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ABSTRAK 
Sarju, (NIM. 1320421022). Peran Orangtua Dan Guru Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa Kelas VI dalam  Ujian Seko lah/Madrasah Di MIN Je jeran,Wonokromo , 
Pleret, Bantul.Tesis. Konsentrasi Sains, P rogram S tudi P endidikan G uru 
Madrasah Ibtid aiyah, Program Pascasarjana U IN Su nan K alijaga Yogyakarta. 
2015. 
 MIN Jeje ran adala h merupakan salah satu madrasah n egeri yang ada d i 
kecamatan Pleret, yang perkembangannya sangat baik dari segi akademik maupun 
non akademik.Dari hasil US/M di tingkat UPT. PPD. Pleret beberapakali rangking 
pertama w alaupun k adang n aik k adang turun.Pendidikan merupakan tanggung 
jawab b ersama antara orangtu d an seko lah, sehingg a p eran o rangtua sang at 
diperlukan untuk prestasi belajar siswa khususnya dalam Ujian Sekolah/Madrasah 
karena hasilnyamenjadi tolok ukur prestasi suatu sekolah, juga untuk melanjutkan 
sekolah ke jenjang b erikutnya. Sehingga p eran orangtua da n guru sangat 
menentukan keberhasilan US/M.Berdasarkan hal ini penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan peran orangtua dan guru terhadap prestasi belajar siswa kelas VI 
dalam Ujian Sekolah/Madrasah. 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskripsif dengan mengambil 
lokasi d i MIN  Jejeran,  Wonokromo,Pleret, Bantul.Pengumpulan data dilakuk an 
dengan observasi, waw ancara, dan dokumentasi. Analisis data d ilakukan dengan 
analisis des kriptif kualit atif, yaitu dengan cara mendeskripsikan d ata dan  
memberikan a nalisa te rhadap hasil ol ahan data d an menarik kesimpulan 
berdasarkan  d ata yang ditemukan di lapangan. Adapun dalam penelitian ini cara 
untuk mengabsahkan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi hasil. 
Hasil p enelitian ini menunjukkan b ahwa:1)Peran orangtua dalam prestasi US /M 
Orangtua memberikan dukungan terutama dari pendanaan, orangtua mendampingi 
anak dala m belajar  sesuai d engan ke mampuannya, membuat kond isibelajar 
dirumah d engan ba ik, memberikan fa siitas be lajar,memberikan motivasi k epada 
anaknya untuk berprestasi dalam US/M,memberikan tambahan belajar berupa les, 
baik k e bim binganbelajar, mengundang guru le s keru mah. Mencarikan  
bukureferensi se suai k isi-kisi U S/M,orangtua merupakan su mber pem biayaan 
pendidikan an ak.(2) P eran guru dalam menghadapi US/M d i MIN Jejeran G uru 
kelas VI adalah Memberikan pendalaman materi US/M kepada siswa,memberikan 
motivasi kepada sisw a,melaksanakan try  out , menganalisis hasil try  out  un tuk 
mengetahui pencapaian nilai siswa dan bahan perbaikan. Guru bersemangat dalam 
memberi tam bahan bela jar berupa l es di  sek olah.(3) F aktor pendukung dan  
penghambat ketercapain tujuan y aitu a) F aktor pendukung terbagi 2 y aitu guru, 
dan orang tua. Guru memberikan dukungan dengan mengefektifkan pembelajaran, 
pendalaman materi, melakukan b edah kisi-kisi, try out dan refreshing.MIN 
Jejeran didukung guru yang professional dan berpengalaman mendampingi siswa 
dalam U S/M. Orangtua sisw a m endukung adanya kegiatan d i madrasah, 
memberikan fasilitas p ada anaknya, memperhatikan an aknya.Sedangkan faktor  
penghambat y aitu input siswa y ang tid ak diseleksi, orang tua yang han ya 
menyerahkan a naknya sepenuhnya pada seko lah, da n kurang matangnya m ateri 
pelajaran kelas IV dan kelas V. 

Kata Kunci:Peran Orangtua dan Guru, Prestasi Belajar. 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

      

Alhamdulillah Puji Syukur tiada lain hanya terucap kepada Allah SWT,  

atas segala titah dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini walau 

dengan berbagai rintangan dan proses panjang yang penulis lalui. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang 

akan melimpahkan safaatnya kepada kita semua. Amin.  

Terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan dan doa restu yang telah 

diberikan kepada penulis dengan berbagai bentuk dan rupa sehingga karya akhir 

yang bagi pribadi penulis begitu monumental ini dapat terselesaikan sesuai jadwal 

dan harapan. Selesainya penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa penulisan 

tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentu saja tidak merupakan hasil 

usaha penulis secara mandiri, sebab dalam penulisan ini banyak pihak yang 

terlibat, baik guru-guru sejak penulis mengenal sokalah di tingkat dasar hingga 

perguruan tinggi sekarang ini, baik yang berupa motivasi, bantuan pikiran, 

material dan moril serta sprituil. Tanpa ada mereka tak mungkin saat ini penulis 

akan mampu meraih tingkat yang sekarang ini, walaupun penulis tidak mampu 

haturkan nama satu persatu namun doa dan syukur senantiasa penulis kirimkan. 

Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji,M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 



viii 
 

2. Bapak Prof. Nurhaidi, M.A, Phil. Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

3.  Bapak Dr. Mahmud Arif, M.Ag selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru MI, dan 

Ibu Dr. Siti Fatonah, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Guru MI, yang 

telah memberikan dukungan, motivasi, masukan dan ilmu serta 

pengetahuannya, semoga bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang. 

Amin 

4. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. Selaku Pembimbing Tesis, yang telah  

membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan studi di PPS 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  

5. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan karyawan TU PPS UIN Sunan Kalijaga  

6. Bapak Ahmad Musyadat, M.Ag. yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian. Bapak Ibu guru kelas VI, orangtua siswa kelas VI, 

serta siswa-siswi kelas VI.  

7. Rasa hormat dan terimakasih begitu besar penulis sampaikan kepada Ayah dan 

Ibu  yang tiada hentinya mendo’akan, menuangkan kasih sayang dan selalu 

memotivasi penulis dalam keadaan apapun, serta Istri dan anak-anakku, 

Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang kekal abadi hingga Hari 

Akhir nanti. Amien.  

8. Terima kasih kepada keluarga besar MI Al Islamiyah Grojogan bapak-ibu 

guru, staf dan karyawan. 

9. Terimakasih kepada teman-teman PGMI Sains 2013, semoga persaudaraan kita 

akan tetap abadi selamanya. Amin. 



ix 
 

Tak lupa terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan tesis ini, yang tidak mungkin 

penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini 

masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis 

berterima kasih atas kritik dan saran yang diajukan kepada penulis untuk 

perbaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi 

penulis. Semoga ridha Allah SWT selalu menyertai kita. Amin. 

 

Yogyakarta,  23   Mei  2015 

      Penulis 

 

      Sarju, S.Pd.SD 

       NIM. 1320421022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

MOTTO 

    

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyiraah: 6)
1
 

 

 

 

 
 

  

                                            
1
Al-Qur’an dan Terjemahannya Kementrian Agama RI Dirjen.Bimbingan Masyarakat 

Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah Tahun 2010 Juz 30, hlm. 902. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ujian N asional (UN ) SD/MI m ulai tahun 201 4 diga nti d engan istilah U jian 

Sekolah/Madrasah (US/M). Untuk jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah ada 

tiga mata pelajaran y ang diuji kan yakni: Bah asa Indo nesia, Matematika, dan Il mu 

Pengetahuan Al am.1Peniadaan pel aksanaan UN t erkait de ngan pendidikan da sar 9 

tahun yang dicanangkan pemerintah. Pendidikan dasar dan menengah, dalam hal ini 

SD/MI dan S MP, diangg ap merupakan kesatu an pend idikan y ang 

berkesinambungan. 

Ujian Seko lah/Madrasah yang selanjut nya disebut US/M adala h u jian sekolah 

pada S D, MI, SDLB, P rogram Paket A/Ula, y ang kisi-kisiny a ditetapkan o leh 

kementerian d engan US/M y ang ki si-kisinya ditetapkan oleh satuan p endidikan. 

Kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA untuk SD/MI. 

Fungsi Ujia n Seko lah/Madrasah se bagai salah satu pert imbangan untuk: 

pemetaan mutu satuan pendidikan d asar, seleksi masuk j enjang pe ndidikan 

berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan pembinaan 

dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan.2 

Sejarah prestasi MIN Jejeran diawali pada saat pasca gempa bumi pada 27 Mei 

2006 ad alah dap at bertahan dengan k ondidisi serba k eterbatasan. Banyak relaw an, 
                                                            

1 http.//ujiannasional.org/kisi‐kisi‐us‐sdmi.htm. diunduh pada hari Rabu, 28 April 2015, jam 
10.30 WIB. 

2 Materi,  Sosialosasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI, SDLB, dan Program 
Paket A/Ula (Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DI. Yogyakarta Tahun Pelajaran 2014/2015), 
hlm.3. 
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LSM data ng y ang oleh MIN Je jeran d ijadikan k esempatan emas awal mula 

menggalang ke mitraan. Segala kegiata n MI N Jejeran dilaksan akan dengan mitra 

yaitu LSM, pengusaha, dan ora ngtua sisw a.3Kegiatan yang dilaks anakan ad alah 

rekontruksi gedung, m elengkapi peralatan m eubelair, p elatihan g uru, pelatihan 

komite, pelatihan orangtua. 

 Pada masa pasca gempa inila h peran orantua tua m ulai d igalang yaitu 

pembentukan paguy uban orangtu a m urid. Kep ala madrasah MIN Jejeran Bantul 

Yogyakarta juga memberdayakan peran serta o rang tua/wali siswa deng an 

membentuk organisasi Patembayan yang terdiri dari b eberapa perwakilan orang tua 

wali sisw a yang bert ugas membantu mengurus kegiatan seluruh sisw a kelas 1–6.  

