materi dan 

memberikan percontohan pada kehidupan sehari-hari. Siswa juga 

diberikan pertanyaan untuk memberikan contoh pada kehidupan 

sehari-hari dengan materi yang terkait secara satu persatu.  

Setelah siswa jelas dengan materi yang sudah dijelaskan 

guru, siswa kemudian dibagi beberapa kelompok untuk mengerjakan 

tugas dari guru dengan media berupa majalah yang sudah disiapkan 

oleh guru. Guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi dalam 

menganalisis bacaan dan apabila sudah selesai mengerjakan harus 

dibacakan hasil pekerjaannya di depan kelas, yang pertama selesai 

akan diberi bintang dibuku siswa masing-masing. Dengan demikian 

siswa merespon apa yang diperintahkan dari guru dengan 
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berkonsentrasi dalam mengerjakan dan membagi tugas dengan 

temannya.  

Saat siswa mengerjakan tugas tersebut, guru memantau 

pekerjaan siswa dengan mengelilingi tempat duduk siswa. Guru juga 

mengarahkan pekerjaan siswa yang masih belum benar. Jika ada 

siswa yang tidak merespon arahan dari guru, maka guru memberikan 

nasihat dan pengertian kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran 

kembali dengan baik. Setelah kegiatan diskusi dan presentasi siswa 

selesai, guru mengklarifikasi hasil pekerjaan pada tiap kelompok 

siswa.
47

  

Pada kegiatan inti yang dilakukan ibu Sarjiati, S. Pd. di kelas 

4A yaitu guru memerintahkan siswa untuk menyiapkan alat tulis dan 

buku panduan IPA kelas 4 serta media yang dibawa siswa berupa 

ulat yang sudah ditugaskan guru minggu sebelumnya. Kemudian 

guru mulai menjelaskan materi dengan menulis pokok-pokok 

pembahasan dipapan tulis dan dengan media gambar pasang tempel 

tentang metamorfosis.  

Guru mencontohkan cara menempelkan dan mengurutkan 

metamorfosis hewan, kemudian guru memerintahkan siswa maju ke 

depan untuk menempelkan dan mengurutkan metamorfosis hewan 

dengan tepat. Guru juga mengklarifikasi dari pekerjaan siswa. Ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru, kemudian guru 

                                                           
47

Hasil observasi di kelas 6 pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh ibu Noor 

Biatun pada pukul 08.25 WIB hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di ruang kelas 6 di MIN 

Pajangan Bantul. 
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memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi tersebut 

yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian siswa. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang masih kurang paham. Disela-sela pembelajaran berlangsung, 

guru memberikan pujian dan motivasi kepada siswa untuk 

menambah semangat belajar siswa serta guru mengajak siswa untuk 

bernyanyi kepompong yang disesuaikan dengan materi yang 

terkait.
48

 

Tema diri sendiri di kelas 2 yang diampu oleh ibu Isti 

Da’imah, S. Pd. I yang dilakukan pada kegiatan inti yaitu dengan 

guru menjelaskan materi dengan membacakan yang ada dibuku dan 

siswa menyimak apa yang dibacakan oleh guru. Kemudian guru 

memerintahkan siswa untuk membaca meneruskan materi yang 

dibacakan guru secara berurutan. Karena kelas dibentuk huruf “U” 

maka guru dengan mudah memantau siswa yang aktif dan yang tidak 

merespon pelajaran.  

Setelah siswa membeca semua bacaan yang ada dibuku 

panduan, kemudian guru memberikan percontohan materi dalam 

kehidupan sehari-hari dengan membawa media album dokumen 

penting. Sehingga diharapkan siswa dapat mengetahui dan lebih 

paham pada materi yang terkait. Guru menggali pemahaman siswa 

mengenai materi dengan cara mendekati siswa. Untuk menambah 
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Hasil observasi di kelas 4A pada pelajaran IPA yang diampu ibu Sarjiati pada pukul 

08.25 WIB hari Selasa tanggal 12 November 2013 di ruang kelas 4A di MIN Pajangan Bantul. 
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semangat belajar siswa maka ibu Isti Da’imah, S. Pd. I dan siswa 

bernyanyi dan bertepuk dengan serentak. Selanjutnya ibu Isti 

Da’imah, S. Pd. I memberikan motivasi dan nasehat kepada siswa 

yang tidak merespon pelajaran.
49

 

Di kelas 1A yang diampu oleh ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I 

saat melakukan kegiatan inti yaitu dengan guru menjelaskan materi 

yang ada dibuku panduan dan siswa memperhatikan guru. Kemudian 

guru menuliskan pokok-pokok materi dipapan tulis dan guru 

memerintahkan siswa untuk menulis dibuku. Saat ada siswa yang 

tidak merespon pelajaran, maka guru lebih melakukan pendekatan 

dan memberikan pengertian kepada siswa. Jika siswa mulai tidak 

bersemangat dalam  pelajaran, maka usaha guru adalah membuat 

permainan dan bernyanyi. Hal tersebut dirasa bisa membangkitnya 

siswa kelas bawah khususnya untuk memotivasi belajar siswa.
50

 

Pada kegiatan ini yang dilakukan ibu Dra. Noor Biatun, ibu 

Sarjiati, S. Pd., ibu Isti Da’imah, S. Pd. I dan ibu Siti Wakhifah, S. 

Pd. I saat berinteraksi dengan siswa telah memunculkan perannya 

sebagai monitor dan fasilitator, saat berinteraksi guru dengan obyek 

belajar guru berperan sebagai organisator dengan mengemas 

pembelajaran yang menarik seperti menggunakan multi strategi dan 
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Hasil observasi di kelas 2 pada pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS dengan  tema diri 

sendiri  yang diampu ibu Isti Da’imah pada pukul 09.15 WIB hari Rabu  tanggal 30 Oktober 2013 

di ruang kelas 2 di MIN Pajangan Bantul. 
50

Hasil observasi di kelas 1A pada pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan  tema keluarga  yang diampu ibu Siti Wakhifah pada pukul 

07.15 WIB hari Sabtu  tanggal 02 November 2013 di ruang kelas 1A di MIN Pajangan Bantul. 
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menyiapkan media pembelajaran, sehingga berdampak kepada siswa 

saat berinteraksi dengan obyek belajar terlihat siswa aktif dan 

merespon pelajaran seperti siswa mengerjakan apa yang ditugaskan 

guru. Interaksi edukatif antara siswa dengan obyek belajar yang telah 

dibantu guru akan menciptakan peran guru sebagai ing ngarsa sung 

tuladha (di depan guru memberikan teladan yang baik), ing madya 

mangun karsa (di tengah guru memberikan contoh, teladan, 

membangun karakter, kepribadian dalam pendidikan, mencipta, dan 

lain sebagainya), tut wuri handayani (di belakang guru memberi 

semangat dan dorongan agar lebih baik). 

c. Kegiatan akhir 

Saat peneliti mengamati proses pembelajaran pada kegiatan 

akhir di kelas 6, kelas 4A, kelas 2, dan kelas 1A, pada kegiatan akhir 

yang dilakukan adalah guru memberikan penugasan berupa soal 

essay. Penugasan tersebut ada yang dari buku panduan ada juga dari 

guru sendiri. Setelah siswa selesai mengerjakan soal, kemudian 

pekerjaan siswa dikumpulkan keguru dan guru beserta siswa 

bersama-sama mengklarifikasi hasil pekerjaan siswa. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang 

belum jelas. Selain guru memberikan penjelasan kembali dan 

memberikan motivasi kepada siswa, guru dan siswa bersama-sama 

merangkum pembelajaran yang sudah dilaksanakan. kemudian guru 

dan siswa membaca doa untuk menutup pelajaran dan guru 
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mengucapkan salam kemudian siswa menjawab salam dari guru 

dengan serentak.
51

 

3. Evaluasi dalam proses pembelajaran 

Evaluasi dalam proses pembelajaran sangat penting untuk 

dilakukan karena dapat menjadi tolak ukur penguasaan siswa pada materi 

dan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Di MIN Pajangan Bantul 

saat mengevaluasi pemahaman siswa, guru memberikan evaluasi dengan 

test dan non test. Test yang dimaksud berupa pemberian soal dan non test 

yaitu berupa pengamatan. Apabila evaluasi dilakukan hanya berupa test 

saja belum cukup menjadi tolak ukur pemahaman siswa dari 

pencampaian kompetensi, sehingga evaluasi juga dilakukan dengan non 

test berupa pengamatan. Pangamatan secara berkala dalam proses 

pembelajaran dapat mengetahui perkembangan pemahaman siswa akan 

obyek belajar.  

Dalam penilaian dan evaluasi belajar siswa di kelas, guru juga 

melakukan evaluasi kembali di luar kelas. Seperti pada pelajaran yang 

membutuhkan praktek dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan guru memantau perkembangan afektif dan psikomotor siswa di 

luar kelas. Seperti pembiasaan menjaga kebersihan, menghargai 

perbedaan dan sikap toleransi, ketaatan dalam beribadah, dan bersikap 

sopan satun. Sehingga nantinya jika siswa dapat mengaktualisasikan 
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Hasil observasi  pada hari Rabu, 30 Oktober 2013-hari Selasa 12 November 2013 pukul 

07.30-11.00 di ruang kelas 6, ruang kelas 4A, ruang kelas 2, dan  ruang kelas 1A di MIN Pajangan 

Bantul. 
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materi pelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari maka guru bisa 

memberikan nilai yang baik pada niai psikomotor dan afektif siswa. 

Untuk mempererat hubungan yang linier kepada siswanya dalam 

membantu menghadapi obyek belajar, maka guru juga melakukan 

pendekatan yang khusus kepada orang tua/wali siswa melalui kunjungan 

tiap rumah pada malam hari untuk memantau siswanya dan pelaporan 

hasil belajar siswa secara transparan. Selain pelaporan hasil belajar 

berupa penyerahan raport kepada orang tua/wali siswa, guru juga 

menyediakan stopmap di kelas berisi evaluasi dan hasil belajar siswa 

pada proses pembelajaran disetiap harinya, jadi jika ada orang tua/wali 

siswa yang ingin mengetahui perkembangan hasil belajar siswa, guru 

dapat menunjukkan hasil belajar siswa di kelas.
52

 

Dalam hal ini peran guru yang dimunculkan adalah saat 

berinteraksi dengan siswa yaitu guru sebagai fasilitator, monitor dan 

evaluator, interaksi guru dengan obyek belajar yaitu sebagai organisator 

dan terlihat dari interaksi siswa dengan obyek belajar berupa evaluasi dan 

hasil belajar siswa kemudian akan tercipta guru sebagai ing ngarsa sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani kepada 

siswanya. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran akan berhasil dengan baik, 

apabila disertai dengan kondisi siswa dalam menerima pelajaran. Sehubungan 

dengan hal ini, menurut penulis selama mengadakan observasi di kelas yaitu 

                                                           
52

Hasil observasi  pada hari Rabu, 30 Oktober 2013-hari Selasa 12 November 2013 pukul 

07.30-11.00 di ruang kelas 6, ruang kelas 4A, ruang kelas 2, dan  ruang kelas 1A di MIN Pajangan 
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siswa merasa senang dengan penyampaian materi yang menarik dan penuh 

edukatif, sebagaimana hasil wawancara siswa kelas 1A, 2, 4A, dan 6 sebagai 

berikut: 

Dari hasil wawancara dari keempat siswa kelas 1A menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kelas 1A oleh Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I yaitu 

menyenangkan dan interaksi kepada siswa juga baik dengan memberikan 

pujian, bintang, nyanyian, tepuk tangan dan membawa media pembelajaran 

serta mereka juga merasa dekat hubungannya dengan Ibu Siti Wakhifah, S. 

Pd. I karena seperti orangtua di rumah.
53

 Dari hasil wawancara dari keempat 

siswa kelas 2 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kelas 2 oleh Ibu Isti 

Da’imah, S. Pd. I yaitu menyenangkan dan interaksi kepada siswa juga baik 

dengan memberikan pujian, bintang, nyanyian, tepuk tangan dan membawa 

media pembelajaran serta mereka merasa dekat hubungannya dengan Ibu Isti 

Dai’mah, S. Pd. I.
54

 

Dari hasil wawancara dari keempat siswa kelas 4A menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kelas 4A oleh Ibu Sarjiati, S. Pd. yaitu 

menyenangkan dan interaksi kepada siswa juga baik dengan memberikan 

pujian, bintang, nyanyian, tepuk tangan dan membawa media pembelajaran 

yang menarik, dan menjelaskan materi cukup jelas.
55

 Dari hasil wawancara 
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Hasil wawancara siswa kelas 1 (Hanifah Salsabila, Vivi Cahya Wulandari, Natassya 

Yogi Noviana, dan Fitriana Idnia Sari) pada pukul 11.30 hari Sabru tanggal 02 November 2013 di 

ruang kelas 1A di MIN Pajangan Bantul. 
54

Hasil wawancara siswa kelas 2 (Ana Nailil Fasikhah, Asna Hafidhotul Millah, Fitriana 

Novita Dewi, dan Muhammad Rifki Ariyanto) pada pukul 09.30 WIB hari Kamis tanggal 31 

Oktober 2013 di ruang kelas 2 di MIN Pajangan Bantul. 
55

Hasil wawancara siswa kelas 4A (Linda Yuliana, Hurun Kaila Rahmani, Murni 

Handayani, dan Amanda Zuhriatul Muniroh) pada pukul 12.30 WIB hari Selasa tanggal 12 

November 2013 di ruang kelas 4A di MIN Pajangan Bantul. 
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dari keempat siswa kelas 6 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 6 oleh Ibu Dra. Noor Biatun yaitu menyenangkan dan 

interaksi kepada siswa juga baik dengan memberikan pujian, menjelaskan 

materi yang selalu mudah dipahami serta mereka merasa dekat hubungannya 

dengan Ibu Dra. Noor Biatun.
56

 

Dengan demikian dapat diketahui pola interaksi edukatif dalam proses 

pembelajaran sudah dapat tercapai. Hasil wawancara dengan siswa kelas 1A, 

kelas 2, kelas 4A, dan kelas 6 merasa sangat senang dalam mengikuti 

pelajaran yang diampu oleh keempat guru tersebut dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang menarik, media yang menarik dan cara penyampaian 

materi yang mudah dipahami siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pola 

interaksi edukatif dapat terjalin antara guru dengan siswa, guru dengan obyek 

belajar dan siswa dengan obyek belajar selama proses pembelajaran 

berlangsung sudah baik dan optimal. 

Pada pola interaksi edukatif seperti di atas, ada beberapa hal yang 

menjadi pendorong dan penghambat proses interaksi tersebut. Faktor 

pendorong pola interaksi edukatif antara lain sebagai berikut: 

1. Karena usia siswa madrasah rata-rata berusia 7-12 tahun maka mudah 

untuk diberi pengertian dan pengarahan agar siswa menjadi pribadi yang 

sholeh dan sholehah. 

2. Orang tua/wali siswa yang mudah untuk bekerjasama dengan pihak 

sekolah dalam usaha peningkatan prestasi belajar siswa. 
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Hasil wawancara siswa kelas 6 (Ahmad Khusaini, Binti Rohmah, Rochmatul Muna, dan 

Zayyana Cendikia  Medina) pada pukul 09.30 WIB hari Jumat tanggal 01 November 2013 di 

ruang kelas 6 di MIN Pajangan Bantul. 
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3. Keaktifan guru dan siswa dapat mempermudah interaksi edukatif dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

4. Lingkungan yang beragama kuat mendukung kepribadian siswa yang 

mempunyai spiritual yang cukup kuat maka berdampak pada perilaku 

siswa yang baik. 

Namun juga ada faktor penghambat dalam pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajarannya di MIN Pajangan Bantul, sebagai berikut:  

1. Siswa yang daya tangkapnya rendah akan memperhambat proses 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru dalam RPP. 

2. Ada siswa yang berbahasa kurang sopan menjadikan pola interaksi 

edukatif dengan guru kurang lancar. 

3. Karakter siswa yang berbeda-beda menjadikan pola interaksi edukatif 

dengan guru juga kurang lancar.
57

 

Pendapat dari bapak Bambang Cahyadi K., S. Ag. selaku kepala MIN 

Pajangan Bantul mengenai keempat guru sebagai sumber data penelitian 

bahwa keempat guru tersebut juga sudah kompeten untuk menjadi guru yang 

profesional karena sudah bersertifikasi dan mempunyai prestasi yang baik dan 

berdampak kepada prestasi belajar siswa. Terbukti dengan banyak siswa yang 

mendapatkan piala atau medali di tingkat kabupaten maupun nasional. Dalam 

peningkatan kinerja guru madrasah juga mengadakan kegiatan yang sifatnya 

peningkatan mutu pendidik, yang diselenggarakan dalam setahun minimal 

satu kali di MIN Pajangan, kemudian juga mengikuti program dari 

                                                           
57
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Departemen Agama ditingkat Kabupaten atau Provinsi. Sehingga keempat 

guru yang dijadikan sumber data penelitian tersebut bisa dikatakan guru yang 

kompeten dan bisa dikatakan pula guru sebagai mitra belajar siswa.
58

 

Menurut orang tua/wali siswa mengenai interaksi edukatif dan 

hubungan siswa dengan guru sudah baik dan dapat memberikan dampak 

positif bagi siswa seperti siswa rajin mengerjakan tugas, belajar pada malam 

hari, dan memotivasi belajar siswa sehingga nilai raport siswa baik.
59

 

Dari hasil wawancara kepada bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A selaku 

pengawas MIN pajangan Bantul menyatakan bahwa hubungan dan interaksi 

edukatif dalam proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik namun perlu 

ditingkatkan lagi. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa kurikulum, 

profesionalitas guru, prestasi belajar siswa dan prestasi guru sudah baik, 

namun sarana prasarana bisa dikatakan cukup. Sehingga kesemuanya itu 

perlu peningkatan untuk berbaikan mutu madrasah.
60
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Hasil wawancara kepada bapak Bambang Cahyadi selaku kepala MIN Pajangan Bantul 

pada pukul 14.12 WIB hari Selasa tanggal 12 November 2013 di ruang kepala madrasah di MIN 

Pajangan Bantul. 
59

Hasil wawancara kepada orangtua/wali siswa pada pukul 14.00 WIB tanggal 18 

Desember di MIN Pajangan Bantul. 
60

Hasil wawancara kepada bapak Samsudin selaku pengawas MIN Pajangan Bantul pada 

pukul 19.30 tanggal 21 Desember 2013 di Ngestiharjo Wates Kulon progo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya dan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis di MIN Pajangan Bantul yang mengkaji tentang pola interaksi 

edukatif dalam proses pembelajaran di MIN Pajangan Bantul tahun ajaran 

2013/2014, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran di MIN Pajangan 

Bantul meliputi tiga pola yang digambarkan pada pola segitiga, yang 

mana pada setiap bagian pola tersebut mempunyai keterkaitan satu sama 

lain dan bagian-bagian dalam pola tersebut yaitu terdapat guru, siswa, 

dan obyek belajar. Tiga pola interaksi edukatif tersebut, yaitu pola 

interaksi edukatif guru dengan siswa, guru dengan obyek belajar, dan 

siswa dengan obyek belajar.  

2. Mekanisme pada implementasi pola interaksi edukatif dalam proses   

pembelajaran di MIN Pajangan Bantul diterapkan pada kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran yaitu 

kegiatan manajemen dalam menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan dan usaha-usahanya untuk kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yaitu suatu bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan oleh guru dengan siswa dengan obyek belajar dan 

menggunakan interaksi edukatif dengan menggunakan strategi-strategi, 
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pendekatan, prinsip, dan metode tertentu dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya. Evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses 

berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi yang 

dibutuhkan untuk membuat penilaian proses dan hasil dari kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

B. SARAN 

Setelah penulis mengadakan penelitian di MIN Pajangan Bantul dan 

menganalisis hasilnya, penulis mempunyai saran, semoga dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran, terlebih pada pemahaman proses interaksi 

edukatif yang matang, semoga dapat terlaksana, saran-sarannya antara lain: 

1. Kepada madrasah 

Harus lebih bijaksana dan dapat menuntut para guru dalam 

menanamkan kedisiplinan, profesionalisme dalam mengajar, dan 

menjaga interaksi edukatif dengan baik. Sehingga pembelajaran berjalan 

dengan baik dan tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. 