Dibawah Patembayan terdapat organisasi Paguyuban yang terdiri dari orang tua wali 

siswa perkelas masing – masing yang bertugas membantu mendampingi/ mengurus 

kegiatan siswa perkelas.  Pembentukan kepengurusan paguyuban dilaksanakan setiap 

tahun ajaran baru dengan dikoordinir masing-masing wali kelas. Satu persatu prestasi 

MIN je jeran mulai di ukir diantaranya ada lah ju ara u mum pe laksanaan keg iatan 

“Fresh”tahun 2008.  

Prestasi dibidang akademik  sebe lum diadakakan pemberdayaan orangtua siswa 

yaitu tahun tahun 2007 masih rend ah, sekarang MIN Jej eran sudah dap at bersaing 

dan diperhitungkan ditingkat UPT PPD Kecamatan Pleret dalam hal Prestasi US/M. 

Lima tahun terakhir ini MIN Jejeran merupakan peringkat I (satu) dalam hasil US/M 

termasuk tahun ini tahun ajaran 2014-2015.4 Sebelum peran orangtua dimaksimalkan 

                                                            
3 Hasil wawan  cara  dengan  bapak Ahmad Musyadat  kepala MIN  Jejeran  di  ruang  kepala 

sekolah pada Selasa, 23 Juni 2015 jam 11.15 wib. 
4  Hasil  wawancara  dengan  bapak  Didik  Nurwantoro  guru  kelas  VI    di  ruang  tamu MIN 

Jejeran. Pada hari Selasa, 10 Maret 2015. 
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prestasi MIN  jej eran dalam prestasi US /M selalu ada d i peringkat r endah, secara 

langsung maupun tidak langsung orangtua berperan terhadap prestasi US/M. 

“Madrasah l ebih b aik l ebih b aik m adrasah” adalah slo gan y ang d icetuskan 

oleh mantan Menteri agama Republik In donesia H . Suryadharma A li saat 

memberikan pengarahan di pembukaan Kompetisi Sains Madrasah dan  Ajang Seni 

dan Ola h Raga (AKSIOMA) tanggal 5  November 2013 di Malang Jawa Timur. 

Slogan te rsebut jug a dikumandangkan o leh Menteri Agama Luk manul Hakim 

Saifuddin pada penutupan KSM 2014 di makasar 26 agustus 2014. 5 Sesungguhnya 

madrasah sama dengan sekolah, namun madrasah tetap memiliki keunggulan sendiri 

jika dibandingkan dengan sekolah. Keunggulan madrasah adalah mengajarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tetapi juga mengajarkan leb ih bany ak i lmu ag ama 

dibandingkan di sekolah, oleh sebab itu madrasah harus lebih baik dari sekolah. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu sumber daya 

manusia yang cerdas. Sebagai mana cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum 

di dalam pe mbukaan UUD 1945 alenia  ke empat y aitu, “… melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan  untuk memejukan keseja hteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, …. ” Se menjak Indo nesia merdeka 17  Agust us 1 945, unsur 

“memajukan kesejah teraan umum” dan “mencerdaskan keh idupan bangsa” telah 

merupakan komitmen pokok sebagai  pintu g erbang u tama un tuk meningkatkan 

martabat dan harkat b angsa Indonesia. Pendidikan merupakan pilar bagi kehidupan 

suatu b angsa, memberikan ko ntribusi y ang besa r terhadap kem ajuan suatu bangsa 

dan merupakan suatu sarana dalam membangun watak bangsa. 

                                                            
5 Nur Kholis Setiawan, Akademisi di Pusaran Birokrasi Menata yang Terserak  (Yogyakarta: 

Kaukaba Dipantara, 2015), hlm.29‐30. 
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Dalam b agian lain UU D 1945, yaitu p asal 3 1, Ay at (1), di nyatakan bahwa,  

“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan da sar dan p emerintah wajib membiayainya. Ayat (3 ) 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan ke imanan da n ketakwaan se rta a khlak mulia dalam ra ngka 

mencerdaskan k ehidupan b angsa yang diatur  deng an u ndang-undang.6Pasal i ni 

merupakan ja minan atas h ak seg enap ban gsa Indonesi a untuk  mendapatkan 

pengajaran dan pendidikan. 

Menurut Undang-undang No mor 20 Tahun 2003 te ntang Siste m Pendidikan 

Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan proses 

berkembangnya ku alitas pribadi p eserta didik sebagai gen erasi p enerus bangsa  di 

masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor penentu bagi kemajuan bangsa dan 

negara Indonesia.7 

Secara eksplisit b ahwa tu juan Pendidikan N asional sebag aimana te lah 

dirumuskan dala m Undang-Undang No mor 20 Tahun 2003 adalah untuk 

berkembangnya pot ensi  peser ta d idik agar menjadi manusia y ang berim an d an 

bertakwa kepada Tuhan  Yang Mah a Esa, be rakhlak mulia, sehat, b erilmu, cakap,  

kreatif, mandiri, d an m enjadi warga negara d an d emokratis secar a bertanggung 

jawab.8 

Sejalan dengan amanat dalam UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 

1 ayat 1, yang mana seorang guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, m engajar, m embimbing, m engarahkan, melatih, menilai, dan 

                                                            
6 UUD’45. Undang‐undang Dasar Republik Indonesia.( Solo: Adzana Putra. 2009). hlm. 23. 
7  Agus  Wasito  Dwi  Doso  Warso,  Proses  Pembelajaran  Di  Satuan  Pendidikan  Berbasis 

Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2013), hlm. 6. 
8 Ibid. hlm. 10. 
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mengevaluasi si swa pa da pe ndidikan anak usia dini jalur pe ndidikan fo rmal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.9 

Berlakunya K urikulum 2006 (K TSP) menempatkan guru se bagai salah  satu  

komponen pendidikan yang diharapkan dap at mewujudkan pend idikan nasion al. 