2. Kepada guru 

Untuk semua guru yang ada di MIN Pajangan Bantul diharapkan 

lebih meningkatkan kedisiplinan dan kreatifitas. Semua guru juga 

diharapkan dapat memotivasi siswanya dan lebih peduli lagi kepada 

perilaku siswa ataupun kepribadian siswa sehingga ada kedekatan antara 

guru dan siswa dan guru dengan mudah memahami kondisi siswa. 
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3. Kepada siswa 

Belajarlah dengan rajin, sayangi teman-teman lainnya dan 

hormatilah guru kalian. Karena apapun cita-cita kalian akan dengan 

mudah diraih jika kalian rajin belajar dan berprestasi.  

4. Kepada orang tua/wali siswa 

Anak diberikan pendidikan tidak saja di sekolahan namun yang 

paling penting pendidikan dalam keluarga, sehinga perlu perhatian 

khusus untuk belajar anak. Sebaiknya orang tua/wali siswa juga 

mengetahui sejauhmana anak belajar di sekolah dan mendampingi 

anak saat belajar. 

 

C. KATA PENUTUP 

Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kepada hadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, jika 

didalamnya terdapat kesalahan penulisan, dan tutur kata yang kurang halus 

dan kurang nyaman didengar oleh telinga, itu disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan penulis sendiri, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran untuk dapat kesempurnaan skripsi ini. 

Harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun 

yang telah membacanya di manapun berada, khususnya bagi penulis dapat 

bermanfaat, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan mudah dalam hal 
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bagi kita dan selalu dilimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. 

Amin. 
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Tembusan: 

Kepada 
Yth. Kepala MIN Pajangan 
Di Waung Guwosari Pajangan Bantul DIY 

Assalamu 'alaikum wr. wb. 

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusun:m 
Skripsi dengan judul : "POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN 
SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MIN PAJANGAN 
BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014", diperlukan penelitian. 
Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak memberi izin bagi 
mahasiswa kami : 
Nama : Ika Fadilah Ratna Sari 
No. Induk : 10481008 
Smst/Jurusan :VIII Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Alamat : Keyongan Lor, Sabdodadi, Bantu!, DIY 
untuk mengadakan penelitian di MIN Pajangan Bantul, dengan metode 
pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi mulai tanggal 31 
Oktober 2013-31 Januari 2014. 

Demikian atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu 'alaikum wr. wb. 

1. Dekan (sebagai laporan) 
2. Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
3. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan) 
4. Arsip 



KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

l:liO FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Alamat: JI. Marsda Adisucipto Telp. 513056_ 7103871, Fax. (0274) 519734 E-mail: tarbiyah@uin-suka.ac.id. 

Nom or 
Lamp. 
Perihal 

Tembusan: 

YOGYAKARTA 55281 

: UIN.02tDT.l!TL.00/6126/2013 
: 1 Bendel Proposal 
: Permohonan lzin Penelitian. 

Kepada 
Yth. Gubemur Propinsi DIY 

Yogyakarta, 25 Oktober 2013 

Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
di Komplek Kepatihan Danurejan Y ogyakarta 

Assalamu 'alaikum wr. wb. 
Dengan hormat, kami beritahuk:an bahwa untuk: kelengkapan penyusunan 
Skripsi dengan judul : "POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN 
SISW A DALAl\'1 PROSES PEMBELAJARAN DI MIN PAJANGAN 
BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014" diperluk:an penelitian. 
Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak memberi izin bagi 
mahasiswa kami : 
Nama : Ika Fadilah Ratna Sari 
No. Induk: : 10481008 
Smst/Jurusan : VIVPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Alamat : Keyongan Lor, Sabdodadi, Bantul, DIY 
untuk mengadakan penelitian di MIN Pajangan Bantul, dengan metode 
pengumpulan data : observasi, wawancara, dan dokumentasi mulai tanggal 31 
Oktober 2013-31 Januari 2014. 

1. Dekan (sebagai laporan) 
2. Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
3. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan) 
4. Arsip 



Membaca Surat 

Tanggal 

Mengi.ngat 

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) 
YOGYAKARTA 55213 

SURAT KETERANGAN IJIN 
070 /Reg I VI 7626 /10 /2013 

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN 
KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA Nom or 

UIN.02/DT.1/TL.00/6126/2013 

25 OKTOBER 2013 Perihal : IJIN PENELITIAN 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perg.uruan Tinggi Asing, 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam 
Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan 
. Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas d< 

Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, 
Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta. 

DII.JINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada: 

IKA FADILAH RATNA SARI 

JL. MARSDA ADISUCIPTO 

NIP/NIM : 10481008 Nama 

Ala mat 

J.udul POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN Dl MIN 
PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Lokasi 

Waktu 

KAB.BANTUL 

28 OKTOBER 2013 

Dengan Ketentuan 

s/d 28 Januari 2014 

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari 
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud; 

2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Biro 
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun menggunggah (upload) melalui 
website: adbang.joqjaprov.qo.id dan menunjukkan n 

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di 
lokasi kegiatan; " 

4. ljin p.ene.litian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir 
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: .adbanq.joqjaprov.go.id; 

5. ljin yang d.lberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

Dikeluarkan di Yogyakarta 
Pada tanggal 28 OKTOBER 2013 

An. Sekretaris Daerah 

Tembusan: 
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan) 
2. Bupati Bantu!, Cq. Bappeda 
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY 
4. DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
5 Yang Bersangkutan. 



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(BAPPEDA) 
Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796 

Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: .!E)meda@bantulkab.go.id 

Menunjuk Surat 

Mengingat 

Diizinkan kepada 
Nama 
P. T I Alamat 
NIP/NIM/No. KTP 
Tema/Judul 
Kegiatan 
Lokasl 
Waktu 
Personil 

SURA T KETERANGAN/IZIN 
Nomor : 0701 Reg I 2479 I 2013 

·Dari Sekretariat Daerah DIY 

Tanggal : 28 Oktober 2013 

Nomor : 070/RegN/7626/1 0/2013 

Perihal : ljin Penelitian 

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi 
Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu!; 

b. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, 
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah 
lstimewa Yogyakarta; 

c. Peraturan Bupati Bantu! Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten 
Bantu I. 

IKA FADILAH RATNA SARI 
Fak. IlmuTarbiyah dan Keguruan UIN SOKA, Jl. Laksda Adisucipto 
10481008 
POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN Dl MIN PAJANGAN B.li.NTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 
MIN PAJANG/l.N BANTUL 
28 Oktober 2013 sd 28 Januari 2014 
1 orang 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) 

dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk 
seperlunya; 

2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku; 

3. lzin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan; 
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada 

Pemerintah Kabupaten Bantu! c.q Bappeda Kabupaten Bantu! setelah selesai melaksanakan kegiatan: 
5. lzin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas; 

6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan: dan 
7. lzin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan 

kestabilan pemerintah. 
Dikeluarkan di : B a n t u I 
Pada tanggal : 28 Oktober 2013 

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1 Bupati Bantu! (sebagai laporan) 
2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantu! 
3 Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantu! 
4 Ka. MIN Pajangan Bantu! 
5 Yang Bersangkutan 

,,, 



Nomor 
Hal 

KEMENTERIAN AGAMA 
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PAJANGAN 

KABUPATEN BANTUL 
Alamat: Waung, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kode Pos 55751 

Telp ( 0274) 7490852 

: MI.l2.0 1.3/PP .00.11153/2013 
: Pemyataan Telah Melakukan Penelitian Skripsi 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : H. Bambang Cahyadi K., S. Ag. 
NIP : 19680424 199203 1 001 
Jabatan : Kepala Sekolah 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama : Ika Fadilah Ratna Sari 
NIM : 10481008 
Jurusan : PGMI 
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Telah melaksanakan penelitian di MIN Pajangan Bantul denganjudul: 
POLA INTERAKSI EDUKA TIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MIN 
PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 pada tanggal: 28 Oktober 
sampai 21 Desember 2013. 
Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Bantul, 26 Desember 2013 
Kepala Madrasah 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP. 

Jabatan 

UnitKerja 

: Siti Wakhifah, S. Pd.I 

: 19580929 498303 2 002 

: Guru kelas lA 

: MIN Pajangan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantul, 26 Desember 2013 
Yang menyatakan 

Siti Wakhifah, S. Pd. I 
NIP.l9580929 498303 2 002 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP. 

Jabatan 

UnitKerja 

: Isti Da'imah, S. Pd.I 

: 19730802 200710 2 001 

: Guru kelas 2 

: MIN Pajangan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantul, 26 Desember 2013 
Yang menyatakan 

Isti Da'imah, S. Pd. I 
NIP.l9730802 200710 2 001 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP. 

Jabatan 

UnitKerja 

: Sarjiati, S. Pd. 

: 19811005 200501 2 004 

: Guru Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4, 5 dan 6 

: MIN Pajangan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantul, 26 Desember 2013 
Yang menyatakan 

+t 
Sarjiati, S. Pd. 
NIP.19811005 200501 2 004 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP. 

Jabatan 

UnitKerja 

: Dra. Noor Biatun 

: 19640815 200112 2 001 

:Guru Bahasa Indonesia kelas 4, 5 dan 6 

: MIN Pajangan Bantul 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantul, 26 Desember 2013 
Yang menyatakan 

Dra. Noor Biatun 
NIP. 19640815 200112 2 001 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Siti Istikomah 

Orangtua/wali siswa :Linda Yuliana siswa kelas 4A 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantul, 26 Des ember 20 13 
Yang menyatakan 

Siti Istikomah 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Mukaromah 

Orangtua/wali siswa : Hanifah Salsabila siswa kelas 1 A 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantu!, 26 Desember 2013 
Yang menyatakan 

Of 
Mukaromah 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Leny 

Orangtua/wali siswa : Zayyana Cendikia Medina siswa kelas 6 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Bantu!, 26 Desember 2013 
Yang menyatakan 

~ Leny 



SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP. 

Jabatan 

Golongan 

: H. Samsudin, S. Ag. M. A 

: 19691118 199703 1 001 

: Pengawas Madya Madrasah 

: Pembina IV A I Pengawas Madya 

Menyatak:an dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjadi sumber data 

pada sripsi ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar 

dapat diketahui oleh anggota dewan penguji. 

Kulon pro go, 29 Desember 2013 
Yang menyatak:an 

H. Samsudin, S. Ag. M. A 

NIP. 19691118 199703 1 001 



Gambaran Umum MIN Pajangan Bantul 

1. Identitas Sekolah Geografis 

a. Nama Madrasah  : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajangan Bantul    

b. Nama Kepala Sekolah : Bambang Cahyadi K, S.Ag 

c. NSS  : 15108703003 

d. NSM  : 111134020003 

e. NPSN  : 24000574 

f. Status Akreditas  : B  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajangan Bantul ini terletak di kecamatan 

Pajangan Waung Guwosari Pajangan Bantul. Sebelah barat kota Bantul dimana 

MIN Pajangan ini sudah berada di lereng gunung dari kota Bantul. Adapun batas-

batas dari sekolah ini yakni: 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan rumah penduduk 

Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun pohon jati 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan pabrik aspal 

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah penduduk 

MIN Pajangan Bantul ini pada dasarnya terletak di pedesaanan di 

pinggiran kota Bantul. Jarak antara alamat tempat tinggal siswa dengan sekolah 

dapat dikatakan jauh dan tidak ada siswa yang menggunakan sepeda saat ke 

sekolaah dikarenakan jarak dan medan letak sekolah yang tidak mendukung 

untuk menggunakan sepeda. 

2. Sejarah Singkat dan Perkembangan Madrasah 

MIN Pajangan Kabupaten Bantul merupakan filial dari MIN 

Kebonagung Imogiri Bantul. Pada tahun 1985 MIN kebonagung Imogiri Bantul 



mendapat proyek pengadaan tanah guna pembangunan gedung tetapi karena suatu 

hal terpaksa di alihkan lokasinya di daerah Waung Guwosari Pajangan Kabupaten 

Bantul. Depag kemudian membeli tanah seluas 5000 m
2 

  dengan luas bangunan 

694 m
2
 milik bapak Muhsin di Waung Guwosari Pajangan Bantul.  

Madrasah Diniyah yang berada di wilayah waung Guwosari Pajangan 

Bantul bergabung ke MIN Kebonagung Imogiri Pajangan dengan jumlah murid 

sekitar 150 siswa. Kepala Sekolah MIN Kebonagung Pajangan pada waktu itu 

adalah Bapak Ruslan yang juga sebagai kepala MIN Kebonagung Imogiri Bantul. 

Pada tanggal 30 Desember 2003 berdasarkan SK lembaga NO 558 Tahun 2003 

MIN Kebonagung Pajangan Bantul menjadi MIN Pajangan Kabupaten Bantul. 

Masa periode ini yang menjabat sebagi kepala sekolah yakni Bapak Bambang 

Cahyadi K, S. Ag. 

Dalam perjalanan dan perkembangannya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Pajangan telah dipimpin oleh 6 orang kepala madrasah yaitu: 

a. Tahun 1986-2996 dipimpin oleh Bapak Muh. Ruslan 

b. Tahun 1996-1998 dipimpin oleh Bapak Maripin 

c. Tahun 1998-2007 dipimpin oleh Bapak Djalaluddin 

d. Tahun 2007-2008 dipimpin oleh Bapak Drs. Abdul Haris Nufika, M.Pd. 

e. Tgl 05-03-2008 s.d 24-09-2008 dipimpin oleh Uswatun Hasanah, S.Ag, 

M.Ag. 

f. Tgl 24-09-2008 s.d sekarang dipimpin oleh Bapak Bambang Cahyadi K, 

S.Ag. 

 

 



3. Visi, Misi, Tujuan dan Program MIN Pajangan 

a. Visi 

“ Mewujudkan peserta didik Prestasi dan Islami (PRESTIS)” 

Indikator: 

1) Taat menjalankan ibadah 

2) Memiliki akhlak yang mulia 

3) Mampu menguasai materi pelajaran 

4) Memiliki ketrampilan 

5) Dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan berprestasi
1
 

b. Misi 

1) Menumbuhkan sikap gemar dan disiplin menjalankan ibadah; 

2) Membiasakan hidup yang Islami di lingkungan sekolah, rumah, dan 

masyarakat; 

3) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan; 

4) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menggali, menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa; 

5) Menumbuhkan sikap tekun dan disiplin sehingga siswa mampu 

berprestasi dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. 

c. Tujuan 

1) Siswa gemar dan disiplin dalam menjalankan ibadah; 

2) Siswa terbiasa berperilaku Islami; 

3) Siswa mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 

                                                           
1
 Wawancara dengan Bapak Bambang Cahyadi K,S.Ag, Kepala Sekolah, 19 Maret 2013 di MIN 

Pajangan Bantul 



4) Siswa mampu berprestasi baik dibidang akademik maupun non 

akademik.
2
 

4. Struktur Organisasi 

a. Struktur organisasi  

Struktur organisasi dalam suatu perkumpulan atau lembaga sangat 

penting keberadaannya. Karena dengan adanya struktur organisasi orang akan 

dengan mudah mengetahui sejumlah personil yang menduduki jabatan tertentu 

dalam lembaga tersebut, sehingga mudah melaksanakan sistem. Dengan 

adanya struktur organisasi tersebut pelaksanaan program yang telah 

direncanakan diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mekanisme 

kerjapun dapat diketahui dengan mudah.Adapun struktur organisai MIN 

Pajangan terlampir pada laporan ini. 

b. Tugas dan Tanggung jawab  

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komponen struktur 

organisasi itu adalah sebagai berikut:  

1) Kepala sekolah mempunyai tugas:  

a) Memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, baik 

administrasi kurikuler maupun administrasi umum. 

b) Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya pendidikan dan 

pengajaran di sekolah serta bertanggung jawab penuh baik keluar 

maupun ke dalam. 

c) Membuat rencana atau program sekolah secara menyeluruh, 

mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada masing-masing 

kegiatan. 

                                                           
2
 Wawancara dengan Bapak Bambang Cahyadi K,S.Ag, Kepala Sekolah, 19 Maret 2013 di MIN 

Pajangan Bantul  



d) Memonitor dan mengkoordinir bagian BP, termasuk di dalamnya 

terselenggaranya administrasi. 

e) Mengkoordinir usaha peningkatan kegiatan ekstrakurikuler. 

2) Bagian Tata Usaha / Bendahara 

a) Menyelenggarakan tata usaha sekolah. 

b) Menyelenggarakan urusan kepegawaian. 

c) Menyelenggarakan urusan rumah tangga sekolah. 

d) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. 

e) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah. 

3) Bagian Sarana dan Prasarana 

a) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. 

b) Membuat inventaris barang serta menganalisa kebutuhan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan. 

4) Bagian Kurikulum 

a) Membantu mengurus kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Yang 

termasuk intra kurikuler  adalah:  

a) Mengadakan pembagian tugas mengajar pada masing-masing guru 

yang disetujui kepala sekolah. 

ii) Membuat jadwal pelajaran 

iii) Mengurus kurikulum 

iv) Membuat susunan wali kelas  

            Sedangkan yang termasuk kegiatan ekstrakurikuler  adalah: 

i) Kegiatan pramuka 

ii) Kegiatan Melukis 

iii) Kegiatan Hadroh 



iv) Kegiatan Drumband 

v) Kegiatan Silat 

b) Membantu kegiatan supervisi guru, training guru dan staf lain. 

c) Membantu dalam pengembangan pengajaran termasuk penilaian 

kegiatan sekolah. 

5) Kep  Sie. Ur. Sosial (Humas) 

a) Mengatur pelaksanaan kerjasama dengan BP3. 

b) Mengatur pelaksanaan kerjasama dengan instansi yang terkait dan 

lembaga-lembaga keagamaan. 

c) Mengatur pelaksanaan hubungan dengan masyarakat. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah. 

e) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala sekolah.
3
 

Dari berbagai bidang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-

masing. Tanggung jawab setiap bidang harus dijalankan dengan baik oleh 

mereka yang ditunjuk oleh pihak sekolah. 

5. Guru dan Karyawan 

Guru dan Karyawan merupakan salah satu komponen penting dalam suatu 

institusi pendidikan tertentu. Pendidik atau pengajar sangat menentukan 

transformasi suatu pengetahuan. 

Guru dan Karyawwan adalah melakukan kegiatan yang menyangkut 

keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), proses KBM di 

sekolah/madrasah sangat menentukan kualitas suatu sekolah. 

KBM tersebut bukan hanya menyangkut pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas, Tetapi seroang pengajar harus menentukan persiapannya sebelum 
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mengajar.Diantaranya seorang menentukan pesiapannya sebelum mengajar.  

Diantaranya adalah menentukan metode yang tepat dan media yang sesuai, yang 

semuanya itu tercakup dalam Satuan Pembelajaran (SP) dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sehingga dapat diketahui apakah seorang 

pengajar sudah berhasil melaksanakan tugasnya atau belum dengan melihat 

kondisi peserta didik dalam penguasaan materi yang telah disampaikan. 

Tabel 1 

Daftar guru dan karyawan MIN Pajangan Bantul 

Tahun ajaran 2013/2014
4
 

No Nama Golongan Jabatan 

1.  Bambang Cahyadi, K. S. Ag  

NIP. 1968042419920310001 

IV / a Guru Pembina  

2. Siti Wakhifah, S. Pd. I 

NIP. 195809291983032002 

IV / a Guru Pembina  

3. Siti Rohmawati, S. Pd. I 

NIP. 197101261994032001 

IV / a Guru Pembina  

4. Siti Washfiyah, S. Pd. I 

NIP. 19730811999032003 

III / d Guru Dewasa Tk. I 

5. Dra. Noor Biatun  

NIP. 1964081520011122001 

III / c Guru Dewasa  

6. Sarjiati, S. Pd 

NIP. 1981100520050012004 

III / c Guru Dewasa  

7. Zuhdi, S. Pd III / b Guru Madya Tk. I 
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NIP. 197106082005011001 

8. Nurul Arifah, S. Ag 

NIP. 197702102009122001 

 

III / a 

 

Guru Madya  

9. Rohadi  

NIP. 197203012003121001 

II / d Guru Muda Tk. I 

10. Isti Daimah, S.Pd.I. 

NIP. 19708022007102001 

II / b Guru Pratama Tk. I 

11. Haryana 

NIP 1962010419890031001 

III / b Penata Muda Tk. I 

12. Nur Jannah  

NIP. 198610212005012001 

II / b Pengatur Muda Tk. 

I 

13 Bu Wulan 

NIP. 197110311992032003 

- TU 

14 Pak Suroto - TU 

13. Drs. Sumardi - Pembina  

14. Sariman  - GTT 

15. Asep Eko W, A. M.a - GTT 

16. Rosyid Zainuri   - GTT 

17. Fitaria Dewi P, A. Md - GTT 

18. Umar - PTT 

19. Darussalam - Pembina 

   

MIN Pajangan Bantul mempunyai tenaga guru yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tabel diatas adalah rincian nama, 



jabatan, pendidikan terakhir dan golongan guru di MIN Pajangan Bantul yang 

sampai saat ini masih aktif. 

6. Siswa  

Siswa merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah. Siswa adalah faktor penting kedua setelah guru, karena 

dalam proses pengajaran, guru langsung berhadapan dengan siswa, yang masing-

masing memiliki perbedaan kemampuan kecerdasan, karakter dan latar belakang 

sosial dan ekonomi. Dari latar belakang kedaerahan, mayoritas siswa-siswi yang 

belajar di MIN Pajangan berasal dari daerah Pajangan Bantul. Rata-rata dari 

mereka mempunyai minat yang tinggi dalam belajar, selain itu banyak juga dari 

mereka yang berusaha mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki, 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak sekolah. 

Tabel 2 

Jumlah siswa  MN Pajangan Bantul 

Tahun ajaran 2013/2014
5
 

NO Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
LK PR 

1 I A 6 9 15 

2 I B 8 7 15 

2 II  9 10 19 

3 III 11 16 27 

4 IV A 8 7 15 

5 IV B 6 8 14 

6 V 16 5 21 

7 VI 9 10 19 

Jumlah 145 
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Seluruh siswa mulai masuk pagi dari pukul 07.00 sampai 12.30 WIB, 

MIN Pajangan Bantul mempunyai beragam kegiatan di sekolah. Hal ini 

dimaksudkan sebagai wahana untuk meningkatkan mutu dan prestasi di luar 

bidang akademik.  

7. Sarana dan Prasarana  

Manajemen sarana pendidikan adalah segenap proses penataan yang 

bersangkut paut dengan pendayagunaan dan pengelolaan sarana pendidikan agar 

tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien. 

Sarana prasarana merupakan komponen pelengkap dalam pelaksanaan 

pengajaran dan pendidikan disuatu instansi pendidikan. Tanpa adanya sarana dan 

prasarana yang memadai, tujuan pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar 

dan maksimal. 

Kegiatan pengelolaan dalam sarana dan prasarana ini meliputi kegiatan 

perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan 

penghapusan serta penataan.Manajemen sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga 

menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk 

berada di sekolah. 

Administrasi Sarana dan Prasarana dikelola oleh bapak Zuhdi, guna 

menjunjung kelangsungan dan kelancaran poses belajar mengajar diperlukan 

sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan keberhasilan peserta didik. 

a. Ruang Kelas. 

Jumlah ruang kelas ada 7. Semua dalam keadaan baik. 

b. Perpustakaan  

Berada selatan ruang komite. Luas area 56 m
2 

. Daya tampung 40 siswa. 



c. Ruang laboratorium IPA dan Komputer.  

d. Ruang dapur 

e. WC dan Kamar Mandi 

f. Prasarana 

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana MIN Pajangan Bantul
6
 

Jenis 

Keberadaan Berfungsi 

Ya Tidak Ya Tidak 

Sumur  √  √  

Jaringan Listrik √  √  

Jaringan Telepon √  √  

Internet √  √  

Akses jalan √  √  

 

Bisa dikatakan bahwa sarana dan prasarana di MIN Pajangan Bantul 

sudah memadai yang perlu dilakukan adalah perawatan yang rutin dan 

penambahan sarana dab prasarana yang masih kurang. 
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PANDUAN WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

A. Pertanyaan kepada Kepala Madrasah MIN Pajangan Bantul 

1. Berapa jumlah seluruh siswa di MIN Pajangan Bantul? 

2. Apa yang Bapak ketahui keadaan sebelum dan sesudah Bapak di MIN Pajangan? 

3. Terbagi dalam berapa kelas siswa tersebut? 

4. Ada mata pelajaran apa saja yang ada dalam proses pembelajaran di MIN 

Pajangan Bantul? 

5. Kurikulum apa yang di gunakan di MIN Pajangan? 

6. Bagaimana prestasi siswa di akademi maupun non akademik di MIN Pajangan ? 

7. Apakah lulusan guru di MIN Pajangan Bantul sudah relevan dengan bidang studi 

yang diajarkan pada proses pembelajaran di kelas? 

8. Apakah guru disini sudah memiliki 4 kompetensi sebagai guru yang profesional? 

9. Apakah di MIN Pajangan Bantul pernah menyelenggarakan work shop, training 

atau seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi guru? 

10. Bagaimana prestasi guru di MIN Pajangan? 

11. Apakah guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

12. Bagaimana metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran dikelas? 

13. Bagaimana kepribadian Ibu Noor Biatun, Ibu Sarjiati, Ibu Isti Da’imah dan Ibu 

Siti wakhifah? 

14. Bagaimana menurut Bapak tentang Ibu Noor Biatun, Ibu Sarjiatai, Ibu Isti 

Da’imah, dan Ibu Siti Wakhifah saat mengajar dikelas? 

15. Apakah guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada materi 

yang akan disampaikan di kelas? 



16. Bagaimana pola interaksi edukatif yang diterapkan guru saat proses pembelajaran 

di kelas? 

17. Apakah dengan pola interaksi edukatif yang diterapkan oleh guru, siswa selalu 

memberikan respon yang positif? 

18. Apakah guru dan siswa mempunyai kedekatan secara pribadi dan komunikasi 

dengan baik? 

19. Apakah guru dan siswa di MIN Pajangan Bantul bisa dikatan sebagai mitra belajar 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

20. Apakah pernah ada masalah antara guru dan siswa di MIN Pajangan Bantul? 

21. Apakah guru di MIN Pajangan mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan 

sekitar MIN Pajangan? 

22. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pola interaksi edukatif? 

B. Pertanyaan kepada Guru kelas bawah dan kelas atas MIN Pajangan Bantul 

1. Sejak kapan Ibu guru mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

2. Ibu guru mengampu di kelas berapa? 

3. Ibu guru mengajar mata pelajaran apa saja dikelas? 

4. Apakah Ibu guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

5. Bagaimana strategi dan metode yang diterapkan Ibu guru dalam proses 

pembelajaran dikelas? 

6. Apakah Ibu guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada 

materi yang akan disampaikan di kelas? 

7. Apakah Ibu guru pernah memberikan reward pada siswa yang berprestasi di 

kelas? 

8. Apakah Ibu guru merasa senang mengajar di MIN Pajangan Bantul? 



9. Apakah Ibu guru lakukan untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran di 

kelas berlangsung? 

10. Menurut Ibu guru apa pengertian pola interaksi edukatif? 

11. Pola interaksi edukatif seperti apa saja yang Ibu guru gunakan dalam 

pembelajaran di kelas? 

12. Menurut Ibu guru apa saja ciri-ciri dari interaksi edukatif itu? 

13. Menurut Ibu guru apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam interaksi edukatif? 

14. Apa saja yang menjadi komponen interaksi edukatif? 

15. Menurut Ibu guru apakah yang menjadi tujuan inti dari pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

16. Apakah siswa memberi respon terhadap pola interaksi edukatif yang Ibu guru 

terapkan di kelas? 

17. Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam menerapkan pola interaksi 

edukatif dalam pembelajaran di kelas? 

18. Bagaimana reaksi Ibu guru jika ada siswa yang tidak merespon pola interaksi 

edukatif yang Bapak/Ibu guru terapkan dalam pembelajaran di kelas? 

19. Apakah Ibu guru pernah mempunyai masalah dengan siswa? 

20. Apakah Ibu guru sudah menjalin komunikasi baik dengan siswa? 

21. Bagaimana Ibu guru memberikan larangan atau hukuman pada siswa yang malas 

di kelas?  

22. Apa yang ibu ketahui dengan interaksi non edukatif? 

23. Berikan contoh interaksi non edukatif? 

24. Apakah Ibu guru pernah menerapkan pola interaksi non edukatif dalam 

pembelajaran di kelas? 

25. Apakah Ibu guru memberikan teladan pada siswa di kelas? 



26. Jika ada suatu masalah di MIN Pajangan, bagaimana peran Ibu guru dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

C. Pertanyaan kepada siswa/siswi MIN Pajangan Bantul 

1. Bagaimana pendapat saudara/i tentang Bapak/Ibu guru yang mengajar di kelas? 

2. Bagaimana Bapak/Ibu guru dalam proses pembelajaran apakah menyenangkan? 

3. Cara apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu guru agar saudara/i dapat memahami 

pelajaran yang disampaikan? 

4. Apakah saudara/i berani bertanya, mengucapkan salam, menyapa, dan 

menceritakan suatu hal kepada Bapak/Ibu guru kelas? 

5. Apakah Bapak/Ibu guru pernah memberikan hadiah atau pujian jia saudara/i 

mendapatkan nilai yang baik? 

6. Apa kritik dan saran saudara/i untuk Bapak/Ibu guru yang mengajar di kelas, 

khususnya dalam pembelajaran?  

D. Pertanyaan kepada Pengawas Madrasah 

1. Bagaimana penilaian Bapak mengenai MIN Pajangan dari aspek kurikulum, 

keprofesionalisme guru, sarana prasarana, dan prestasi siswa atau guru di MIN 

Pajangan? 

2. Apakah ada yang kurang dari segi sarana prasarana, nilai siswa, dan 

keprofesionalan guru di MIN Pajangan? 

3. Bagaimana hubungan guru dan siswa di MIN Pajangan? 

4. Bagaimana kedekatan antara guru satu dengan guru lainnya? 

5. Apakah ada masalah di MIN Pajangan? 

6. Menurut Bapak apakah pola interaksi eduaktif guru dan siswa bisa dikatakan 

baik? 

7. Apakah ada saran/kritik yang membangun untuk MIN Pajangan? 



E. Pertanyaan kepada orangtua/wali siswa 

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kedekatan dan hubungan interaksi guru 

dan siswa di MIN Pajangan Bantul? 

2. Bagaimana dampak dari kedekatan dan hubungan interaksi guru dan siswa di MIN 

Pajangan Bantul? 

 

 

 



PANDUAN OBSERVASI 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

1. Mengamati pola interaksi edukatif guru dan siswa saat pembelajaran dikelas. 

2. Mengamati pola interaksi edukatif guru dan siswa diluar kelas. 

3. Mengamati pola interaksi edukatif guru dan siswa saat kegiatan ekstrakulikuler. 

4. Mengamati interaksi guru dengan guru lain dan Kepala Madrasah. 

5. Mengamati interaksi siswa yang satu dengan yang lain di kelas maupun di luar kelas. 



PANDUAN DOKUMENTASI 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

1. Gambaran umum Madrasah. 

2. Data diri jabatan guru. 

3. Silabus dan RPP yang telah disiapkan guru sebelum mengajar. 

4. Daftar Nilai siswa. 

5. Supervisi Kepala Madrasah pada penilaian guru saat pembelajaran di kelas. 

6. Foto guru dan siswa saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, ruang kelas, 

media yang di gunakan serta sarana prasarana. 

 



Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data: Observasi dan Dokumentasi 

Hari/tanggal : Selasa, 29 Oktober 2013 

Jam  : 08.00 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 1A, kelas 2, kelas 4A, dan kelas 6. 

Sumber Data : Guru dan siswa MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran, jelas sekali 

interaksi yang dilakukan guru yaitu ibu Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati, S. Pd., ibu Isti 

Da’imah, S. Pd. I, dan ibu Siti Wakhifah, S. Pd.I dapat membuat suasana 

pembelajaran di kelas sangat menarik karena persiapan dan media dalam mengajar 

cukup lengkap. Interaksi edukatif yang diterapkan oleh guru sangat baik, dan siswa 

juga merespon apa yang dikatakan dan dilakukakan oleh guru saat pembelajaran di 

kelas. Kemudian dari data diri guru dan prestasi keempat guru tersebut sudah bisa 

dikatakan kompeten menjadi guru yang profesional dan terlihat juga dari segi nilai 

harian atau ulangan MID Semester siswa yang lebih dari rata-rata KKM.  

2. Interpretasi data 

Dilihat dari observasi dan dokumentasi bahwa interaksi edukatif guru dan siswa 

khususnya dari ibu Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati, S. Pd., ibu Isti Da’imah, S. Pd. I, 

dan ibu Siti Wakhifah, S. Pd.I sudah baik dan berdampak positif bagi siswa. Dan 

hubungan antara guru dengan siswa dapat terjalin dengan baik serta dampak yang 

diperoleh siswa sangat bemanfaat. 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/tanggal : Rabu, 30 Oktobert 2013 

Jam  : 09.15 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 2 

Sumber Data  : Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I selaku guru kelas 2 dan siswa kelas 2 MIN  

    Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Proses pembelajaran dilakukan di kelas selama jam pelajaran terkesan sangat 

menyenangkan, guru dan siswa sangat menikmati pelajaran IPA. Adapun yang dilihat 

selama observasi berhubungan dengan pola interaksi edukatif adalah guru 

memperhatikan semua siswa secara seksama, menegur dan mendekati siswa yang 

tidak konsentrasi dalam pembelajaran, memberikan contoh yang berkaitan dengan 

pelajaran IPA, memberikan pujian kepada siswa yang aktif, bernyanyi dan bertepuk 

untuk memberikan semangat kepada siswa, guru menggunakan media pembelajaran 

dan bentuk posisi tempat duduk berbentuk “U” serta metode pembelajarannya 

ceramah, dan demonstrasi.  

2. Interpretasi data 

Dalam pembelajaran guru melakukan pola interaksi edukatif yang baik dengan 

siswanya. Itu terlihat dari pembelajaran yang menyenangkan karena siswa merespon 

pola interaksi edukatif yang guru terapkan dan antusias siswa selama pembelajaran. 

Akan tetapi disatu pihak pola interaksi edukatif ini bisa dikatakan berjalan satu pihak 

karena masih ada siswa yang tidak antusias dalam belajar. Karena beliau memegang 



kelas tematik sehingga media yang digunakan dalam permbelajaran banyak, dan 

menurut peneliti beliau cukup menguasai kelas tematik dilihat dari perlengkapan dan 

data untuk kelas tematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2013 

Jam  : 08.25 WIB  

Lokasi  : Ruang kelas 6 

Sumber Data : Ibu Dra. Noor Biatun selaku guru Bahasa Indonesia kelas 6 dan siswa  

    kelas 6 MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil observasi selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 

ini, terlihat bahwa proses pembelajaran di kelas sudah kondusif dan interaksi antara 

guru dengan siswa juga baik yaitu seperti menasehati dan memberikan motivasi 

kepada siswa yang tidak semangat pada pembelajaran, memberikan contoh dan 

memberikan materi dengan jelas seperti menulis dipapan tulis, membawa majalah, 

dan ada juga buku panduan, memberikan teguran kepada siswa yang berbicara tidak 

sopan, dan dalam proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, demonstrasi 

dan diskusi. 

2. Interpretasi data 

Dalam pembelajaran guru melakukan interaksi edukatif yang baik dengan 

siswanya. Itu terlihat dari pembelajaran yang aktif dan merespon interaksi edukatif 

yang guru terapkan dan antusias siswa selama pembelajaran. Akan tetapi ada satu 

pihak interaksi edukatif ini bisa dikatakan satu pihak karena masih ada siswa 

khususnya siswa putra yang tidak antusias dalam belajar. 

 



Catatan Lapangan 4  

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2013 

Jam  : 10.04 WIB 

Lokasi  : Ruang kantor guru 

Sumber Data  : Ibu Sarjiati, S. Pd. 

Pekerjaan : Guru IPA kelas 4, 5, dan 6 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sarjiati S. Pd. ada beberapa pola interaksi 

edukatif yang harus tetap dilakukan saat interaksi edukatif dalam proses pembelajaran 

berlangsung. Sehingga ada timbal baliknya antara guru dengan siswa (siswa aktif dan 

guru juga aktif), yaitu khusus kepada siswa yang malas dan tidak konsentrasi dalam 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas beliau juga mempersiapkan hal-

hal yang ada di dalam langkah-langkah pembelajaran di kelas. Sehingga pembelajaran 

terkesan menarik, dapat memotivasi siswa, dan agar terjalin komunikasi yang baik 

dengan siswa. 

2. Interpretasi data 

Banyak bentuk interaksi edukatif yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang 

guru dalam membantu siswa belajar. Karena hal tersebut akan berdampak positif jika 

keduanya bisa kerjasama. 

 

 



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2013 

Jam  : 09.30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 2 

Sumber Data  : Ana Nailil Fasikhah, Asna Hafidhotul Millah, Fitriana Novita Dewi, dan        

   Muhammad Rifki Ariyanto 

Pekerjaan : Siswa kelas 2 MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dari keempat siswa kelas 2 menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran kelas 2 dari ibu Isti Da’imah menyenangkan dan interaksi 

kepada siswa juga baik yaitu dengan memberikan pujian, bintang, nyanyian, 

tepuk tangan dan membawa media pembelajaran serta mereka merasa dekat 

hubungannya dengan ibu Isti Dai’mah. 

2. Interpretasi data 

Banyak interaksi edukatif dari data yang diambil dalam proses wawancara 

kepada siswa kelas 2. Dan proses belajar mengajar yang menyenangkan 

berdampak positif kepada siswa kelas 2 dengan nilai yang lebih dari rata-rata. 

 

 

 

Catatan Lapangan 5 



Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Jumat, 01 November 2013 

Jam  : 09.30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 6 

Sumber Data  : Ahmad Khusaini, Binti Rohmah, Rochmatul Muna, dan Zayyana Cendikia   

   Medina. 

Pekerjaan : Siswa kelas 6 MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dari keempat siswa kelas 6 menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 dari ibu Noor Biatun menyenangkan dan 

interaksi kepada siswa juga baik yaitu dengan memberikan pujian, menjelaskan 

materi yang selalu mudah dipahami serta mereka merasa dekat hubungannya dengan 

ibu Noor Biatun. 

2. Interpretasi data 

Banyak interaksi edukatif dari data yang diambil dalam proses wawancara 

kepada siswa kelas 6. Dan proses belajar mengajar yang menyenangkan berdampak 

positif kepada siswa kelas 6 dengan nilai yang lebih dari rata-rata. Namun, dalam 

wawancara tersebut siswa memberikan saran kepada ibu Noor Biatun untuk lebih 

menyenangkan lagi dan posisi mengajar lebih merata keseluruh siswa kelas 6. 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/tanggal : Sabtu, 02 November 2013 

Jam  : 07.15 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 1A 

Sumber Data : Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I selaku guru kelas 1A dan siswa kelas 1A  

    MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Proses pembelajaran dilakukan di kelas selama jam pelajaran terkesan sangat 

menyenangkan, guru dan siswa sangat menikmati pelajaran Bahasa Indonesia. 

Adapun yang dilihat selama observasi berhubungan dengan pola interaksi edukatif 

adalah guru memperhatikan semua siswa secara seksama, menegur dan mendekati 

siswa yang tidak konsentrasi dalam pembelajaran, pemberian contoh yang berkaitan 

dengan pelajaran Bahasa Indonesia dan diintegrasikan kepelajaran yang lainnya, 

memberikan pujian kepada siswa yang aktif, bernyanyi dan bertepuk untuk 

memberikan semangat kepada siswa, guru menggunakan media pembelajaran dan 

metode pembelajarannya ceramah, dan demonstrasi.  

2. Interpretasi data 

Dalam pembelajaran guru melakukan pola interaksi edukatif yang baik dengan 

siswanya. Itu terlihat dari pembelajaran yang menyenangkan karena siswa merespon 

pola interaksi edukatif yang guru terapkan dan antusias siswa selama pembelajaran. 

Karena beliau guru yang paling senior dan memegang kelas tematik sehingga media 



yang digunakan dalam pembelajaran banyak, dan menurut peneliti beliau cukup 

menguasai kelas tematik dilihat dari perlengkapan dan data untuk kelas tematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Sabtu, 02 November 2013 

Jam  : 11.30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 1A 

Sumber Data  : Hanifah Salsabila, Vivi Cahya Wulandari, Natassya Yogi Noviana, dan  

   Fitriana Idnia Sari 

Pekerjaan : Siswa kelas 1A MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dari keempat siswa kelas 1A menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kelas 1A dari ibu Siti Wakhifah menyenangkan dan interaksi kepada 

siswa/siswi juga baik yaitu dengan memberikan pujian, bintang yang ditempel dibuku 

siswa, nyanyian, tepuk tangan dan membawa media pembelajaran serta mereka juga 

merasa dekat hubungannya dengan ibu Siti Wakhifah karena seperti orangtua di 

rumah. 