10Hal ini karena pada tingkat pelaksanaan pembelajaran di kelas, gurulah yang sangat 

berperan d alam membawa sis wanya k earah pembelajaran yang diisy aratkan d alam 

kurikulum. 

Berkaitan dengan kw alitas p endidikan in i, bahwa p endidikan merupakan 

tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan p emerintah. Sa yangnya, 

pemahaman dan kesad aran akan tiga lingkung an pendidik an, dan tang gung jawab  

bersama ketiganya tidak dimaknai secara tepat dalam tataran yang secara operasional 

menguntungkan peserta didik. 

Pembentukan Dewan Pe ndidikan dan Komite Sekolah tidak terlepas dari upaya 

mensinergikan dukungan dan p eran serta m asyarakat bai k y ang terdiri dari 

perorangan, kel ompok, tokoh masyarakat, du nia usah a, org anisasi profesi , dan  

organisasi k emasyarakatan lainya serta orangtua peser ta did ik untuk bersama-sama 

sekolah/madrasah m engusahakan tercapainya m utu, p emerataan, dan efis iensi 

pengelolaan pendid ikan secara de mokratis dan accaontable d alam r angka t ujuan 

pendidikan nasional.11 

Pengelolaan satu an p endidikan d ilaksanakan berdasarkan standar p elayanan 

minimal d engan p rinsip manajemen berbasis seko lah/madrasah. Y ang dimaksud 

dengan manajemen b erbasisi seko lah/madrasah adalah b entuk otonomi manajemen 
                                                            

9  Jamil Suprihatiningsih, Guru Profesional,Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru 
(Yogyakarta: Ar‐Ruzz Media, 2013), hlm. 30. 

10 Jamil Suprihatiningsih, Guru Profesional,Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru 
(Yogyakarta: Ar‐Ruzz Media, 2013), hlm. 30. 

11 Umaedi dkk, Manajemen Berbasis Sekolah, ( Jakarta: Universitas Terbuka.2009), hlm. 5. 
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pendidikan pad a satu an pendid ikan y ang dalam  hal ini k epala seko lah d an guru 

dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.12 

Pengelolaan pendidikan yang baik memegang pe ranan y ang besar dala m 

mensukseskan p endidikan di su atu l embaga pendidikan. Proses pendidi kan akan 

berjalan dengan baik apabila dikelola, dirancang, dan dilaksanakan dengan baik. 

Terciptanya kualitas kinerja guru yang p rofessional d i sekolah membutuhkan 

peran ke pala s ekolah yang ko mpeten se bagai laeder dan seb agai manajer. D i satu 

sisi, kepala sekolah sebagai laeder yang memiliki visi ke masa depan yang jelas dan 

dapat diwujudkan serta mampu mendorong proses transformasi di sekolah. Di sisi 

lain kepala s ekolah be rperan sebagai manajer y ang memiliki strategi-strategi y ang 

efektif da n da n efisien untuk m engimplementasikan b erbagai kebijakan dan 

keputusan yang ditetapkan. 

Walaupun sisw a kelas VI SD/MI tidak lagi menghadapi Ujian N asional, akan 

tetapi mereka tetap harus m empersiapkan diri m enghadappi Ujian Sekolah atau 

Madrasah (US /M) den gan b aik. N ilai y ang dipe roleh pad a U S/M bagi si swa akan 

digunakan untuk selek si masuk kejenjang sekolah /madrasah selanju tnya. Bagi  

sekolah/madrasah hasil US/M sebagai tolok ukur pencapaian prestsi belajar, karena 

hasil nila i akan dira ngking da ri tingkat provinsi, kabupaten, dan kecam atan. Hasil 

rangking ak an diketahui secara  lu as, seh ingga masyarakat akan menilai k alau 

sekolah/madrasah mendapat ra ngking terbaik  dia nggap sekolah itu baik atau 

berprestasi. A kibatnya orang tua  akan ramai-ramai memasukan sekolah an aknya, 

sehingga dalam mencari siswa baru akan lebih mudah.  Sebali knya apabila cap aian 

                                                            
12 Ibid. hlm. 1.25 
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US/M rendah maka sekolah /madrasah tersebu t ole h masyarakat dia nggap tidak 

berprestasi, yang akibatnya akan kesulitan dalam mencari siswa nantinya. 

“Madrasah lebih b aik lebih baik madrasah”, slogan i ni merupakan tantangan 

oleh madrasah, ada anggapan selama ini kalau madrasah mutu akademisnya rendah. 

Dalam pencapaian nilai US/M di beberapa kabupaten dan tingkat UPT PPD dianggap 

memberatkan untuk mendapatkan rangking. Rangking madrasah kebanyakan ada di 

urutan bawah dari t ingkat k ecamatan ataupun kabup aten, walaupun ada be berapa 

madrasah yang mendapatkan rangking satu di tingkat kecamatan. 

Prestasi belajar menjadi tujuan akademik hampir pada semua jenjang pendidikan, 

baik tingk at dasar dan m enengah. Mas yarakat m emandang prestasi yang dicapai 

dalam ujian akhir seko lah USM m enjadi uk uran pre stasi sua tu sekolah  atau 

madrasah. Karenanya bany ak sekolah melakukan upaya u ntuk bisa mendapatkan 

hasil prestasi terutama hasil NEM US/M yang tinggi. Sekolah sejak awal menyusun 

progam suk ses US/M guna memenuhi ta rget ni lai yang di inginkan. Program - 

program itu diantaranya adalah: 

1. Pembentukan tim  su kses US /M teruta ma menunjuk g uru yang ak an 

menangani pendalaman materi p elajaran  d ari mata pelajaran yang diujikan 

yaitu Bahasa Indonesia, Matematiak, dan IPA. 

2. Sosialisasi kepada wali siswa kelas enam. 

3. Diadakan bedah kisi-kisi materi ujian. 

4. Membuat jadwal tambahan belajar atau les materi yang diujikan 

5. Melaksanakan try out dan analisis hasil try out. 

6. Mengadakan doa bersama. 
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Menurut Muhammad Fuat, S.Pd.SD kepala MI Ma’arif Patalan Bantul sekaligus 

sekretaris K3MI Kabupaten Ban tul, ada b eberapa trik untuk sukses ujian 

diantaranya:13  

1. Pendalaman materi meliputi 

a. Belajar dalam  keadaan suci, y ang di maksud disin i adalah s ebelum 

berangkat sekolah harus wudhu te rlebih dahulu, kalau batal wudhu l agi 

yang dilakukan baik guru maupun murid. 

b. Membuat target nilai, pada awal semester pertama anak diminta membuat 

target nilai da ri bi dang studi yang diajarkan, da n sekolah lanj utan 

nantinya yang di favoritkan. 

c. Tanamkan pada siswa malu untuk mendapat nilai yang jelek. 

d. Tambahan belajar dimulai sejak kelas 5 dan kelas enam semester I. 

e. Diadakan pembahasan kisi-kisi dengan siswa. 

f. Siswa diajak membuat rangkuman sesuai kisi-kisi ujian. 

g. Siswa diajari membuat soal sendiri. 

h. Mengadakan try out mandiri dan di analisis. 

2. Pemberian motivasi 

a. Motivasi dan refres pembelajaran mapel ujian sekolah. 

b. Memberikan motivasi untuk guru kelas 6 atau yang mengampu pelajaran 

yang diujikan. 

c. Memberikan bonus had iah k epada siswa yang ap abila mendapat nilai 

10,00 dalam ujian. 

d. Pemberian apresiasi kepada guru dan siswa. 

                                                            
13  Disampaikan  dalam  Implementasi  Pengembangan  Madrasah  di  Kantor  Wilayah 

Kementrian Agama Yogyakarta tanggal 28 November 2014. 
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3. Doa dan tawakal, kegiatan ini dilaksanakan bersama dari madrasah, orangtua, 

tokoh masyarakat dan siswa yaitu dengan mengadakan mujahadah. 

Peran dar i guru sangat dip erlukan dala m meningkatkan p restasi belajar si swa 

terutama pencapaian nilai dalam ujian akhir sekolah. Guru memegang peranan yang 

dominan, karena gurulah yang mengetahui kemampuan anak dalam kalas dari hasil 

evaluasi yang dilakukan guru. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang menjadi 

kewajiban bagi setiap guru.14 Evaluasi memberikan informasi tentang kemajuan yang 

dicapai siswa, bagaimana dan sam pai dimana kemampuan siswa.  Dalam kaitannya 

US/M untuk mengetaui sejauh mana siswa menguasi materi dengan cara diadakan try 

out materi ujian. Dari hasil  try out guru m engadakan analisi s hasil y ang nantinya 

untuk m enentukan tindak l anjut guru dalam pend alaman m ateri atau tambahan 

pelajaran atau les. 

Dalam r angka mensyukseskan putr a pu trinya dalam meraih n ilai y ang tinggi 

dalam US/M orang tua berperan mendampingi dalam belajar, mencarikan referensi 

buku-buku y ang mendukung U S/M, dan melakukan p emantauan dalam belajar. 

Banyak orang tua b ekerja sama de ngan lembaga b imbingan b elajar un tuk 

memberikan tambahan pelajaran atau les, ad a juga y ang m engundang narasu mber 

datang ke rumah untuk memberikan les di rumah. 