2. Interpretasi data 

Banyak interaksi edukatif dari data yang diambil dalam proses wawancara 

kepada siswa kelas 1A. Dan proses belajar mengajar yang menyenangkan berdampak 

positif kepada siswa kelas 1A dengan nilai yang lebih dari rata-rata dan mempunyai 

kedekatan pribadi sehingga guru bisa memantau keadaan siswa untuk kesiapan 

mengikuti pembelajaran di kelas. 

 



Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Senin, 04 November 2013 

Jam  : 10.42 WIB 

Lokasi  : Ruang perpustakaan 

Sumber Data  : Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I 

Pekerjaan : Guru kelas 2 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dengan ibu Isti Da’imah S. Pd. I ada beberapa pola 

interaksi edukatif yang harus tetap dilakukan saat interaksi edukatif dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Sehingga ada timbal baliknya antara guru dengan siswa 

(siswa aktif dan guru juga aktif), yaitu khusus kepada siswa yang malas dan tidak 

konsentrasi dalam pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan mengajar di kelas beliau juga mempersiapkan hal-hal yang 

ada di dalam langkah-langkah pembelajaran di kelas, seperti membuat RPP, 

menyiapkan nyanyian dan tepuk, menyiapkan media pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih paham pada materi yang telah 

disampaikan. 

2. Interpretasi data 

Banyak bentuk interaksi edukatif yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang 

guru dalam membantu siswa belajar serta komunikasi yang baik antara guru dengan 

wali siswa juga sangat penting, karena hal tersebut akan berdampak positif jika 

keduanya bisa kerjasama. 



Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Senin, 04 November 2013 

Jam  : 11.10 WIB 

Lokasi  : Ruang perpustakaan 

Sumber Data  : Ibu Dra. Noor Biatun 

Pekerjaan : Guru Bahasa Indonesia kelas 4, 5, dan 6 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dengan ibu Dra. Noor Biatun ada beberapa pola 

interaksi edukatif yang harus tetap dilakukan saat interaksi edukatif dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Sehingga ada timbal baliknya antara guru dengan siswa 

(siswa aktif dan guru juga aktif), yaitu khusus kepada siswa yang malas dan tidak 

konsentrasi dalam pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan mengajar di kelas beliau juga mempersiapkan hal-hal yang 

ada di dalam langkah-langkah pembelajaran di kelas, seperti membuat RPP, 

menyiapkan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan siswa 

lebih paham. Dalam komunikasi beliau dengan siswa kelas 6 khususnya kadang keras 

dan kadang lembut disesuaikan dengan kondisi kelas karena banyak siswa yang 

broken home sehingga perilaku siswa di kelas terlihat over acting karena kurangnya 

perhatian. 

 

 

 



2. Interpretasi data 

Interaksi di sekolah antara guru dan siswa menurut beliau semuanya edukatif, 

karena hal tersebut pada dasarnya tujuannya mendidik siswa kepada kepribadian dan 

aspek-aspek lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2013 

Jam  : 07.58 WIB 

Lokasi  : Ruang kantor guru 

Sumber Data : Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I 

Pekerjaan  : Guru kelas 1A 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I ada beberapa pola 

interaksi edukatif yang harus tetap dilakukan dalam interaksi  edukatif dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dan siswa 

bisa lebih paham jika pembelajarannya menarik. 

Dalam pelaksanaan mengajar di kelas beliau juga mempersiapkan hal-hal yang 

ada di dalam langkah-langkah pembelajaran di kelas, seperti membuat RPP, 

menyiapkan nyanyian dan tepuk, menyiapkan media pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih paham. Beliau juga lebih memberikan 

pengertian dan pemahaman kepada siswa jika ada siswa yang tidak merespon 

pelajaran di kelas. 

2. Interpretasi data 

Pola interaksi edukatif, pembelajaran yang menarik dan media dapat membantu 

siswa belajar serta komunikasi yang baik antara guru dengan wali siswa juga sangat 

penting, karena hal tersebut akan berdampak positif jika keduanya bisa kerjasama. 

 



Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2013 

Jam  : 08.25 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 4A 

Sumber Data : Ibu Sarjiati, S. Pd.  selaku guru kelas 4A dan siswa kelas 4A  

    MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Proses pembelajaran dilakukan di kelas selama jam pelajaran terkesan sangat 

menyenangkan, guru dan siswa sangat menikmati pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Adapun yang dilihat selama observasi berhubungan dengan pola interaksi edukatif 

adalah guru memperhatikan semua siswa secara seksama, menegur dan mendekati 

siswa yang tidak konsentrasi dalam pembelajaran, pemberian contoh yang berkaitan 

dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, memberikan pujian kepada siswa yang 

aktif, bernyanyi dan bertepuk untuk memberikan semangat kepada siswa, guru 

menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajarannya ceramah, dan 

demonstrasi.  

2. Interpretasi data 

Dalam pembelajaran guru melakukan pola interaksi edukatif yang baik dengan 

siswanya. Itu terlihat dari pembelajaran yang menyenangkan karena siswa merespon 

pola interaksi edukatif yang guru terapkan dan antusias siswa selama pembelajaran.  

 

 



Catatan Lapangan 12 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2013 

Jam  : 12.30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 4A 

Sumber Data  : Linda Yuliana, Hurun Kaila Rahmani, Murni Handayani, dan Amanda  

   Zuhriatul Muniroh 

Pekerjaan : Siswa kelas 4A MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dari keempat siswa kelas 4A menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kelas 4A dari Ibu Sarjiati menyenangkan dan interaksi kepada 

siswa/siswi juga baik yaitu dengan memberikan pujian, bintang, nyanyian, tepuk 

tangan dan membawa media pembelajaran yang menarik, dan menjelaskan materi 

cukup jelas. 

2. Interpretasi data 

Banyak interaksi edukatif dari data yang diambil dalam proses wawancara 

kepada siswa kelas 4A. Dan proses belajar mengajar yang menyenangkan berdampak 

positif kepada siswa kelas 4A dengan nilai yang lebih dari rata-rata dan mempunyai 

kedekatan pribadi kepada ibu Sarjiati, S. Pd. 

 

 

 



Catatan Lapangan 13 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2013 

Jam  : 14.12 WIB 

Lokasi  : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data : Bapak Bambang Cahyadi K., S. Ag. 

Pekerjaan  : Kepala MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dengan bapak Bambang Cahyadi K., S. Ag. mengenai 

keadaan dan prestasi guru dan siswa sangat bagus terlihat dari piala dan tropi yang 

diperoleh, kompetensi keempat guru tersebut juga sudah mumpuni dan kompeten 

sebagai guru yang profesional, interaksi dan kedekatan antara guru dan siswa juga 

baik terlihat dari peran guru dalam memantau belajar siswa dengan mengunjungi 

rumah tiap siswa sehingga berdampak positif terbukti nilai siswa yang bagus.  

2. Interpretasi data 

Terlihat dari wawancara tersebut agar diperoleh data yang valid bahwa pola 

interaksi edukatif dalam proses pembelajaran sudah baik. 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 14 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Selasa, 19 November 2013 

Jam  : 07.30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 6 

Sumber Data : Dra. Noor Biatun dan siswa kelas 6 MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi cara guru mengajar, media yang dibawa guru, 

proses belajar, keaktifan siswa, kedekatan guru dan siswa serta sarana dan fasilitas 

pendukung di kelas untuk kepentingan pembelajaran. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa pola interaksi edukatif guru dan 

siswa sudah cukup baik dengan menggunakan interaksi aktif dan menyebar, guru 

yang sudah kompeten dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 15 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Selasa, 19 November 2013 

Jam  : 08.20 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 4A 

Sumber Data : Ibu Sarjiati, S. Pd. dan siswa kelas 4A MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi cara guru mengajar, media yang dibawa guru, 

proses belajar, keaktifan siswa, guru dan siswa sedang menyanyi dan bertepuk secara 

bersama-sama, kedekatan guru dan siswa serta sarana dan fasilitas pendukung di kelas 

untuk kepentingan pembelajaran. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa pola interaksi edukatif guru dan 

siswa sudah cukup baik dengan menggunakan interaksi aktif dan menyebar, guru 

yang sudah kompeten dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 16 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2013 

Jam  : 07.30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 1A 

Sumber Data : Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I. dan siswa kelas 1A MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi cara guru mengajar, media yang dibawa guru, 

proses belajar, keaktifan siswa, guru dan siswa sedang menyanyi dan bertepuk secara 

bersama-sama, keceriaan guru dan siswa, kedekatan guru dan siswa serta sarana dan 

fasilitas pendukung di kelas untuk kepentingan pembelajaran. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa pola interaksi edukatif guru dan 

siswa sudah cukup baik dengan menggunakan interaksi aktif dan menyebar, guru 

yang sudah kompeten dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 17 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2013 

Jam  : 09.15 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 2 

Sumber Data : Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. dan siswa kelas 2 MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi cara guru mengajar, media yang dibawa guru, 

proses belajar, keaktifan siswa, guru dan siswa sedang menyanyi dan bertepuk secara 

bersama-sama, keceriaan guru dan siswa, kedekatan guru dan siswa serta sarana dan 

fasilitas pendukung di kelas untuk kepentingan pembelajaran. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa pola interaksi edukatif guru dan 

siswa sudah cukup baik dengan menggunakan interaksi aktif dan menyebar, guru 

yang sudah kompeten dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 18 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Selasa, 26 November 2013 

Jam  : 08.00 WIB 

Lokasi  : Ruang kantor guru 

Sumber Data : Bapak Bambang Cahyadi K., S. Ag. 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi penilaian supervisi kunjungan kelas pada ibu 

Dra. Noor Biatun, ibu Sarjiati S. Pd., ibu Isti Da’imah, S. Pd. I, dan ibu Siti Wakhifah, 

S. Pd. I. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa nilai dari masing-masing guru 

tersebut sudah baik dan tidak ada catatan yang kurang dari proses pembelajaran 

keempat guru tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 19 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Selasa, 26 November 2013 

Jam  : 09.15 WIB 

Lokasi  : Ruang kantor guru 

Sumber Data : Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I dan ibu Dra. Noor Biatun 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi Rencana Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

(RPP) dan silabus, data diri jabatan guru, dan daftar nilai siswa saat proses 

pembelajaran sampai nilai MID Semester. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa kelengkapan dokumen pribadi guru 

sangat lengkap dan nilai siswa yang bagus dengan nilai diatas KKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 20 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/tanggal : Rabu, 27 November 2013 

Jam  : 10.00 WIB 

Lokasi  : Ruang kantor guru 

Sumber Data : Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I dan ibu Sarjiati, S. Pd. 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Disini peneliti mendokumentasi Rencana Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

(RPP) dan silabus, data diri jabatan guru, dan daftar nilai siswa saat proses 

pembelajaran sampai nilai MID Semester. 

2. Interpretasi data 

Terlihat dari dokumentasi tersebut bahwa kelengkapan dokumen pribadi guru 

sangat lengkap dan nilai siswa yang bagus dengan nilai diatas KKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 21 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Rabu, 18 Desember 2013 

Jam  : 14.00 WIB 

Lokasi  : MIN Pajangan Bantul 

Sumber Data : Ibu Leny orangtua/wali siswa dari Zayyana Cendikia Medina siswa kelas 6, 

Ibu Mukaromah orangtua/wali siswa dari Hanifah Salsabila siswa kelas 1A, 

dan Ibu Siti Istikomah orangtua/wali siswa dari Linda Yuliana siswa kelas 4A. 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara dengan ketiga Ibu selaku orangtua/wali siswa 

menyatakan bahwa hubungan guru dan siswa di MIN Pajangan Bantul terjalin dengan 

baik terbukti dengan guru juga memantau belajar anaknya di luar jam sekolah pada 

saat malam hari dan selama ini belum ada masalah antara guru dan siswa yang berarti. 

2. Interpretasi data 

Dari hubungan keempat guru yang dijadikan sumber data penelitian dengan 

siswa MIN Pajangan Bantul terjalin dengan baik dan dapat memberikan dampak 

positif bagi siswa seperti siswa rajin mengerjakan tugas, belajar pada malam hari, 

memotivasi belajar siswa sehingga nilai raport siswa baik. 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 22 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/tanggal : Sabtu, 21 Desember 2013 

Jam  : 19.30 WIB 

Lokasi  : Rumah bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A di Ngestiharjo Wates Kulon progo 

Sumber Data : Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A selaku pengawas MIN Pajangan Bantul 

================================================================== 

1. Diskripsi data 

Dari hasil wawancara kepada bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A selaku pengawas 

MIN Pajangan Bantul menyatakan bahwa hubungan dan interaksi edukatif dalam 

proses pembelajaran sudah baik namun perlu ditingkatkan. Selain itu beliau juga 

menyatakan bahwa kurikulum, profesionalitas guru, prestasi belajar siswa dan prestasi 

guru sudah baik, namun sarana prasarana bisa dikatakan cukup. Sarana prasarana 

yang masih kurang diantaranya lapangan olahraga kurang memadahi, parkiran 

kendaraan kurang memadahi, komputer/LCD kurang memadahi, dan taman/perindang 

kurang memadahi. Pola interaksi edukatif guru dan siswa di MIN Pajangan sudah 

baik, namun jika dinilai dengan angka antara 75-80 dan perlu untuk ditingkatkan lagi. 

2. Interpretasi data 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan guru dan siswa, 

kurikulum, keprofesionalan guru, prestasi belajar siswa dan prestasi guru sudah baik, 

namun sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar siswa perlu banyak 

ditambah karena akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa dan guru.  

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I pada pukul 07.58 tanggal 12 November 

2013 di MIN Pajangan Bantul, antara lain sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Ibu guru mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Siti Wakhifah : “Sejak kira-kira tanggal 1 Februari 1998”. 

2. Ibu guru mengampu di kelas berapa? 

Ibu Siti Wakhifah : “Sekarang kelas 1 A”. 

3. Ibu guru mengajar mata pelajaran apa saja dikelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Semuanya mata pelajaran, kecuali bahasa Jawa dan bahasa 

Inggris”. 

4. Apakah Ibu guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya buat mbak”. 

5. Bagaimana strategi dan metode yang diterapkan Ibu guru dalam proses 

pembelajaran dikelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Kalau saya metode-metodenya banyak disesuaikan dengan 

bidang studinya, misalnya ceramah itu pasti karena anak kelas 1 itu masih polos 

dan masih malu-malu mengeluarkan pendapat apalagi dalam membaca anak belu 

100% bisa, ada strategi demonstrasi, role playing, dll”. 

6. Apakah Ibu guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada 

materi yang akan disampaikan di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya membuat, walaupun sederhana tapi saya usahakan 

membuat dan menyediakan media dikelas, saya sediakan media agar siswa lebih 

jelas dan paham dengan apa yang kita harapkan dengan tujuan pembelajaran”. 

7. Apakah Ibu guru pernah memberikan reward pada siswa yang berprestasi di 

kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya kalau anak-anak itu seneng ya diberikan reward, maka ya 

walau dalam bentuk sederhana misalnya permen dan akhirnya semua dikasih tidak 

hanya yang mendapatkan nilai yang bagus saja yang mendapatkan permen biar 

tidak ada yang iri, biar semuanya semangat dan termotivasi lagi untuk belajar”. 

 

 



8. Apakah Ibu guru merasa senang mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Siti Wakhifah : “Senang ya, karena anak-anak kelas 1 yang masih polos-polos 

karena beda dengan kelas atas ya, kalau yang masih polos begitu mudah 

dikondisikan kelasnya agar pembelajarannya lebih efektif”. 

9. Apakah Ibu guru lakukan untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran di 

kelas berlangsung? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya, pertama kita tanyakan keadaan anak misalnya sudah 

sarapan belum, sudah siap belajar belum, dan sudah belajar belajar belum. 

Kemudian kita aja bernyanyi biar semangat dan diberi pertanyaan kepada siswa 

yang rame agar siswa berpusat kepada penjelasan guru”. 

10. Menurut Ibu guru apa pengertian pola interaksi edukatif? 

Ibu Siti Wakhifah : “Interaksi edukatif itu ya hubungan antara siswa dengan guru 

yang menyangkut pelajaran dikelas dimana guru harus tahu mengenai langkah-

langkah pembelajaran dan membuat suasana kelas menarik sehingga anak paham 

dengan apa yang kita ajarkan”. 

11. Pola interaksi edukatif seperti apa saja yang Ibu guru gunakan dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya gitu mbak, paling saya lebih kependekatan kesiswa dan 

pribadi siswa”. 

12. Menurut Ibu guru apa saja ciri-ciri dari interaksi edukatif itu? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya selalu ada mbak aktivitas siswa didalamnya misalnya, 

misalnya kita juga memberikan penjelasan terlebih dahulu dengan apa yang akan 

kita pelajari, tujuannya apa maka siswa itupun akan tahu pelajaran apa yang 

diberikan ya mungkin itu interaksi yang dilakukan sesuai dengan bidang 

studinya”. 

13. Menurut Ibu guru apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam interaksi edukatif? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya ada motivasi siswanya mbak”. 

14. Apa saja yang menjadi komponen interaksi edukatif? 

Ibu Siti Wakhifah : “Kurang paham mbak tapi semestinya ada komponennya”. 

15. Menurut Ibu guru apakah yang menjadi tujuan inti dari pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Agar kompetensi yang sudah ada bisa tercapai”. 

 



16. Apakah siswa memberi respon terhadap pola interaksi edukatif yang Ibu guru 

terapkan di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya, sudah pada memperhatikan penjelasan saya, karena kelas 

satu ini kan sebelumnya dari TK dan masih polos, jika ditanya apa pasti jawabnya 

jujur, misalnya apakah sudah belajar dan jawabnya ada yang bilang “iya” ada juga 

yang bilang ”tidak” dan tidak berani bohong”. 

17. Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam menerapkan pola interaksi 

edukatif dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Kalau faktor penghambatnya karena anak itu kan masih baru 

ya karena mereka dari TK ke SD sehingga interaksinya masih keibuan masih 

belum seperti yang lain karena masih ada rasa malu, takut karena temannya baru, 

kalau pendorongnya itu tergantung kita mbak jadi bagaimana kita membawa anak 

dan kita menjadi pelayan mereka”. 

18. Bagaimana reaksi Ibu guru jika ada siswa yang tidak merespon pola interajsi 

edukatif yang Ibu guru terapkan dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Kalau ada anak yang tidak merespon kita, bukan kita beri 

hukuman tapi kita datangi ketempat duduk siswa dan diberi pengertian maka 

siswa akan mengalihkan perhatiannya kepada guru kalau menurut saya tidak usah 

menggunakan suara yang keras untuk mengkondisikan siswa namun cukup 

mendekati siswa tersebut”. 

19. Apakah Ibu guru pernah mempunyai masalah dengan siswa? 

Ibu Siti Wakhifah : :”Kalau masalah yang berat tidak, tapi ya biasa mbak anak-

anak itu sering gojek dan guyon menjadi anak menangis itu wajar mbak kalau 

masalah yang berat tidak ada”. 

20. Apakah Ibu guru sudah menjalin komunikasi baik dengan siswa? 

Ibu Siti Wakhifah : “Alhamdulillah baik mbak”. 

21. Bagaimana Ibu guru memberikan larangan atau hukuman pada siswa yang malas 

di kelas?  

Ibu Siti Wakhifah : “Kalau saya memberi larangan itu saya hanya membacakan 

peraturan disekolah maupun dikelas yaitu kalau disekolahan seperti ini, 

bagaimana kalau kamu melakukannya seperti ini? Dan saya menunjukkan nilai 

raportnya seperti ini kepada orang tua kalian jika ada yang melanggar seperti ini. 

Kalau saya memberikan larangan/hukuman tidak karena anaknya masih kecil 

mungkin saya hanya memberikan dorongan atau pengertian saja kepada anak”. 



22. Apa yang ibu ketahui dengan interaksi non edukatif? 

Ibu Siti Wakhifah : “Kalau menurut saya yang tidak berkaitan dengan pelajaran 

mbak”. 