Para guru dan orangtua untuk meningkatkan prestasi para siswa sangat terfokus 

pada perbaikan diri siswa. Yang biasa dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar 

tersebut antara lain: 

1. Mengundang guru les privat ke rumah 

2. Anak mengikuti bimbingan belajar 

                                                            
14 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru, (Surabaya:Usaha Nasional, 

1994), hlm. 25. 
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3. Tambahan jam belajar di sekolah 

4. Meningkatkan kedisiplinan anak 

5. Meningkatkan motivasi belajar para siswa 

6. Para siswa “dikarantina”.15 

Dari b erbagai p ermasalahan di a tas dapat d ikatakan bahwa pe rmasalah 

pendidikan merupakan hal  y ang komplek demi te rcapainya t ujuan pe ndidikan 

sehingga perlu dikaji  “Peranan orangtua dan guru terhad ap prestas i belajar siswa 

kelas VI dalam Ujian Sekolah/Madrasah.” Ada beberapa alasan y ang menjadi dasar 

pertimbangan pen eliti untuk memilih d an mengankat p eran or angtua d an gur u 

terhadap prest asi belajar kelas VI dala m U jian Seolah/ Madrasah di MIN Jejeran, 

Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, yaitu: 

Pertama, MIN Jej eran mampu meluluskan sisw anya de ngan n ilai U jian 

Sekolah/Madrasah y ang tia p tah un tinggi dengan kelulusan 100 %. Menurut 

penjelasan dari bapak Didik Nurwantoro S.Pd.I nilai Ujian Sekolah/Madrasah MIN 

Jejeran empat tahun terakhir berturut-turut rangking satu di tingkat kecamatan Pleret 

dari 20 SD/MI.16 T entu dengan nilai kelulusan yang tinggi mendorong madrasah 

melakukan berbagai upaya untuk mencapainya. 

Kedua, peran orangtua dan guru sangat p enting dalam p ermasalahan tersebu t 

terutama d alam mensukseskan progra m madrasah y aitu s ukses U jian 

Sekolah/Madrasah  serta pendampingan belajar siswa. 

Ketiga, dipilihnya unt uk lokasi penelitian, karena MIN jejeran mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk berkembang di masa mendatang untuk mewujudkan 

                                                            
15 M.Musrofi, Melestarikan Prestasi Akademik Siswa, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 

2010), hlm. 3. 
16 Hasil wawancara dari bapak Didik Nurwantoro guru kelas VI MIN Jejeran di ruang kepala 

sekolah, kamis 28 Mei 2015. 
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slogan “ Madrasah Lebi h Baik Lebih Baik Mad rasah”. P otensi ter sebut d apat 

dilihat d ari sem akin meningkatnya ju mlah murid setiap tahunnya, letak yang 

strategis, dan kepercayaan masyarakat terhadap MIN jejeran. Perkembangan jumlah 

siswa 4 tahun terakhir di MIN jejeran adalah sebagai berikut:17 

Tabel 1 

Jumlah Siswa MIN Jejeran 4 Tahun Terakhir 

No. Tahun  Jumlah Siswa 

1 2011/2012  285 

2 2012/2013  467 

3 2013/ 2014 515 

4 2014/2015  575 

 

Salah satu pe nyebab meningkatnya ke percayaan masyarakat ada lah karena 

prestasi yang dicapai MIN Jejeran dalam US/M empat tahun terakhir rangking satu 

tingkat UPT. PPD. Kecamatan Pleret. 

Dengan d emikian d alam penelitian ini y ang be rangkat latar b elakang masalah 

tersebut, peneliti ingin  mengetahui le bih d alam lagi tentang bag aimana peran 

orangtua dan guru terhadap prestasi belajar siswa dalam Ujian Sekolah /Madrasah  di 

MIN Jej eran Ban tul. Penelitian ini sangat penting karena selami ini ada anggapan 

masyarakat bahwa n ilai Ujian Sekolah/Madrasah digunakan un tuk melanjutkan k e 

jenjang pen didikan berikutny a dan sebagai sal ah satu tolok ukur prestasi suatu  

Sekolah atau Madrasah. 

 

                                                            
17 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Musyadat kepala sekolah MIN Jejeran, Selasa, 24 

Februari 2015 di ruang kepala sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan kajian d an sistematisasi y ang te rsusun deng an baik  maka 

berdasarkan latar belakang masalah pen elitian tentang Peran Orangtu a Dan  Guru 

Terhadap Prest asi B elajar Sisw a Kel as VI Dalam U jian Sekolah /Madrasah yang 

mengambil lokasi di MIN Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta ini, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran orangtua terhadap prestasi belajar siswa kelas VI dalam 

Ujian Sekolah/ Madrasah di MIN  Jejeran, Wo nokromo, Pleret, Bantul, 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana peran g uru terh adap pr estasi b elajar s iswa kelas VI dalam 

Ujian Sekolah/ Madrasah di MIN  Jejeran, Wo nokromo, Pleret, Bantul, 

Yogyakarta? 

3. Apa saja faktor p endukung dan  faktor pengha mbat yang dihadapi  

orangtua dan guru  terh adap prestasi belajar s iswa kelas VI dalam  Ujian 

Sekolah/Madrasah d i MIN Jejera n, Wonokromo, Pleret, Bantul,  

Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan ru musan masalah d i atas maka peneliti i ni mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui b esarnya peng aruh peran  orangtua dalam  mensukseskan 

pelaksanaan pendid ikan di MIN Je jeran, Wonokro mo, Pleret, Bantu l, 

Yogyakarta. 
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2.  Mengetahui besarnya peran guru terhadap prestasi belajar siswa kelas VI di  

MIN Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. 