23. Berikan contoh interaksi non edukatif? 

Ibu Siti Wakhifah : “Menanyakan kondisi siswa dan kesiapan belajar siswa pada 

siswa dan mengajak wali siswa untuk memantau siswa tersebut”. 

24. Apakah Ibu guru pernah menerapkan pola interaksi non edukatif dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya interaksi yang saya terapkan interaksi aksi dan menyebar 

kesemua siswa”. 

25. Apakah Ibu guru memberikan teladan pada siswa di kelas? 

Ibu Siti Wakhifah : “Ya kalau saya pembiasaannya ketika masuk kelas memberi 

salam, berbicara dengan santun kalau ada anak yang berbicaranya tidak baik kita 

ingatkan, walaupun anak kadang bahasanya jawa ngoko tapi guru harus tetap 

berbicara dengan halus”. 

26. Jika ada suatu masalah di MIN Pajangan, bagaimana peran Ibu guru dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Ibu Siti Wakhifah : “Kalau ada masalah yang berkaitan dengan sekolah kan ada 

Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain maka kita adakan musyawarah apa yang 

menjadi masalah dan agar masalah tersebut cepat selesai”. 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. pada pukul 10.42 WIB tanggal 

04 November 2013 guru kelas 2 antara lain sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Ibu guru mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Isti Da’imah : “1 Juli 2009”. 

2. Ibu guru mengampu di kelas berapa? 

Ibu Isti Da’imah : “Mengampu kelas 2”. 

3. Ibu guru mengajar mata pelajaran apa saja dikelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Semua pelajaran kecuali bahasa Jawa sama Olah Raga”. 

4. Apakah Ibu guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

Ibu Isti Da’imah : “Ya, menyiapkan”. 

5. Bagaimana strategi dan metode yang diterapkan Ibu guru dalam proses 

pembelajaran dikelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Yang sering digunakan tanya jawab, demonstrasi, ceramah, 

diskusi tapi kalau diskusi tetap saya terapkan, tapi kalau kelas bawah hanya 

pengenalan saja dan tidak maksimal karena diskusi itu kalau siswa yang aktif ya 

aktif kalau yang pasif ya pasif sehingga jarang saya gunakan dikelas”. 

6. Apakah Ibu guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada 

materi yang akan disampaikan di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Alat peraga saya gunakan sesuai dengan tema yang di 

pelajari, dan membuat sendiri, contoh medianya kalau matematika itu ada bentuk 



panjang itu saya menggunakan gerbang kereta api, Pkn membuat rambu-rambu 

lalu lintas, untuk IPA membuat anatomi tubuh hewan dan tumbuhan”. 

7. Apakah Ibu guru pernah memberikan reward pada siswa yang berprestasi di 

kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Adangkala reward yang berbentuk bintang, nanti yang bagus 

diberi itu dan pujian saat pelajaran berlangsung agar anak semangat mengikuti 

pelajaran”. 

8. Apakah Ibu guru merasa senang mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Isti Da’imah : “Senang sekali dan sangat enjoy karena lingkungan sekolah 

sangat mendukung dan teman-teman kerja juga mendukung, dulu waktu saya 

pertama disini saya punya masalah mbak dan guru-guru sini sangat baik apalagi 

saya juga sudah kenal beliau-beliau ternyata mereka sangat baik, saat setengah 

bulan disini saya diminta di MI lain dan dari MI lain itu sangat marah-marah 

kepada saya karena saya tidak mau pindah dan temen-temen sini sangat 

mendukung saya dan saya tetep disini untuk bertahan. Hubungan saya sama 

teman-teman juga harmonis”. 

9. Apakah Ibu guru lakukan untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran di 

kelas berlangsung? 

Ibu Isti Da’imah : “Menggunakan tepuk, ada nyanyian. Kalau nyanyian itu juga 

disesuaikan dengan temanya, contohnya ketika belajar agama tentang syahadat 

terus dinyanyikan agar anak itu bisa menghafal sambil bernyanyi”. 

10. Menurut Ibu guru apa pengertian pola interaksi edukatif? 

Ibu Isti Da’imah : “Saya tahu tapi kurang faham mbak”. 

11. Pola interaksi edukatif seperti apa saja yang Ibu guru gunakan dalam 

pembelajaran di kelas? 



Ibu Isti Da’imah : “Siswa disini tidak begitu terbiasa dengan bahasa yang sopan 

dan benar, untuk bahasanya yang saya gunakan campuran nanti bahasa Indonesia 

dulu kemudian mengartikan dengan bahasa jawa”. 

12. Menurut Ibu guru apa saja ciri-ciri dari interaksi edukatif itu? 

Ibu Isti Da’imah : “Ada tujuannya, ada aktivitas pembelajaran dan ada evaluasi”. 

13. Menurut Ibu guru apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam interaksi edukatif? 

Ibu Isti Da’imah : “Saya kurang faham mbak”. 

14. Apa saja yang menjadi komponen interaksi edukatif? 

Ibu Isti Da’imah : “Saya kurang faham mbak”. 

15. Menurut Ibu guru apakah yang menjadi tujuan inti dari pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Ya agar kompetensi pembelajaran tercapai dan pelajarannya 

bisa menyenangkan”. 

16. Apakah siswa memberi respon terhadap pola interaksi edukatif yang Ibu guru 

terapkan di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Ya, alhamdulillah merespon”. 

17. Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam menerapkan pola interaksi 

edukatif dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Faktor penghambat ya menurut saya dari anak yang daya 

tangkapnya rendah menjadi penghambat dalam proses pembelajaran dikelas, 

contohnya ulangan harian itu terhambat padahal sudah diplanning tapi sering 

mundur karena ada beberapa anak yang kurang paham dengan materi saya 

sehingga harus dijelaskan kembali sedangkan faktor pendorongnya alhamdulillah 

untuk saat ini berbeda dengan tahun lalu, ternyata untuk mengelola sekolah ini 

tidak hanya input dari siswanya namun juga dari orangtua sangat mendukung ya, 



alhamdulillah orangtuanya sangat kritis karena kebanyakan tinggalnya 

diperumahan tapi juga tantangan bagi kita mbak harus siap, kritik dari walinya 

contohnya saat ulangan harian selesai saya menandatangani jawaban siswa yang 

sudah dikoreksi sehingga wali siswa bisa mengoreksi kembali dirumah ya itu yang 

mendorong saya untuk belajar kembali sebelum mengajar”. 

18. Bagaimana reaksi Ibu guru jika ada siswa yang tidak merespon pola interaksi 

edukatif yang Bapak/Ibu guru terapkan dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Kemampuan anak kan berbeda-beda, seperti ada dua anak 

dikelas yang mempunyai daya tangkapnya rendah, jadi alternatif saya yaitu saya 

menjelaskan pelajaran kesemua siswa kemudian siswa yang mempunyai daya 

tangkap yang tinggi saya beri tugas setelah itu saya mendekati dan memberikan 

penjelasan lagi kepada anak yang mempunyai daya tangkap rendah, karena apa 

kalau penjelasan saya diulang-ulang maka yang pinter akan jenuh dengan 

penjelasan saya, kalau saya seperti itu. Sebernarnya saya rada kesulitan dikelas 

dua kalau gurunya cuma satu seharusnya gurunya dua, seharusnya guru satu 

menjelaskan didepan dan yang satunya membantu siswa dibelakang namun karena 

keadaan sekolah sini terbatas gurunya,  ya kelas tematik hanya satu guru, ya 

semampu saya seperti ini mbak, karena tematik itu menurut saya juga sulit saya 

juga belum bisa memahami tematik sendiri itu gimana, karena harus memadukan 

beberapa pelajaran sehingga saya masih harus banyak belajar. Kalau ada anak 

yang rame di beri pertanyaan materi yang sudah dipelajari”. 

19. Apakah Ibu guru pernah mempunyai masalah dengan siswa? 

Ibu Isti Da’imah : “Alhamdulillah tidak pernah”. 

20. Apakah Ibu guru sudah menjalin komunikasi baik dengan siswa? 



Ibu Isti Da’imah : “Alhamdulillah baik, saya menggunakan pendekatan personal 

kepada siswa”. 

21. Bagaimana Ibu guru memberikan larangan atau hukuman pada siswa yang malas 

di kelas?  

Ibu Isti Da’imah : “Biasanya memberikan arahan, tergantung pelanggarannya 

misalkan tidak mengerjakan PR diberi arahan dan tidak boleh mengikuti pelajaran 

saat itu dan mengerjakan PR di luar kelas, misalnya saat pelajaran matematika ada 

PR matematika dan ada yang tidak mengerjakan PR padahal sebelumnya sudah 

dikasih PR, nah saat itu anak yang tidak mengerjakan PR tidak boleh mengikuti 

pelajaran matematika dan mengerjakan PRnya di luar kelas, itu kan yang 

membuat peraturan bukan wali kelas tapi dari anak-anak sendiri, untuk peraturan 

itu saya tawarkan kalau ada yang tidak bawa topi hari senin bagaimana? Ada yang 

tidak mengerjakan PR bagaimana? Saya tawarkan kepada anak-anak tapi saya 

tidak mau hukumannya berbentuk uang, kalau di denda saya kurang setuju karena 

kasihan kalau harus mengurangi uang saku anak”. 

22. Apa yang ibu ketahui dengan interaksi non edukatif? 

Ibu Isti Da’imah : “Misalnya seperti sapaan, salam itu saya tanamkan kepada 

anak-anak sejak dini ketika saya datang sekolah saya mengucapkan salam kepada 

orangtua dan muridnya biar anak mencontoh kita ternyata bila bertemu orang lain 

memberi salam, terus kita masuk dalam juga seperti itu dan ketika keluar kelas 

juga seperti itu, untuk salam saya tekankan seperti itu, dulu sebelum ada Asma’ul 

Husna waktu saya kesini, saya meminta ijin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk 

kelas 2 kalau kelas lain saya tidak berani, untuk kelas 2 sebelum pelajaran saya 

kasih Asma’ul Husna, alhamdulillah respon dari wali siswa sangat bagus dan 

akhirnya dibudi dayakan sampai saat ini dikelas-kelas lain juga”. 



23. Berikan contoh interaksi non edukatif? 

Ibu Isti Da’imah : “Ya sapaan, salam mungkin setahu saya itu mbak”. 

24. Apakah Ibu guru pernah menerapkan pola interaksi non edukatif dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Ya, pernah”. 

25. Apakah Ibu guru memberikan teladan pada siswa di kelas? 

Ibu Isti Da’imah : “Ya, seperti pembiasaan salam dan sapaan kepada siswa 

dimanapun bertemu”. 

26. Jika ada suatu masalah di MIN Pajangan, bagaimana peran Ibu guru dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Ibu Isti Da’imah : “Biasanya cuma urun rembug mbak, semisal ada teman yang 

berselisih pendapat saya mendekati seperti ini, karena kita seorang wanita kan 

banyak permasalahan ya rumah tangga ya di sekolahan, ya berselisih sama teman 

menurut saya wajar tapi ya tidak sampai berkelanjutan mbak, tapi alhamdulillah 

disini belum ada masalah yang berarti”. 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada Ibu Sarjiati, S. Pd. pada pukul 10.04 WIB tanggal 31 

Oktober 2013 guru IPA kelas 4A, antara lain sebagai berikut: 

1. Sejak kapan Ibu guru mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Sarjiati : “Sejak 1 Juli 2005”. 

2. Ibu guru mengampu di kelas berapa? 

Ibu Sarjiati : “Mengampu pelajaran IPA 4, 5 dan 6 dan wali kelas 5”.  

3. Ibu guru mengajar mata pelajaran apa saja dikelas? 

Ibu Sarjiati: “Mengampu pelajaran IPA 4, 5 dan 6 sedangkan Pkn kelas 4 dan 6”. 

4. Apakah Ibu guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

Ibu Sarjiati : “Ya, membuat RPP terlebih dulu sebelum mengajar”. 

5. Bagaimana strategi dan metode yang diterapkan Ibu guru dalam proses 

pembelajaran dikelas? 

Ibu Sarjiati : “Kalau pelajaran IPA praktek, diskusi, dan card short”. 

6. Apakah Ibu guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada 

materi yang akan disampaikan di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Ya ada media dan sering  membawa media yang disesuaikan dengan 

materi pelajaran sehingga saya tidak berpacu pada buku paket saja, contohnya 

pasang tempel metamorfosis hewan”. 

7. Apakah Ibu guru pernah memberikan reward pada siswa yang berprestasi di 

kelas? 



Ibu Sarjiati : “Kalau pujian sering tapi kalau reward tidak, soalnya kalau reward 

semisal saya lupa ngasih ndak bagaimana gitu dan bisa membuat anak lain 

menjadi iri juga”. 

8. Apakah Ibu guru merasa senang mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Sarjiati : “Senang sekali”. 

9. Apakah Ibu guru lakukan untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran di 

kelas berlangsung? 

Ibu Sarjiati : “Kadang kita ajak nyanyi, kadang kita ajak senam jari biar lebih 

semangat lagi dalam belajar biar anak tidak bosan saat pembelajarn berlangsung”. 

10. Menurut Ibu guru apa pengertian pola interaksi edukatif? 

Ibu Sarjiati : “Ya menurut saya pola interaksi edukatif itu pembelajaran yang 

melibatkan guru dan siswa yang menjadi lebih interaktif dalam proses 

pembelajaran. Kalau siswanya aktif guru juga harus aktif agar pembelajaran bisa 

cepat selesai dan mencapai tujuan pembelajaran”. 

11. Pola interaksi edukatif seperti apa saja yang Ibu guru gunakan dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Polanya ya interaksi menyebar keseluruh siswa dalam kelas agar 

saya bisa memantau semua siswa dikelas”. 

12. Menurut Ibu guru apa saja ciri-ciri dari interaksi edukatif itu? 

Ibu Sarjiati : “Menurut saya ada siswa dan ada juga guru dan didalamnya ada 

keaktifan salah satunya seperti itu”. 

13. Menurut Ibu guru apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam interaksi edukatif? 

Ibu Sarjiati : “Ya ada motivasi sehingga bisa memotivasi siswa saat pembelajarn 

berlangsung”. 

14. Apa saja yang menjadi komponen interaksi edukatif? 



Ibu Sarjiati : “Berarti ada media, alat peraga, evaluasi, ada tujuan dan ada aktivitas 

siswa, misalnya ada kartu tadi dan diskusi sehingga siswa bisa aktif”. 

15. Menurut Ibu guru apakah yang menjadi tujuan inti dari pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Agar proses pembelajaran tercapai dan kompetensi dalam 

perbelajaran tersebut juga tercapai”. 

16. Apakah siswa memberi respon terhadap pola interaksi edukatif yang Ibu guru 

terapkan di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Ya, ada yang memberi respon ada yang tidak memberikan respon 

kalau ada anak yang rame dikelas”. 

17. Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam menerapkan pola interaksi 

edukatif dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Faktor pendukung ya tetap ada dan aktif gurunya untuk menyiapkan 

langkah-langkang proses pembelajarannya serta siswa juga harus aktif yang 

dimotivasi oleh kita, sedangkan penghambatnya kan kadang untuk masing-masing 

siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda, ada yang pendiam contohnya Ali 

siswa kelas 5 didekati ya tidak mau jadi harus menggunakan pendekatan yang 

lebih lagi”. 

18. Bagaimana reaksi Ibu guru jika ada siswa yang tidak merespon pola interajsi 

edukatif yang Bapak/Ibu guru terapkan dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Berusaha untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya, 

kalau tidak mau ya didekati agar mau mengikuti pelajaran”. 

19. Apakah Ibu guru pernah mempunyai masalah dengan siswa? 



Ibu Sarjiati  : “Kalau masalah berat tidak tapi kalau masalah sering tidak 

mengerjakan PR itu iya, kemudian saya dekati siswa tersebut dan memberikan 

waktu untuk mengerjakan PR di kelas sampai selesai”. 

20. Apakah Ibu guru sudah menjalin komunikasi baik dengan siswa? 

Ibu Sarjiati : “Sudah cukup baik di dalam kelas kalau di luar kelas mungkin 

terbatas”. 

21. Bagaimana Ibu guru memberikan larangan atau hukuman pada siswa yang malas 

di kelas?  

Ibu Sarjiati : “Biasanya diberi tugas dan didekati”. 

22. Apa yang Ibu ketahui dengan interaksi non edukatif? 

Ibu Sarjiati : “Ya pola interaksi yang tidak ada kaitannya dalam proses 

pembelajaran”. 

23. Berikan contoh interaksi non edukatif? 

Ibu Sarjiati : “Ya memberikan salam di pembuka dan penutup dan pemberian 

pertanyaan kabar”. 

24. Apakah Ibu guru pernah menerapkan pola interaksi non edukatif dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Ya, pernah”. 

25. Apakah Ibu guru memberikan teladan pada siswa di kelas? 

Ibu Sarjiati : “Kembalikan ke gurunya, guru harus komitmen, dan tepat waktu 

dalam mengajar”. 

26. Jika ada suatu masalah di MIN Pajangan, bagaimana peran Ibu guru dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Ibu Sarjiati : “Ya biasanya masalah tersebut diklarifikasi agar ketemu dari mana 

asalnya masalah tersebut”. 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada Ibu Dra. Noor Biatun guru Bahasa Indonesia kelas 6 pada 

pukul 11.10 WIB tanggal 04 November 2013, antara lain: 

1. Sejak kapan Ibu guru mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Noor Biatun  : “Sejak 1 Juni 2002”. 

2. Ibu guru mengampu di kelas berapa? 

Ibu Noor Biatun : “Kelas 6”. 

3. Ibu guru mengajar mata pelajaran apa saja dikelas? 

Ibu Noor Biatun : “Bahasa Indonesia kelas 4, 5, dan 6”. 

4. Apakah Ibu guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

Ibu Noor Biatun : “Biasanya iya, tapi kan semua RPP jadi satu mbak selama 

tahun ajaran”. 

5. Bagaimana strategi dan metode yang diterapkan Ibu guru dalam proses 

pembelajaran dikelas? 

Ibu Noor Biatun : “Metode ceramah, penugasan, demonstrasi, dan simulasi 

misalnya drama”. 

6. Apakah Ibu guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada 

materi yang akan disampaikan di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Media ada ya misalnya majalah, koran, lambang-lambang, 

arah mata angin, dan kartu pantun dan biasanya buat sendiri”. 

7. Apakah Ibu guru pernah memberikan reward pada siswa yang berprestasi di 

kelas? 



Ibu Noor Biatun : “Kalau reward berupa ucapan selamat iya tapi saya biasanya 

nilai dan pujian”. 

8. Apakah Ibu guru merasa senang mengajar di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Noor Biatun : “Ya senang mbak”. 

9. Apakah Ibu guru lakukan untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran di 

kelas berlangsung? 

Ibu Noor Biatun : “Ya alat peraga mbak tapi kelas bawah menyanyi kalau kelas 

atas dengan ya buat-buat mbak contohnya buat undangan dan diberi gambar”. 

10. Menurut Ibu guru apa pengertian pola interaksi edukatif? 

Ibu Noor Biatun : “Ya saya tahu tapi kurang paham, kalau menurut saya anak 

nakal harus dikerasin mbak karena anak sini berbeda dengan anak yang ada 

dibawah sana, kalau anak yang ada dibawah sana kalau ada berita apa langsung 

tanggap kalau anak sini ya gini mbak, orangtuanya banyak yang membiarkan 

mereka jadi anak sini tidak tahu baik benarnya seperti apa, ya maklum saja 

orangtuanya kebanyakan buruh, anak sini juga kurang sopan seperti naik-naik 

dimeja dan mereka tidak tahu seperti itu baik atau tidak, karena kesibukan orang 

tua dan lingkungan yang sering membebaskan mereka dirumah, jadi disekolahan 

seperti ini mbak”. 

11. Pola interaksi edukatif seperti apa saja yang Ibu guru gunakan dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Kadang aksi, kadang interaksi”. 

12. Menurut Ibu guru apa saja ciri-ciri dari interaksi edukatif itu? 

Ibu Noor Biatun : “Kurang faham mbak”. 

13. Menurut Ibu guru apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam interaksi edukatif? 

Ibu Noor Biatun : “Kurang faham mbak”. 



14. Apa saja yang menjadi komponen interaksi edukatif? 

Ibu Noor Biatun : “Ya istilahnya kalau komponennya membangun kreativitas 

anak tapi kan caranya berbeda-beda mungkin ada yang cara halus ada yang cara 

keras, kalau anak yang nakal ya di kerasin kalau anak yang pendiam ya didorong 

dan diiming-iming nilai baik hanya untuk mendorong anak semangat dalam 

belajar”. 