3. Mengetahui besarnya p engaruh peran orangtua dan g uru terhad ap prestas i 

belajar siswa k elas VI dalam  US /M MIN  J ejeran, Wo nokromo, Pleret, 

Bantul, Yogyakarta. 

Dari b eberapa tujuan tersebut, peneliti ini dih arapkan memiliki k egunaan baik 

secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Melengkapi keilmuan di bidang per an orangtua dan guru terutama dalam 

meningkatkan terhadap prestasi Madrasah Ibtidaiyah. 

b. Memberikan sumbangan pem ikiran da lam memperluas khasanah k ajian 

peran or angtua dan  gur u dalam  prestasi belajar sisw a kelas VI dal am 

Ujian Seko lah/Madrasah bagi p eneliti selanjutnya yang mungkin akan 

dilakukan oleh peneliti lain. 

2. Secara Praktis, diharapkan memiliki kegunaan bagi: 

a. Pemerintah, penelitian ini d apat memberikan kontribusi positif dala m 

menyusun pe rencanaan dan p engambilan k ebijakan sehubungan deng an 

penyelenggaraan pendidikan di MI. 

b. Madrasah, pen elitian ini berfungsi sebagai masuk an bagi penyusunan 

kebijakan baik secara substantive maupun implementatif yang tercermin 

dalam prog ram madrasah khususnya peran orangtu a d an guru dal am 

meningkatkan prestasi belajar siswa MI. 



14 
 

 
 

c. Para ten aga p endidik, pen eliti ini b erfungsi sebagai acuan unuk 

meningkatkan profesionalisme sebagai guru dalam  menstranfer ilmu dan 

mendidik para siswa di Madrasah Ibtidaiyah. 

d. Masyarakat, penelitian ini dih arapkan dap at menjadi rujuk an dan bahan 

pertimbangan untuk mengambil p eran d alam p endidikan k hususnya di 

Madrasah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Diantara peneliti yang selaras dengan topik penelitian ini sudah banyak yang 

meneliti, diantaranya akan diuraikan dalam kajian pustaka berikut ini.  

Peneliti y ang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Manajemen Be rbasis Sekolah 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA UII Yogyakarta yang dilaksanakan oleh 

Sularno. Pen eliti in i m enyimpulkan bahwa pres tasi bel ajar si swa dapat 

ditingkatkan atau dip rediksi melalui p elaksanaan Manajem en Berbasis 

Sekolah/Madrasah, utamanya pada a spek b elajar mengajar dan pengembangan 

organisasi sekolah.18 

Peneliti y ang berj udul Pengaruh  Profesionalisme Gu ru dan Me dia 

Pembelajaran P AI terhadap P restasi Belajar Siswa di S MA N Kota Yogyakarta 

yang di lak ukan o leh Muh Ali menyimpulkan bahw a profesionalisme g uru d an 

media p embelajaran ada pengaruh yang posi tif dan sign ifikan terhadap prestasi 

belajar siswa di SMA N kota Yogyakarta.19 

                                                            
18  Sularno, Efektifitas Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di SMA UII Yogyakarta, (Tesis PPS UIN Yogyakarta, 2009). 
19  Muh Ali, Pengaruh Profesionalisme Guru dan Media Pembelajaran PAI Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa di SMA N Kota Yogyakarta, (Tesis PPS UIN Yogyakarta: 2009). 
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Untuk manajemen se kolah p erlu diarahkan p ada p erbaikan da n atau 

transformasi pad a aspek proses be lajar m engajar, m anajemen guru dan 

pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Pada aspek b elajar mengajar, Rumtini 

dan Jiy ono m enyatakan pe rlunya pe ningkatan kualitas bel ajar siswa, 

pengembangan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan 

masyarakat, peny elenggaraan y ang ef ektif dan peny ediaan program  

pengembangan yang diperlukan sisw a. Pada aspek  manajemen guru, ha rus 

meberdayakan staff dan  menempatkan perso nil yang da pat melayani k eperluan 

siswa. Pada aspek pembiayaan, sekolah/madrasah dituntut untuk mengelola dana 

sekolah d engan b aik, disam ping mengusahakan potensi-potensi yang ada, y ang 

dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sekolah. 

Sementaraitu pe neliti Rumtini dan Jiono berusaha merumuskan bentuk 

otonomi sek olah berd asarkan konsep u mum y ang dip adukan deng an k ondisi d i 

sekolah d i Indo nesia. Bagi mereka otonomi y ang luas bagi se kolah dal am 

mengelola sumber d aya. Partisipasi y ang tingg i d ari masyarakat d alam r angka 

kebijakan nasional. 