15. Menurut Ibu guru apakah yang menjadi tujuan inti dari pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Biar siswa lebih faham dan harus fokus agar nilainya bagus, 

kalau kita tidak perhatian sama anak ya enak saja, anak mau tidur mau apa kita 

biarkan saja tapi kan kita punya tanggung jawab seperti anak yang tidak 

memperhatikan atau apa nilainya jelek pasti guru yang disalahkan padahal 

sebenarnya itu tidak 100% salah guru soalnya kalau dikelas ada yang nilai 9 dan 

ada yang nilai 2, nah yang nilai 2 karena anaknya seperti itu (daya tangkapnya 

rendah) pasti guru yang ditanya kok bisa nilainya seperti itu padahal saya seneng 

dengan nilai yang bervariasi seperti itu, kalau di UAN nilai sekelas bagus semua 

malah harusnya dicurigai kok bisa seperti itu, padahal kemampuan anak itu 

berbeda walaupun guru punya strategi agar nilai anak bisa bagus semua tapi kalau 

triknya itu tidak jujur ya hasilnya tidak baik, kalau saya suka nilai yang bervariasi 

kalau memang anak di kelas memang bervariasi kecuali memang pintar semua”. 

16. Apakah siswa memberi respon terhadap pola interaksi edukatif yang Ibu guru 

terapkan di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Kalau menurut saya setiap kelas itu pasti ada anak yang rame 

sehingga ada juga yang tidak merespon/memperhatikan pelajaran dikelas”. 



17. Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam menerapkan pola interaksi 

edukatif dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Faktor penghambat ya itu tadi ada anak yang nakal bisa 

menggangu konsentrasi, kalau faktor pendukungnya ya siswa sini dari sisi 

agamanya ya agak lumayan tapi kalau masalah bahasa siswa yang dipakai dalam 

keseharian atau terhadap guru kadang kurang sopan”. 

18. Bagaimana reaksi Ibu guru jika ada siswa yang tidak merespon pola interaksi 

edukatif yang Bapak/Ibu guru terapkan dalam pembelajaran di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Ya mengalihkan perhatian misalnya kalau berbicara sendiri 

ya diberikan pertanyaan atau kita beri tugas kelompok, kalau tugas kelompok kan 

bisa berdiskusi dengan temannya, kalau dikasih tugas individu yang tidak bisa 

malah bisa ketinggalan tugasnya”. 

19. Apakah Ibu guru pernah mempunyai masalah dengan siswa? 

Ibu Noor Biatun : “Tidak mbak”. 

20. Apakah Ibu guru sudah menjalin komunikasi baik dengan siswa? 

Ibu Noor Biatun : “Ya kadang-kadang belum sempurna, ya mungkin faktor anak 

misalnya anak yang over aktif, seperti Jazim karena ikut ibu tirinya sehingga 

dirumah kurang perhatian sehingga disekolahan ya tingkahnya kadang over 

karena ingin diperhatikan, ya mungkin anak nakal yang disini yang nakal karena 

anak broken home atau karena orangtuanya sibuk dengan pekerjaannya”. 

21. Bagaimana Ibu guru memberikan larangan atau hukuman pada siswa yang malas 

di kelas?  

Ibu Noor Biatun : “Ya saya mengurangi nilai, misalnya nilainya delapan tapi 

karena nakal atau rame ya saya kurangi atau nilai akhlaknya saya kurangi, atau 

diraport kan ada nilai kepribadian yang seharusnya nilainya A saya kasih nilai B”. 



22. Apa yang ibu ketahui dengan interaksi non edukatif? 

Ibu Noor Biatun : “Tidak tahu mbak”. 

23. Berikan contoh interaksi non edukatif? 

Ibu Noor Biatun : “Menurut saya tidak ada komunikasi non edukatif karena 

disekolah pasti edukatif semua, karena kita juga harus menjadi teladan saat 

mengucapkan salam kepada siswa”. 

24. Apakah Ibu guru pernah menerapkan pola interaksi non edukatif dalam 

pembelajaran di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Tidak tahu mbak, karena menurut saya interaksi disini 

edukatif semua”. 

25. Apakah Ibu guru memberikan teladan pada siswa di kelas? 

Ibu Noor Biatun : “Ya macam-macam mbak, misalnya cara berpakaian, cara 

berbicara, cara mengerjakan soal tidak boleh contek mencontek, kepribadian, dll”. 

26. Jika ada suatu masalah di MIN Pajangan, bagaimana peran Ibu guru dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

Ibu Noor Biatun : “Ya kalau misalkan ada, ya guru tersebut dirembug dan 

dibicarakan dengan guru-guru lain untuk menyelesaikan masalah tersebut atau 

diberi peringatan, kalau masalah pribadi ya diselesaikan secara pribadi tapi kalau 

masalah sekolah kita berembug bareng mbak”. 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada siswa kelas 1 pada pukul 11.30 WIB tanggal 02 

November 2013 di MIN Pajangan Bantul, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat saudara/i tentang Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I yang mengajar 

di kelas 1? 

Tasya : “Baik”. 

Vivi : “Senang”. 

Fitri : “Baik”. 

Hanifah : “Menyenangkan”. 

2. Bagaimana Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I dalam proses pembelajaran apakah 

menyenangkan? 

Tasya : “Ya, menyenangkan”. 

Vivi : “Ya, menyenangkan”. 

Fitri : “Ya, menyenangkan”. 

Hanifah : “Ya, menyenangkan”. 

3. Cara apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I agar saudara/i dapat 

memahami pelajaran yang disampaikan? 

Tasya : “Memberikan contoh”. 

Vivi : “Menjelaskan lagi”. 

Fitri : “Menjelaskan lagi”. 

Hanifah : “Mengulagi penjelasan lagi”. 

4. Apakah saudara/i berani bertanya, mengucapkan salam, menyapa, dan 

menceritakan suatu hal kepada Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I? 



Tasya : “Saya berani”. 

Vivi : “Saya berani”. 

Fitri : “Saya sering cerita kepada keluarga dirumah”. 

Hanifah : “Aku berani”. 

5. Apakah Ibu Siti Wakhifah, S. Pd. I pernah memberikan hadiah atau pujian kepada 

saudara/i jika mendapatkan nilai yang baik? 

Tasya : “Memberikan nilai yang baik”. 

Vivi : “Memberikan nilai yang baik”. 

Fitri : “Memberikan pujian dan nilai yang baik”. 

Hanifah : “Memberikan pujian dan nilai yang baik”. 

6. Apa kritik dan saran saudara/i untuk Bapak/Ibu guru yang mengajar di kelas, 

khususnya dalam pembelajaran dikelas 1?  

Tasya : “Tidak ada”. 

Vivi : “Tidak tahu”. 

Fitri : “Tidak ada, soalnya sudah menyenangkan”. 

Hanifah : “Tidak ada”. 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada siswa kelas 2 pada pukul 09.30 WIB tanggal 31 Oktober 

2013 di MIN Pajangan Bantul, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat saudara/i tentang Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. yang mengajar 

di kelas 2? 

Ana : “Baik”. 

Vita : “Baik”. 

Asna : “Menyenangkan”. 

Rifki : “Baik”. 

2. Bagaimana Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. dalam proses pembelajaran apakah 

menyenangkan? 

Ana : “Ya, menyenangkan”. 

Vita : “Ya, menyenangkan”. 

Asna : “Ya, menyenangkan”. 

Rifki : “Ya, menyenangkan”. 

3. Cara apa yang dilakukan oleh Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. agar saudara/i dapat 

memahami pelajaran yang disampaikan? 

Ana : “Bernyanyi”. 

Vita : “Menjelaskan lagi”. 

Asna : “Membawa majalah dan kertas gambar”. 

Rifki : “Bernyanyi dan tepuk-tepuk”. 

4. Apakah saudara/i berani bertanya, mengucapkan salam, menyapa, dan 

menceritakan suatu hal kepada Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I.? 



Ana : “Berani mengucapkan salam”. 

Vita : “Berani menyapa”. 

Asna : “Berani semua”. 

Rifki : “Berani semua”. 

5. Apakah Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. pernah memberikan hadiah atau pujian 

saudara/i mendapatkan nilai yang baik? 

Ana : “Memberikan pujian dan nilai yang baik”. 

Vita : “Memberikan pujian dan nilai yang baik”. 

Asna : “Memberikan pujian dan nilai yang baik. 

Rifki : “Memberikan pujian dan nilai yang baik”. 

6. Apa kritik dan saran saudara/i untuk Ibu Isti Da’imah, S. Pd. I. yang mengajar di 

kelas, khususnya dalam pembelajaran?  

Ana : “Gak tahu”. 

Vita : “Gak tahu”. 

Asna : “Gak tahu”. 

Rifki : “Lebih menyenangkan lagi”. 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada siswa kelas 4A pada pukul 12.30 WIB tanggal 12 

November 2013 di  MIN Pajangan Bantul, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat saudara/i tentang Ibu Sarjiati, S. Pd yang mengajar IPA di 

kelas 4A? 

Hurun : “Ya, menyenangkan”. 

       Murni : “Menyenangkan”. 

 Manda : “Menyenangkan”. 

 Linda : “Lumayan”. 

2. Bagaimana Ibu Sarjiati, S. Pd dalam proses pembelajaran apakah menyenangkan? 

Hurun : “Menyenangkan”. 

Murni : “Menyenangkan, karena jika ada soal yang sulit dikasih tahu cara 

mengerjakannya”. 

Manda : “Menyenangkan karena sering menceritakan keluarganya biar tidak 

bosan”. 

Linda : “Menyenangkan karena menjelaskan pelajarannya jelas”. 

3. Cara apa yang dilakukan oleh Ibu Sarjiati, S. Pd agar saudara/i dapat memahami 

pelajaran yang disampaikan? 

Hurun : “Memberikan contoh disekitar rumah atau sekolah”. 

Murni : “Membawa tumbuhan saat pelajaran”. 

Manda : “Membawa benda atau alat saat pelajaran”. 

Linda : “Membawa tumbuhan akar serabut dan akar tunggang saat pelajaran”. 



4. Apakah saudara/i berani bertanya, mengucapkan salam, menyapa, dan 

menceritakan suatu hal kepada Ibu Sarjiati, S. Pd? 

Hurun : “Berani”. 

Murni : “Berani”. 

Manda : “Kadang-kadang berani”. 

Linda : “Berani”. 

5. Apakah Ibu Sarjiati, S. Pd pernah memberikan hadiah atau pujian saudara/i 

mendapatkan nilai yang baik? 

Hurun : “Memberikan pujian”. 

Murni : “Memberikan pujian”. 

Manda : “Memberikan nilai bagus”. 

Linda : “Memberikan nilai bagus kadang-kadang pujian”. 

6. Apa kritik dan saran saudara/i untuk Ibu Sarjiati, S. Pd yang mengajar di kelas, 

khususnya dalam pembelajaran IPA?  

Hurun : “Gak ada, soalnya bingung”. 

Murni : “Gak ada, soalnya sudah bagus”. 

Manda : “Bu Sarjiati mengajarnya lebih bagus lagi”. 

Linda : “Bu Sarjiati sudah bagus”. 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada siswa kelas 6 pada pukul 09.00 WIB tanggal 01 

November 2013 di MIN Pajangan Bantul, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat saudara/i tentang Ibu Dra. Noor Biatun yang mengajar 

Bahasa Indonesia di kelas 6? 

Zayyana : “Galak”. 

Binti : “Biasa saja”. 

Muna : “Ya gitu, kadang galak kadang menyenangkan”. 

Husaini : “Rada galak”. 

2. Bagaimana Ibu Dra. Noor Biatun dalam proses pembelajaran apakah 

menyenangkan? 

Zayyana : “Menyenangkan”. 

Binti : “Menyenangkan soalnya menjelaskannya sampai jelas”. 

Muna : “Menyenangkan”. 

Husaini : “Menyenagkan dan Bu Noor tegas orangnya”. 

3. Cara apa yang dilakukan oleh Ibu Dra. Noor Biatun agar saudara/i dapat 

memahami pelajaran yang disampaikan? 

Zayyana : “Mengulang-ulang penjelasan yang masih kurang faham”. 

Binti : “Menulis dipapan tulis yang materi yang masih kurang jelas”. 

Muna : “Menjelaskan materi lagi”. 

Husaini : “Membawa majalah bergambar”. 

4. Apakah saudara/i berani bertanya, mengucapkan salam, menyapa, dan 

menceritakan suatu hal kepada Ibu Dra. Noor Biatun? 



Zayyana : “Merani mengucapkan salam”. 

Binti : “Berani”. 

Muna : “Berani mengucapkan salam dan menceritakan hal karena pernah ada 

tugas menulis pengalaman/masalah”. 

Husaini : “Berani mengucapkan salam”. 

5. Apakah Ibu Dra. Noor Biatun pernah memberikan hadiah atau pujian saudara/i 

mendapatkan nilai yang baik? 

Zayyana : “Memberikan pujian”. 

Binti : “Memberikan nilai yang baik saja”. 

Muna : “Memberikan nilai yang baik”. 

Husaini : “Memberikan nilai yang baik”. 

6. Apa kritik dan saran saudara/i untuk Ibu Dra. Noor Biatun yang mengajar di kelas, 

khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6?  

Zayyana : “Bu Noor agar jangan galak”. 

Binti : “Supaya tulisan dipapan tulis yang ditulis lebih jelas lagi”. 

Muna : “Saat mengajar jangan ditempat anak cowok saja”. 

Husaini : “Jangan galak lagi”. 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada Kepala Madrasah Bapak Bambang Cahyadi K., S. Ag. 

Pada pukul 14.12 WIB tanggal 12 November 2013 di MIN Pajangan Bantul, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah seluruh siswa di MIN Pajangan Bantul? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Saya selaku Kepala Madrasah atau guru yang 

diberi tugas sebagai Kepala Madrasah di MIN Pajangan sejak 27 September 

2008”. 

2. Apa yang Bapak ketahui keadaan sebelum dan sesudah Bapak di MIN Pajangan? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Saat saya di MIN Pajangan pada tanggal 27 

September 2008 seminggu kemudian saya melakukan observasi, kemudian demi 

memajukan sekolah sini saya membuat program jangka pendek, jangka menengah 

dan jangka panjang. Dari segi murid/siswa waktu itu 86 siswa kelas 1 sampai 

kelas 6, dari sarana prasarana InsyaAllah cukup hanya kurang, pertama ruang 

perpustakaan, yang kedua ruang laboratorium komputer, yang ketigat ruang UKS, 

yang keempat ruang parkir, yang kelima ruang mushola, yang keenam ini ruang 

gudang dan yang ketujuh ruang dapur. Ya dari segi sarana dan fasilitas sudah 

cukup namun masih kurang sehingga kami usahakan dengan program-program 

pada tahun 2009 kita adakan Rancangan Program Kegiatan ke Kanwil melalui 

DIPA, 2009-2012 kita mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana 

prasarana. Alhamdulillah bulan September 2012 seluruh rancangan fasilitas dan 

sarana prasarana 5 tahun yang lalu sudah terpenuhi. Kalau murid Alhamdulillah 

setelah 4 tahun kita programkan sekarang sudah mencapai 145 siswa. Seiring 



program Pemerintah bahwa UU No 14 Tahun 2005 bahwa seorang guru harus 

memenuhi standar akademik guru haru S1 kita mencoba untuk inventarisir guru-

guru yang belum S1, waktu 2008 ada 6 orang guru yang belum S1 yaitu Pak 

Sriman, Pak Rosyid, Pak Rohadi, Bu Atmi, Bu Isti dan yang keenam bu Siti 

Wakhifah dan ini Alhamdulillah kami beri motivasi untuk mengambil program S1 

mandiri atau beasiswa, yang program mandiri ada 3 orang yaitu Pak Rohadi, Bu 

Isti dan Bu Siti Wakhifah dan yang program beasiswa Pak Sariman dan Pak Asep 

yaitu studi PGMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prinsip disini adalah 

seluruh guru di MIN Pajangan harus memenuhi standar agar menjadi seorang guru 

profesional harus lulusan S1 dan harus relevan lulusannya PGMI/PGSD”. 

3. Terbagi dalam berapa kelas siswa tersebut? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Sekarang rombelnya ada 8 yaitu kelas 1 (A 

dan B), kelas 2, kelas 3, kelas 4 (A dan B), kelas 5, dan kelas 6”.  

4. Ada mata pelajaran apa saja yang ada dalam proses pembelajaran di MIN 

Pajangan Bantul? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Kalau seluruh mata pelajaran kita yang 

mengacu pada Permendikbud yaitu 15 mata pelajaran untuk umum dan agama dan 

mata pelajaran lain yang kita programkan di MIN Pajangan sini yaitu hadroh 

sebagai ekstrakulikuler unggulan di madrasah”. 

5. Kurikulum apa yang di gunakan di MIN Pajangan? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Untuk tahun 2013 sesuai dengan surat edaran 

dari Pendidikan Madrasah waktu itu bahwa seluruh Madrasah (Madrasah 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) pada tahun 2013 menggunakan kurikulum 

sebelumnya yaitu kurikulum 2006 (KTSP), InsyaAllah 2014/2015 ini sudah 

menyesuaikan kebijakan Kemendikbud yaitu kurikulum 2013, kalau sekarang 



masih menggunakan kurikulum KTSP hanya pada bulan November dan Desember 

ini ada seminar BimTek (Bimbingan Teknologi) kurikulum 2013 dengan 

menghadirkan Kepala Madrasah, dan guru ditunjuk 2 orang untuk mengikuti 

sosialisasi kurikulum 2013, harapan dari Kemenaag adalah diimbaskan pada 

Bapak/Ibu guru yang lain tentang kurikulum 2013”. 

6. Bagaimana prestasi siswa di akademi maupun non akademik di MIN Pajangan ? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya Alhamdulillah 2008 kita masuk kemudian 

tahun 2009 kita canangkan program akademik maupun non akademik, yang 

akademik atau nom akademik itu kita selalu mengikuti lomba yang diadakan 

Dinas Pendidikan Bantul atau Kementerian Agama, yang dari Dinas Pendidikan 

itu O2SN kemudian yang dari Kemenag yaitu lomba Orseni kemudian di tahun 

2013 ini ada yang namanya Ajang Peneliti Olahraga dan Seni Madrasah disemua 

jenjang (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, 

dan bahkan ditahun ini anak kita ada yang mengikuti lomba akademik di tingkat 

Nasional pada tanggal 4-9 November 2013 di Malang dan Alhamdulillah anak 

kami Nur Makin Anwar meraih medali perunggu atau juara 3 Nasional ini kita 

patut memberikan penghargaan setinggi-tingginya dengan prestasi anak kami. 

Adapun yang non akademik ya Orseni MI ya ini Alhamdulillah dari tahun 2009-

2012 anak kami meraih kejuaraan baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten maupun 

Provinsi, satu diantaranya adalah lomba mewarnai, lomba pidato bahasa 

Indonesia, lomba lari lempat lompat, lomba baca puisi dan masih banyak lomba 

lainnya yang Alhamdulillah anak kami meraih kejuaraan. Alhamdulillah tropi atau 

piala yang diperoleh sejak 4 tahun terakhir ini sudah banyak”. 

 



7. Apakah lulusan guru di MIN Pajangan Bantul sudah relevan dengan bidang studi 

yang diajarkan pada proses pembelajaran di kelas? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Kalau melihat dari kebijakan pemerintah kita 

belum relevan, tapi alhamdulillah kebijakan Departemen Agama waktu itu bahwa 

semua guru di Madrasah Ibtidaiyah adalah guru kelas, jadi guru-guru disini yang 

tidak relevan dengan lulusannya bisa menjadi guru kelas, misalnya S1 PAI disini 

bisa menjadi guru kelas”. 

8. Apakah guru disini sudah memiliki 4 kompetensi sebagai guru yang profesional? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya InsyaAllah sudah, ya artinya dari 14 guru 

disini (10 guru PNS dan 4 guru non PNS) ini yang sudah sertifikasi 6 orang dan 4 

orang guru mengikuti PLPG di UIN kemudian akan kami usulkan ke DIPA, yang 

10 orang guru yang PNS sudah S1 semua dan yang 4 orang guru non PNS baru 1 

yang sudah S1”. 

9. Apakah di MIN Pajangan Bantul pernah menyelenggarakan work shop, training 

atau seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi guru? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ow ya, kita mengadakan kegiatan yang 

sifatnya peningkatan mutu pendidik, ini kita selenggarakan dalam setahun 

minimal satu kali di MIN Pajangan, kemudian kita juga mengikuti program dari 

Departemen Agama ditingkat Kabupaten atau Provinsi karena dimasing-masing 

Kabupaten kota memiliki program yang sama dalam peningkatan dalam bidang 

Pendidikan Madrasah dilakukan pada bulan Agustus sampai November di 

Kemenag Kanwil atau Kabupaten, contoh yaitu ada diklat PKG/PKB (Penilaian 

Kinerja Guru), ada juga sosialisasi kurikulum 2013 dan Bimtek kurikulum 2013 

ini yang menyelenggarakan Kanwil”. 

 



10. Bagaimana prestasi guru di MIN Pajangan? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Disini ada guru yang berprestasi, misalnya Ibu 

Dra. Noor Biatun pernah mengikuti lomba guru berprestasi tingkat Kecamatan ini 

mendapatkan juara 1 2010 dan ditingkat Kabupaten ini juara 2, kemudian 

mengikuti lomba guru beprestasi tahun 2012 ini dapat mewakili tingkat Provinsi, 

disana beliau mewakili guru SD/MI tingkat Kabupaten Bantul, ditingkat Provinsi 

beliau hanya juara 3 sehingga tidak bisa melenggang ditingkat Nasional, memang 

kinerja Bu Noor sangat luar biasa sering mengikuti kegiatan Ilmiah di Jakarta 

karena beliau sangat kompeten disamping juga aktif menulis di KR, Suara Rakyat, 

dan Majalah Bakti dari Kemenag, kemudian kemampuan beliau kita optimalkan 

sebagai guru, sebagai narasumber dan sebagai aktifis pendidikan agar bisa 

mengasah putra/pitri anak didiknya, dan Alhamdulillah ini puncaknya anak kita 

pernah menjuarai lomba O2SN dari Diknas lomba pidato bahasa Indonesia 

ditingkat Kabupaten juara 2”. 

11. Apakah guru membuat sendiri RPP sebelum mengajar? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya InsyaAllah, itu memang yang harus 

diterapkan guru sebelum melakukan pembelajaran dikelas, ya walaupun secara 

praktek nanti kita bareng-bareng, ya kalau ada guru yang belum menyusun RPP 

kita mengingatkan guru tersebut karena itu wajib „ain bagi seorang guru”. 

12. Bagaimana metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran dikelas? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya multi metode, yang pertama metode 

ceramah itu pasti ada, yang kedua demonstrasi, studi kasus, study wisata, semi 

outbon jadi siswa diajak keluar kelas dan siswa diajak bermain sesuai dengan 

materi yang sudah disusun didalam RPP dengan metode PAKEM sehingga siswa 

boleh menggunakan kaos didalam pelajaran tersebut”. 



13. Bagaimana kepribadian Ibu Noor Biatun, Ibu Sarjiati, Ibu Isti Da‟imah dan Ibu 

Siti wakhifah? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Kalau Bu Noor Biatun mempunyai 

kepribadian sangat baik karena sangat berkomitmen dalam pendidikan dan beliau 

punya banyak prestasi sehingga beliau menikmati guru yang profesional, kalau Bu 

Siti Wakhifah juga mempunyai kepribadian yang baik karena dari dulu saya 

datang kesini sampai sekarang mengajar kelas satu sehingga beliau menjadi 

gawangnya tematik. Kemudian bu Sarjiati ini adalah guru yang kompeten karena 

mengajar IPA walaupun lulusan studynya BK dan mengurus les privat semua 

mata pelajaran kelas 4, 5, dan 6 mulai 2011, yang terakhir bu Isti Da‟imah ini juga 

memegang kelas tematik sehingga kreatifitasnya dikelas sangat bagus”. 

14. Bagaimana menurut Bapak tentang Ibu Noor Biatun, Ibu Sarjiatai, Ibu Isti 

Da‟imah, dan Ibu Siti Wakhifah saat mengajar dikelas? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Bu Noor Biatun sosok guru yang profesional, 

beliau juga termasuk guru yang senior disini, terbukti beliau selalu mendampingi 

siswanya lomba bahasa Indonesia seperti lomba cerpen, pidato, puisi dll. Ibu Siti 

Wakhifah ini juga yang lebih senior, lebih awal masuk di MIN Pajangan sini 

tetapi patut kita contoh walaupun beliau mempunyai usia yang senior tapi mau 

menyesuaikan dengan yang muda-muda dan mau menyelesaikan studynya S1 PAI 

yang selesai awal 2013 dengan yang seusia beliau, beliau masih semangat dalam 

belajar, kemudian bu Isti Da‟imah ini juga guru yang menyenangkan karena 

sering mengajak anak keluar kelas, kemudian bu Sarjiati ini mengajar pelajaran 

PAI walaupun lulusan studynya S1 Bimbingan Konseling namun karena beliau 

PNS di MIN Pajangan sini kemudian beliau menyesuaikan dengan tugasnya dan 

cukup profesional. Beliau-beliau menurut saya cukup disiplin dalam pembelajaran 



dikelas. Dalam proses pembelajaran dikelas juga sudah maksimal, misalnya bu Isti 

Da‟imah ini karena memegang kelas tematik sehingga proses pembelajarannya 

tnteraktif terbukti dengan letak meja dan kursi selalu berubah-ubah kadang 

bentuknya paralel, bentuk U dan bentuk setengah lingkaran. Kalau Bu Noor 

Biatun karena mengajar bahasa Indonesa kelas 4, 5, dan 6 sehingga tempat 

duduknya tetap dan menyesuaikan dikelas. Kemudian bu Sarjiati karena mengajar 

IPA sering bereksperimen diluar kelas ataupun menggunakan alat-alat 

dilaboratorium, yang terakhir bu Siti Wakhifah juga membuat suasana kelas 

menjadi menarik lagi dengan menghias kelas 1 dengan kertas berwarna atau 

media gambar”. 

15. Apakah guru membuat sendiri media/sumber belajar yang menunjang pada materi 

yang akan disampaikan di kelas? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya InsyaAllah mbak, ada yang membuat 

sendiri, ada yang beli dan ada juga yang disediakan disekolah seperti alat 

praktikum mata pelajaran IPA”. 

16. Bagaimana pola interaksi edukatif yang diterapkan guru saat proses pembelajaran 

di kelas? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya sudah sangat bagus karena terbukti dengan 

prestasi siswa karena hal ini kan berarti dengan komunikasi yang baik maka ada 

dampaknya bagi siswa dalam artian yaitu prestasi belajar siswa”. 

17. Apakah dengan pola interaksi edukatif yang diterapkan oleh guru, siswa selalu 

memberikan respon yang positif? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “InsyaAllah mbak, kita juga bisa melihat 

dengan nilai ujian nasional mbak kita selalu 10 besar ditingkat Kecamatan, kalau 

dalam gugus kita nomor 2 atau 3”. 



18. Apakah guru dan siswa mempunyai kedekatan secara pribadi dan komunikasi 

dengan baik? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Kalau kedekatan siswa dengan guru ya dekat 

tapi harus menjaga kewibawaan guru dan komunikasi siswa dengan guru saya rasa 

sudah baik”. 

19. Apakah guru dan siswa di MIN Pajangan Bantul bisa dikatan sebagai mitra belajar 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ya mbak”. 

20. Apakah pernah ada masalah antara guru dan siswa di MIN Pajangan Bantul? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ow banyak, persoalan yang sering muncul 

antara guru dengan siswa biasanya kurangnya perhatian mbak, guru dipasrahkan 

pada wali siswa untuk membimbing dalam belajar namun orang tua jarang 

mengontrol perkembangan belajar siswa, mereka hanya mengantar dan 

menjemput siswa ke MIN saja sehingga guru disini selalu mengingatkan PR anak 

yang sudah diberikan pada hari sebelumnya, karena wali siswa tidak pernah 

mengontrol pekerjaan siswa. Maka pada bulan Januari-Mei ini guru-guru 

mengadakan home visit pada malam hari kerumah siswa dan memberikan 

penjelasan kepada orang tua agar mengontrol pekerjaan anak dirumah walaupun 

cuma menunggu anak mengerjakan PR saja. Hal ini mempunyai dampak kepada 

perhatian wali siswa kepada siswa sehingga siswa sekarang sudah disiplin dalam 

pekerjaan rumahnya”. 

21. Apakah guru di MIN Pajangan mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan 

sekitar MIN Pajangan? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Ow InsyaAllah, dari keempat guru tadi bisa 

ditunjukkan rasa kepeduliannya pada kegiatan kunjungan kerumah tadi, pada 



agenda tersebut beliau-beliau juga ikut serta apalagi guru kelas. Kalau ada anak 

yang sakit atau mempunyai masalah dalam belajar maka beliau-beliau berkunjung 

kerumah siswa”. 

22. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pola interaksi edukatif? 

Bapak Bambang Cahyadi K. : “Faktor penghambat yang pertama ini 

kesadaran diri wali siswa untuk mengontrol siswa saat ada pekerjaan dirumah, 

yang kedua komunikasi yang kurang antara guru dan wali siswa, padahal 

komunikasi sangat penting untuk kemajuan dan prestasi siswa, sedangkan faktor 

pendukungnya yaitu yang pertama sarana prasarana pada tahun 2013 sudah sangat 

lengkap, yang kedua kesadaran masyarakat sini untuk belajar 9 tahun sudah mulai 

meningkat yang dulunya saya pertama disini siswa yang sekolah di MIN Pajangan 

ini hanya sampai jenjang dasar kemudian ada yang kerja ada yang nikah, namun 

sekarang sudah melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Kemudian dari 

sekolah juga membuat program paguyuban wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 

sehingga apabila ada sosialisasi apa dengan mudah kita mengkoordinasi”. 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada orangtua/wali siswa pukul 14.00 WIB tanggal 18 

Desember 2013 di MIN Pajangan Bantul, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana menurut Ibu mengenai kedekatan dan hubungan interaksi guru dan 

siswa di MIN Pajangan Bantul? 

Ibu Leny  : “Sudah baik mbak, karena anak saya juga selalu rajin  

      mengerjakan PR dan belajar pada malam hari”. 

Ibu Mukaromah  : “Sangat baik kok mbak, guru-guru di MIN Pajangan sering  

      memantau belajar anak kami dengan mengunjungi rumah”. 

Ibu Siti Istikomah  : “Menurut saya sudah baik mbak, anak saya juga tidak ada  

      masalah di sekolahan”. 

2. Bagaimana dampak dari kedekatan dan hubungan interaksi guru dan siswa di MIN 

Pajangan Bantul? 

Ibu Leny  : “Ya, dapat memotivasi siswa dalam belajar mbak”. 

Ibu Mukaromah  : “Ya dampaknya nilai ulangan semester 1 90% bagus-bagus  

      semua mbak”. 

Ibu Siti Istikomah  : “Menurut saya ilmu anak makin hari ya makin bertambah gitu  

      mbak”. 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU DAN SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI MIN  PAJANGAN BANTUL TAHUN AJARAN 2013/2014 

Pertanyaan kepada Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A selaku pengawas MIN 

Pajangan pukul 17.30 WIB tanggal 21 Desember 2013 di rumah beliau di Ngestiharjo 

Wates Kulon progo, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana penilaian Bapak mengenai MIN Pajangan dari aspek kurikulum, 

keprofesionalisme guru, sarana prasarana, dan prestasi siswa atau guru di MIN 

Pajangan? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”kurikulum penggunakan kurikulum 

KTSP, keprofesionalan guru, prestasi belajar siswa, prestasi guru sudah baik 

namun sarana prasarana masih dibilang cukup saja”. 

2. Apakah ada yang kurang dari segi sarana prasarana, nilai siswa, dan 

keprofesionalan guru di MIN Pajangan? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”Ya, ada yang kurang diantaranya yaitu 

lapangan olah raga kurang memadahi, parkir kendaraan kurang memadahi, 

komputer/LCD kurang memadahi, taman/perindang kurang memadahi, nilai siswa 

perlu ditingkatkan, keprofesionalan guru perlu ditingkatkan”. 

3. Bagaimana hubungan guru dan siswa di MIN Pajangan? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”Ya baik, Cuma perlu ditingkatkan lagi, 

kedekatan guru dengan siswa”. 

4. Bagaimana kedekatan antara guru satu dengan guru lainnya? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”Baik juga, Cuma perlu ditingkatkan 

lagi kedekatan antara guru dan guru”. 

 



5. Apakah ada masalah di MIN Pajangan? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”Luas tanah dirasa masih belum cukup 

untuk pengembangan madrasah dan lokasi madrasah berada di tanjakan/lereng 

bukit sehingga dirasa agak kesulitan jalan masuk kemadrasah”. 

6. Menurut Bapak apakah pola interaksi eduaktif guru dan siswa bisa dikatakan 

baik? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”Baik, kalau dinilai dengan angka antara 

75 sampai 80 dan perlu ditingkatkan lagi”. 

7. Apakah ada saran/kritik yang membangun untuk MIN Pajangan? 

Bapak H. Samsudin, S. Ag. M. A  :”Ya masih perlu ditingkatkan dalam hal 

nilai belajar siswa, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, taman hijau 

dilingkungan madrasah, lapangan olahraga dan kedekatan antara wali murid, guru 

dan siswa”. 

 

 



Lampiran Foto: 

 

 
Gambar 1. Ibu Siti Wakhifah guru kelas 1A sedang mendekati dan menjelaskan materi yang belum jelas 

kepada siswa yang bertanya kepada beliau. 

 

 
Gambar 2. Ibu Siti Wakhifah melihat tulisan siswa dan mencocokkan dengan apa yang sudah  

ibu Siti Wakhifah tulis dipapan tulis 

 

 
Gambar 3. Pembelajaran di kelas 1A dengan ibu Siti Wakhifah guru memerintahkan siswa untuk 

membaca bacaan yang sudah disediakan guru 

 



 
Gambar 4. Karya siswa/siswi kelas 1A yang ditempel didinding kelas untuk 

membuat semangat belajar siswa. 

 

 
Gambar 5. Suasana yang antusias pada siswa kelas 1A 

saat guru membagikan media gambar untuk evaluasi pembelajaran. 

 

 

 
 

Gambar 6. Suasana pembelajaran di kelas 2 yang kondusif karena bentuk tempat duduk berbentu “U” 

sehingga Ibu Isti Da’imah dengan mudah memantau dan menjadi fasilitator pada siswanya. 



 
Gambar 7. Pembelajaran di kelas 2 dengan ibu Isti Da’imah guru dan siswa secara bersama-sama 

membaca bacaan pada buku panduan 

 

 

 
 

Gambar 8. Mading guru tentang materi tematik pada semester 1 

 yang di tempel di kelas 2 agar siswa juga dengan mudah mengetahui tema-tema yang akan di pelajari. 

 

 
 

Gambar 9. Mading siswa yang di tempel di kelas 2 agar siswa  

dapat menuangkan kreativitasnya dan dapat memotivasi belajar siswa yang di bantu oleh guru. 

 



 
Gambar 10. Pembelajaran di kelas 4A dengan ibu Sarjiati saat pelajaran IPA guru memerintahkan siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan kelas 

 

 
Gambar 11. Ibu Sarjiati sedang menerangkan pelajaran dengan media yang sudah disiapkan dan 

memerintahkan siswa maju kedepan untuk mengulangi penjelasan dari beliau. 

 

 
Gambar 12. Siswa/siswi kelas 4A melakukan percobaan dan pengamatam kepada ulat dan kepompong 

dengan media yang sudah disiapkan guru dan siswa/siswi tersebut sangat antusias dalam pelajaran IPA. 



 
Gambar 13. Mading siswa yang di tempel di kelas 4A agar siswa  

dapat menuangkan kreativitasnya dan dapat memotivasi belajar siswa yang di bantu oleh guru. 

 

 
Gambar 14. Keaktifan kelas 6 yang sedang mengangkat tangan untuk berebut menjawab pertanyaan 

dari guru. 

 

 
Gambar 15. Ibu Noor Biatun sedang memberikan contoh cara  

mengerjakan tugas kepada siswa kelas 6 yang masih belum jelas cara mengerjakan tugasnya. 

 

 



 
Gambar 16. Siswa kelas 6 sedang menempelkan hasil dari pekerjaannya agar siswa bisa termotivasi 

untuk lebih meningkatkan prestasinya dan mempunyai kepercayaan pada kemampuan dirinya. 

 

 

 
Gambar 17. Dokumen hasil belajar dan beserta nilai siswa yang sudah  

ditanda tangani oleh guru dan wali siswa sehingga keduanya bisa membantu siswa dalam belajar. 

 

 
Gambar 18. Lemari yang berada ditiap kelas untuk penyimpanan media dan sumber belajar 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Tema : Keluarga 
Kelas I Semester : III 
Alokasi waktu ; 6 x 35 menit 
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Septeber 2012 

Jam 
Mata pelajaran Standar kompetensi Kompetensi Dasar lndikator Ke 

1,2 

3,4 

5,6 

Matematika 2. Menggunakan 2.1. Menentukan waktu • Menyebutkan waktu 
pengukuran waktu (pagi, siang, sore, sesuai kegiatan yang 
danpanjang malam hari dan dilakukan anak. 

jam·secara bulat) 
Bahasa Indonesia 4. Menulis permuiaan 4;1. Menjiplak • Menjiplak berbagai 

dengan menjiplak , berbagai bentuk bentuk gambar dan 
rnenebalkan , gambar, lingkaran bentuk huruf 
rnencontob dan bentuk huruf. • Menebalkan berbagai 
rnelengkapi, danj 4.2. Menebalkan bentuk gambar dan 
menyalin berbagai bentuk bentuk huruf. 

gatnbarlingkaran 
dan bentuk huruf. 

PKn I. Menerapkan hidup 1.1. Menjelaskan • Membedakan ciri-ciri 
rukun dalam perbedaan jenis suku bangsa dilihat dari 
perbedaan . kelamin, agama bahasa dan adat 

dan suku bangsa. istiadatnya/ budayanya. 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pengalaman sehari-hari siswa dapat menyebutkan waktu sesuai kegiatan yang dilakukannnya. 
2. Melalui contoh guru, siswa dapat menjiplak berbagai bentuk gambar dan bentuk huruf. 
3. Melalui penugasan siswa dapat menebalkan berbagai bentuk gambar dan bentuk huruf 
4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat membedakan ciri-ciri suku bangsa dilihat dari bahasa dan adat 

istiadatnya. 
B. Materi Ajar 

1. Matematika 
Satuan.pengukuran waktu 

2. Bahasa fudonesia 
Menebalkan huruf atau gam bar 

3. PKn 
Hidup rukun dalam perbedaan 

C. Pendekatan I Metode 
Pendekatan: Tematik, pakem 
Meto~e : Ceramah, penugasan 

D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan 

Berdo'a memberi salam dan absensi 
Siswa bersama guru menyebutkan kegiatan kegiatan yang dilakukan anak dirumah. 

2. Kegiatan Inti . 
Siswa dengan bimbingan guru menentua waktu sesuai kegiatan yang dilakukan yang lama dan 
yang sebentar. 
Siswa dengan contoh guru inenjiplak berbagai bentuk gambar dan huruf. 
Siswa menebalkan gambar sesU:ai dengan yang dibacakan guru. 
Guru memberikan penjelasan tentang perbedaan ciri-ciri suku bangsa dilihat dari bahasa dan 
budayanya . 

. 3. Kegiatan Penutup . 
Guru dan siswa merangkum pelajaran yang sudah dilaksanakan. 



E. Penilaian Basil Belajar 
I. Matematika 

Bep tanda centang ('/) jawaban yang sesuai. 
No Kegiatan 
1 Menyisir rambut 
2 Makan 
3 Membantu memasak 
4 Buang air kecil 
5 Tidurmalam 
6 Belajar disekolah 
7 tnelihatTV 
8 Menyiram bunga 
9 Belajar dirumah 
10 Minum 

Kuncijawaban 
1. Sebentar 
2. Sebentar 
3. Lama 
4. Sebentar 
5. Lama 
6. Lama 
7. Sebentar 
8. Sebentar 
9. Sebentar 
10. Lama 

Skor penilaian 

No Aspek yang dinilai 
1. Jawaban yang benar 10 x 10 

Skor maksimal 

2. Bahasa Indonesia 

Lama 

: 

a. Tebalkanlah huruf- huruf dibawah ini 

Sebentar 

\ 

Skor penilaian 
100 
100: 1 = 100 



,._,' 

.i :::· 

Perintah Guru : 

1. Tebalkan topi untuk adik 
2. Tebalkan gam bar burnng dara 
3. Tebalkan gambar macan 
4~ Tebalkan gam bar ebebk yang suka berenang 
5. Warnailah gambar yang sudah kamu tebalkan 

Kunci jawaban 

Kebijakan guru 

Pajangan, 16 September2012 
Guru Kelas I 

SITI W AKHIF AH S.Pd.I 
NIP 195809291983032002. 



RENCANA PELAKSANAAN PEM»ELAJARAN 

Hari/Ttinggal : Rabu, 17 Juli 2013 

Kela~/Semester : II/I 

Tema : Diri Sendiri 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran x 35 menit 

(lx pertemuan) 

Mingg\l :I 

.Jam I<~ 
Mat a Stan dar Kompetensi J)asar Indiltator 

Pela.iaran Komp_etensi 
1,2 Ba,hasa M:eng1.mgkapkan Menceritakan Menj elaskan 

Indonsia pikiran, perasaan dan kegiat,an sehari-hari u:ruatan 
pengalaman secl:lra dengan bahasa kegiatatl 
melalui kegiatan yangmudah sehari-hari· 
bertanya dan dipahami orang cJengan 'bahasa 
bercerita lain. yang runtut 

danmudah 
dipahami 
oraJ:!&lain 

3;4 IPS Memahami peristiwa Memelihara Menl.mjukkan 
penting dalam dokumendan c;lokumen diri 
keluarg secara . · koleksi benda dap. koleksi 
kronologis berharga ntiliknya benda 

1,1erharga 
miliknya <;ian 
keluarga 

A. T1.1juan PembelaJaran 

1. Siswa dapat meneritakan urutan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang 

ruhtut dan mtJdah dipalwni orang lain. 

2. Siswa dapat mengenal warna-warna dalam seni rupa. 

3. Siswa dapat meyebtJtkan macam-macam qokumen diri. 

4. Siswa dapat membedakan antara dokumen diri <;ian dokumen keluarga. 

B. Materi Pol<ol< 

1. Cerita kegiatan sehari-hari dirumah dan di Sekolah 

2. Dokumen diri dan keluarga 

C. Pendel<atan/Metode 

Pendekatan : PAIKEM,CTL 

Met ode : Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

Berdoa 

Presensi 



Mengkondisikan sisw~ tertib, mempersiapkan alat dan bahan pelajr~ 

- Appersepsi < 
2. Kegiatan Inti 

· Guru memberi contoh kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari 

Guru: berkarya tentang kegiatan yang dilakukan siswa dirumah 

Siswa membuat cerita tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap 

hari 

Guru mertY\rruh beberapa siswa untuk kedepan menceritakan kegiatan 

sehari-hari. 

Siswa memberi wama pada gambar sesuai \lengan kreativitasnya. 

Guru menjelaskan pengertian dokumen diri dan dokumen keluarga . 

. Guru memberi contoh dokumen diri dan dokumen keluarga 

Siswa disuruh menyebutkan dokumen diri dan dokumen keluarga yang 

telah dimilikinya . 

., 
3. Kegiatail Akhir 

Membuat kesimpulan te!ltang materi yang telah dipelajari 

Siswa menulis PR 

Guru .inemberi pesan moral 

Berdoa 

E. Penilaian Hasi Belajar 

Teknik Peni1aian: Tertulis 

Bent~ ·: Siswa menulis cerita pendek tentang kegiatan sehari-hari. yang 

dilakukannya. 

F. Sumber/Alat Pembelajaran 

cSasebi saya senang Berbahasa Indonesia. Kelas 2. Jakarta : Erlangga. 

Dokumen d{ri dan Keluarga 

Dokumen diri adalah dokumen untuk kepentingan pribadi; 

Contoh dokumen diri 

Akta kelahiran 

- · · Buku tabungan 

KTP 

Foto Diri 

Ijazah .. 

SIM 

Program Penghargaan 



Dokumen keluarga adalah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan keluarga 

Contoh dokumen keluarga-i 

- Foto Keluarga 

- Kartu keluarga (KK) 

BukuNikah 

Sertifikat Tanah 

BPKB atau STNK 

Mengetahui 

Kepaia Sekolah 

Pajangan, Juli 2013 

GuruKelas2 

ISTI DAIMAH. A.Ma 

NIP .197308022007102001 



Materi Pelajaran :Bahasa Indonesia 

Materi : Mencerikan kembali teks pendek 

Siswa disuruh depan un~ menceritakan kembali bac·aan teks pendek dengan 

· · menggunakan kata-katannya sendiri. 

Matea pelajran 

Materi 

:IPS 

: Dokumen diri dan Dokumen Keluarga 

Isilahtitik-titik di bawah ini dengan tepat 

1. Sebutkan dua macam dokumen! 

2. Dokumen untuk kepentingan pribadi disebut dokumen ... 

3. Dokumen untuk kepentingan anggota keluarga disebut dokumen ... 

4. Dokumen yang di peroleh setelah lulus dari sekolah adalah .... 

5. Surat keterangan lahir disebut .... 

6. STNK singkatan dari .... 

7. Kartu keluarga termasuk dokumen .... 

8. SIM termasuk dokumen .... . 

9. KTP adalah singkatan dari .... . 

10. Jika kita memenangkan suatu perlombaan selain mendapat piala; kita biasa juga 

mendapat ..... 



Kunci Jawaban 

IPS 

1. Dokumen diri dai:i dokumen keluarga 

2. · · Dokumen diri 

3. Dokumen keluarga 

4. Ijazah 

5. Akta kelahiran 

6. Burat tanda nomor kendaraan 

7. Dokumen keluarga 

8. Dokumen diri 

9. Kartu tanda penduduk 

10. Piagam penghargaan 

Penilaian 

Jawaban benar x 10 

lOx 10= 100 

Skor maksimal 100 



RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah : MIN Pajangan 

Mata Peiajaran : Iimu Pengetahuan Aiam (IP A) 

Kelas/Semester :IV/I 

Aiokasi Wakiu :2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami daur hidup beragamjenis makhluk hidup 

B. Kompetensi Dasar 

4.I Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan dilingkungan sekitar, misalnya 

kecoa, nyamuk, kupu-kupu, kucing. 

C. lndikator 

Menjelaskan proses metamorfosis pada kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, dan kecoa. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui demonstrasi siswa dapat menjelaskan daur hidup metamorfosis pada kupu

kupu, nyamuk, katak, lalat, dan kecoa dengan benar. 

E. Karakter 

Siswa diharapkan: disiplin, tekun dan tanggung jawab. 

F. Materi Pokok 

Metamorfosis hewan. 

G. Metode 

Diskusi, demonstrasi, dan tanyajawab. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Appersepsi 

I) Guru bertanya kepada siswa mengenai daur hidup hewan di sekitar 

lingkungan tempat tinggal. 

2) Guru menggali pengetahuan siswa tentang daur hidup hewan. 

2. Kegiatan inti 



a. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai daur hidup hewan, kupu

kupu, dan katak. 

b. Saiah satu siswa maju ke depan untuk mengurutkan gambar daur hidup 

metamorfosis pada kupu-kupu. 

c. Siswa bersama guru tanyajawab tentang urutan daur hidup metamorfosis pada 

kupu-kupu yang telah di pasang/diurutkan oleh siswa. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang daur hidup metamorfosis 

kupu-kupu. 

b. Mencatat hasil diskusi/ kesimpulan. 

c. Gum mengadakan retleksi. 

I. Media Pembelajaran 

Buku IP A kelas IV, alat peraga metamorfosis hewan. 

J. Peniiaian 

T es tertulis. 

Instrumenlsoal: 

1. Seluruh tahap perubahan yang dial ami makhluk hid up selama hidupnya disebut. .. 

2. Pada tahapan daur hid up katak, telur men etas menjadi ... 

3. Pada tahapan daur hidup kupu-kupu, ulat tumbuhan menjadi ... 

4. Tuliskan daur hidup metamorfosis kupu-kupu! 

5. Tuliskan daur hidup metamorfosis katak! 

Kunci Jabawan: 

1. Daur hidup. 

2. Kecebong. 

3. Kepompong. 

4. Telur~ulat-?kepompong~kupu-kupu muda~kupu-kupu dewasa. 

5. Telur-7 kecebong-7 kecebong berkaki -7katak berekor-7 katak dewasa. 

Skor Penilaian 

1. Jawaban benar 5 x 20 100 



Iviengeiahui, 

Kepala MIN Pajangan 

Pajangan, 12 November 2013 

Guru Mata Pelajaran IP A 

Sarjiati, S. Pd. 

NIP.198110052005012004 



DAFTAR NILAI EVALUASI MATA PELAJARAN IPA 

M..<\TERI METAMORFOSIS HEW AN 

No. Nama Nilai 

1. DaniAfandi 100 
2. Amanda Zuhriatul MWJ.iroh 100 
3. Farkhan Hidayat 100 
4. Linda Yuliana 100 
5. Muhammad Ircham Nurdin 100 
6. Rendi Pratama 100 
7. Saddam Hussain 100 
8. Musto fa 100 
9. Ema Luthfiyatulmunaf 100 
10. Esdhi Supriyanto 100 
11. Huron Kaila Rahmani 100 
12. Murni Handayani 100 
13. Ngafii Fuddin 100 
14. Salsa Billa F ebriani 100 
15. Khoirunnisa Diah Pranata 100 

Jumlah 1500 
Rata-rata 1500/15= 

100 

Pajangan, 13 November 2013 

Mengetahui, 

Guru Bidang Studi IPA 

s.tt.Pd 
NIP. 198110052005012004 



'iOS<P <Peranefi.szt <Pem6efajaran 'li11iJ{at S<D, :MI, <DJI!NS<DDB 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(RPP) 

Sekolah MIN Pajangan 
Bahasa Indonesia 
6/Pertama 

Mata Pelajaran 
Kelas/Smester 
Stan dar ·Kompetansi 
sekilas 

3. Mem.ahami teks dengan membaca intensif dan membaca 

Waktu 2X35 menit 

MEMBACA 
A. .Kompetensi Dasar 

3.2 Menanggapi informasi kelompok/rubric k:husus ( m~ala.hanak,Koran dll) 

B. Tujuan Pembelajaran ** 
• Siswa dapat Membaca intensifteks bacaan 
• ·Siswa dapat Menyatak:an pemyataan yang sesuai dengan isi bacaan 

• 
• 

Siswa dapat Mencatat informasi-informasi penting dari bacaan 
Siswa dapat Menanggapi isi bacaan 

•!• Kara~ter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines ). Rasa hormat dan 
perhatian ( respect), Tekun ( diligence ), Tanggung · 
jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) dan 
Ketulusan (Honesty) 

C. Materl Pokok 
• Teks Bacaan 

D. Peng~aman ~ajar 
• Kegiatan A ~al 
Apersepsi dan ·Motivasi : 

Tanyajawab tentang Materi pelajaran yang akan dipelajari 
:- · Mengajukan pertanyaan tentang tek bacaan yang akan dibaca atau didengar 

• ~egiatan Inti 
W Eksplorasi 

Dalam kegiatari eksplorasi, guru: 
r:r . Membaca intensifteks bacaan 

W Elahorasl 
Dalam lcegiatan elabotasi~ guru: 
r:r MenentQkan pemyataan yang sesuai dengan isi bacaan 

· r:r Mencatat informasi penting dari bacaan 
r:r Menanggapi .isi bacaan 

W K01ifirmasi 
Dalam. kegiatan konfirmasi, guru: 
r:r ' Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belmn diketahui siswa 
r:r Guru bersama siswa bertanya jawab nieluruskan kesalahan pemahaman, 
memb~ penguatan dan penyimpulan. 

• Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

~na <Pe~<Pem6efajaran (tJ?!J'(P) 



r:r Tanya jawab,disk:usi,penugasan 
r:r Membaca teks bacaan lain I buku bacaan yang relepan 

E. Metode/Sumber Belajar: 
• Metode : Tanya jawab,disk:usi,penugas~ /Multi metode 
• · Sumber Belajar Buku Bina Bahasa Indonesia Kelas 6 A Kurik:ulum 2006 KTSP 

F. Penilaian 
' 

Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen 
• ! · Penilaian 

• Siswa memoaca · Lisan Lembm: penilaian 
intensif teks bacaan Tertulis Produk 

• Siswa menyatakan· Penugasan 
pernyataan yang 
sesuai dengan isi 
bacaan 

• Siswa mencatat 
infoimasi- infonnasi 
penting d~ bacaan 

• Siswa menanggapi isi 
bacaan 

·FORMAT KRITERIA PENILAIAN 
lJJ PRODUK ( HASILDISKUSI) 

No. Aspek Kriteria 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 

' * semua salah ' 
,. 

W PERFOlWANsi.- .· 

No~ ,Aspek Kriteria 

1. Pengetahuan * Pengetahuan 

Contoh Instrumen 

• Buatlah pernyataan yang 
sesuai dengan isi bacaan ! 

• Buatlah catatan infonnasi-
infonnasi penting dari 
bacaan! 

Skor 

4 

3 
2 

1 

Skor 

4 
* kadang-kadang Pengetahuan 2 

* tidak Pengetahuan 1 

2. Praktek * aktif Praktek 4 

* kadang-kadang aktif 2 

* tidak aktif 1 

3. Sika .P * Sikap 4 

* kadang-kadang Sikap 2 

* tidak Sikap 1 
--



W _LEMBARPENILAJAN 

No NamaSiswa 
Performan Jumlah 

Produk Nilai 
Pengetahuan Praktek Sikap Skor 

1. 

~-
3. 
4. 
5. ~ 

6. ' 

·CATATAN/ 
Nilai = ( Jumlah skor: jumlah skor maksimal) X 10. 

-a: Untuk siswa yang tidak menumuhi syarat penilaian K.Jf:¥ maka diadakan RemediaL 

Mengetahui 
K~pala Sekolah 

Pajangan, •••••.•..••....... 2013 

Dra. Noor Biatun 
19640815 200112 2 001 



Reduksi Data 

Setelah penelitian tentang pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran di MIN 

Pajangan Bantul tahun ajaran 2013/2014 yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data 

penelitian berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi dari 28 Oktober sampai 21 

Desember 2013 data yang diperoleh cukup banyak, kompleks dan rumit untuk itu perlu 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Sehingga dapat memfokuskan hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan penelitian 

pada pola interaksi edukatifkepada ibu Dra. Noor Biatun pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 

6, ibu Sarjiati 4A, S. Pd. pelajaran IPA di kelas, ibu Isti Da'imah, S. Pd. I pelajaran tematik di 

kelas 2, dan ibu Siti Wakhifah pelajaran tematik di kelas 1 A sebagai berikut: 

1. Interaksi antara guru dengan siswa 

Saat pola interaksi edukatif antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yaitu guru berperan 

sebagai monitor, fasilitator, dan evaluator. 

2. Interaksi antara guru dengan obyek belajar 

Saat pola interaksi edukatif antara guru dengan obyek belajar dalam proses 

pembelajaran berlangsung pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yaitu 

guru berperan sebagai organisator. Pada pengemasan obyek belajar yang mudah 

dipahami siswa saat mengelola obyek belajar saat pembelajaran berlangsung maka guru 

menggunakan strategi dan media pembelajaran dalam mengelola obyek belajar. 

3. Interaksi antara siswa dengan obyek bela jar 

Saat pola interaksi edukatif antara siswa dengan obyek belajar dalam proses 

pembelajaran berlangsung, yang menandai bahwa interaksi tersebut bisa terjalin yaitu 

dengan siswa mengerjakan tugas yang disediakan dari guru dan dampak interaksi 



tersebut yaitu terciptanya lng ngarsa sur7;; tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani (sebagai guru memberikan teladan yang baik; yang di tengah memberikan 

contoh, teladan, membangun karakter, kepribadian dalam pendidikan, mencipta, dan lain 

sebagainya; memberi semangat dan dorongan agar lebih baik). 

Data-data tersebut juga diperkuat melalui wawancara dengan kepala madrasah, 

pengawas madrasah dan orang tua/wali siswa yang menyatakan bahwa pola interaksi edukatif 

dalam proses pembelajaran terjalin dengan baik dan mempunyai pengaruh yang positif yaitu 

motivasi belajar siswa yang meningkat dan prestasi belajar siswa yang baik. 



KesimpulanNerifikasi Data 

Kesimpulan sementara selama penelitian berlangsung mengenai pola interaksi 

edukatif adalah pola!bentuk hubungan aktif antara guru dan siswa, dalam hal m1 guru 

berperan sebagai monitoring, fasilitator dan evaluator terhadap siswa. Hubungan guru dengan 

persoalan belajar ditandai dengan peran guru sebagai organisator terhadap pembelajaran. 

Hubungan siswa dengan persoalan belajar yaitu siswa mengerjakan tugas dari guru untuk 

dapat mencapai kompetensi. 
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Nama 
.. NIM 

KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281 

SERTIFIKAT 
' 

Nomor: UIN.02/DT.l/PP.00.9/ 3757/2013 

Diberikan kepada: 

IKA FADILAH RATNA SARI 
10481008 

Jurusan/Prog~am Studi 
NamaDPL 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
'nra. Asnafiyah, M.Pd. 

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal 

18 Februari s.d. 1 Juni 2013 den~an nilai: 

88 (A/B) 

Sertifikat ini diberikan sebagai bulcti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk , 
mengikuti PPL-KKN Integratif. 

Yogyakarta, 24 Juni 2013 
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KEMENTF.RIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

FAKULTASHMUTARBIYAHDANKEGURUAN 
Alantat: Jl. Marsda Adisu.c.i.pto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281 

· SERTIFIKAT 
Nomor: UIN.02/DT.l/PP.00.9/6206/2013 

Diberikan kepada 

Nama. 

NIM 

Jurusan 

: IKA FADILAH RATNA SARI 

: 10481008 

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 8 Juni sampai 

dengan 5 Oktober 2013 di MI N Pajangan Bantu! dengan Do sen Pembimbing 

Lapangan (DPL) Drs. Mujahid, M.Ag. dan dinyatakan lulus dengan nilai 95.74 (A) 

Y ogyakarta, 4 November 2013 
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Nomor: UIN-02!L.3/PP.009/48-031!201l 

Sertifikat 
PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Nama 
NIM 

diberikan kepada 

: IKA FADILAH RATNA SARI 
: 10481008 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Jurusan/Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Dengan Nilai 

No Materi 
Anqka 

1 Microsoft Word 85 
. 

2 Microsoft Excel 95 

3 Microsoft Power Point 100 

4 Internet 90 

Total Nilai 92.5 
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Predikat Kelulusan SANGAT MEMUASKAN 
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KEMENTERIAN AGAMA 
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

eta ~~rA~}!!!~!~~!!u~l 

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE 
No: UIN.02/L.5/PP.00.9/1473.b /2013 

Herewith the undersigned certifies that: 

Name : lka Fadilah Ratna Sari 
Date of Birth : November 20, 1991 
Sex : Female · 

·:,~fS 

took TOEC (Test of Englis~~~m IPBF) helq;"pn June 21, 201.3 by .cen~er 
for Language, Culture and ~··· ' . . ~~1'§,~n~.g.;~C:liiJaga State lslam1c Umvers1ty 
Yogyakarta and got the following resu f ···· · · · ·· · · 

CONVERTED SCORE 

Listening Comprehension 33 

Structure & Written Expression 41 

Reading Comprehension 46 

Total Score 

*Validity: 2 years since the certificate's iss 
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RIWAYAT HIDUP 

A. DATA PRIBADI 

Nama : Ika Fadilah Fadilah Ratna Sari 

Tempat tanggallahir : Kulon progo, 20 November 1991 

E-mail 

Alamat 

B. ORANGTUA 
OrangTua 

Alamat orang tua 

C. PENDIDIKAN 

TK ABA Ngestiharjo 

: ikafadil_10481008@yahoo.co.id 

: Ngestihatjo Blok 5, Wates, Kulon progo, 

Yogyakarta 

: Ayah : Sarjono 
: Ibu : Masriyah 
: Ngestiharjo Blok 5, Wates, Kulon progo, 
Yogyakarta 

SD Muhammadiyah Ngestiharjo 

SMP 2 Wates 

SMA 2 Wates 

Yang menyatakan, 

cAz 
Ika F adilah Ratna Sari 
NIM.l 0481 008 
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