Penelitian yang dilak ukannya, K ontantopoulos, dan H edges (2004) 

memberikan kes impulan bahwa p engaruh guru terhadap pr estasi b elajar siswa  

nyata dan penting ses uai d engan penelitian se belumnya yang pernah mereka 

lakukan. Le bih lanjut, d ikemukakan ba hwa ba nyak ke bijakan mencoba 

memperbaiki prest asi belajar s iswa melalui perbaik an sekolah, tetapi te rnyata 

pengaruh guru lebih k uat dari pada p engaruh sekolah. P engaruh gu ru dala m 
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peraikan atau peningkatan prestasi belajar siswa sangat besar, bahkan lebih besar 

dari pengaruh sekolah.20 

Heni Wahyuni d engan tesisny a y ang b erjudul K ebijakan Kepala Sekolah  

dalam Men ingkatkan Prestasi Belajar S iswa di S MP Diponegoro Depok K ab. 

Sleman, menyimpulkan bahwa k ebijakan s ekolah terhadap pen ingkatan prestasi 

belajar siswa telah ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai managerial didukung 

oleh seluruh  stake holder sekolah. K ebijakan tersebut meliputi k ebijakan umum 

yaitu tentang pengoptimalan hasil ujian nasional. Dalam hal ini kebijakan khusus 

lebih menunjukkan hasil yang signifikan dari pada kebijakan umum.21 

Ahmad Fauzi melakukan penelitian  de ngan judul Upaya Kep ala Madr asah 

dalam P eningkatan Prestasi Belajar Siswa di MAN  M aliku Pu lang P isang 

Kalimantan Tengah, isi penelitian adalah bahwa semua kebijakan madrasah yang 

telah disetu jui ole h sem ua unsur sekolah diam bil deng an melibatkan seluruh  

badan dalam struktur organisasi dan MAN tersebut dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa-siswinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik.22 

Siti Us riyati Ka romah dalam tesisi y ang b erjudul peran guru t ersertifikasi 

terhadap prestasi belajar s iswa di  SD 1 Gadingharjo, sanden bantul Yogy akarta, 

menyimpulkan bahw a peran guru tersertifikasi berper an segenap u payadan 

pemikiran untuk memberikan peran yang menunjang dalam prestasi belajar siswa-

siswinya sebagiai fa silisator, motivator   s ebagai f asilisator, konselor  sudah  

nampak p rofessional, n amun prestasi dapat ber tahan atau meningkat itu masih 

                                                            
20
  Jamil  Suprihatiningrum,  Guru  Profesional  Pedoman  Kinerja,  Kualifikasi,  &  Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: Ar‐Ruzz Media, 2013), hlm. 30‐31. 
21 Heni Wahyuni Widiati, Kebijakan Sekolah Dalam Meningkatkan Presrasi Belajar Siswa di 

SMP Diponegoro, Depok Kab. Sleman, (Tesis PPS UIN Yogyakarta, 2009). 
22 Ahmad Fauzi, Upaya Kepala madrasah dalam Peningkatan Prestasi belajar siswa di MAN 

Maliku Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, ( Tesis PPS UIN Yogyakarta, 2008). 
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banyak m embutuhkan pe ran dari faktor lain selain guru,  baik fakto r dala m 

maupun faktor luar yang mempengaruhi prestasi belajar.23 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.24  

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, 

Yogyakarta, dengan h arapan d apat memberikan su mbangsih kap ada 

institusi tersebut dalam dalam peningkatan prestasi belajar siswa kelas VI. 

Waktu p enelitian dilaksanakan mulai bu lan Februari sa mpai deng an 

dengan Mei  2015. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian i ni b erjenis lapangan (fiel research) y aitu penelitian yang 

dilakukan untuk memperjelas kesesusian antara teori dan praktek.25dalam 

hal ini kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis peran orangtua 

dan guru terh adap prestasi belajar siswa k elas VI d alam Ujian 

Sekolah/Madrasah d i MIN Jejera n, Wonokromo, Pleret, Bantul,  

Yogyakarta. 

 

 

                                                            
23
 Siti Usriyati Karomah, Peran Guru Tersertifikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SD 1 

Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta, (Tesis PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 122‐
123. 

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm.2. 

25 Ibid, hlm.18. 
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3. Sifat Penelitian 

Penelitian i ni be rsifat deskriftif, artinya suatu m etode dalam  penelitian 

suatu k elompok manusia, ob jek, setting k ondisi, sistem pemikiran 

ataupun per istiwa masa sekarang. Tujuannya untuk membuat diskripsi 

secara siste matis, fak tual, dan akurat mengenai fen omena y ang 

diselidiki.26 

4. Pendekatan Penelitian 

Dalam p endekatan i ni menggunakan pend ekatan sosi ologis, y aitu 

pendekatan deng an melibatkan or angtua d an guru  dalam p endidikan 

digunakan untuk m elihat dan m enganalisis p eran or angtua d an gur u 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VI dalam Ujian Sekolah/Madrasah. 

5. Sumber Data Penelitian 

Bila dilihat dari Sumber datanya, dapat menggunakan sumber primer, dan 

sumber sekunder. S umber pri mer adalah sumber d ata y ang langsung 

memberikan data k epada pengu mpul d ata, dan su mber sekund er 

merupakan su mber y ang tid ak langsung memberikan data  k epada 

pengumpul data, misalnya l ewat orang lain  atau lewat doku men.27 

Sumber p rimer p enelitian ini b erupa manusia, meliputi  or angtua si swa 

kelas VI, Kepala Madrasah, guru kelas VI, siswa kelas VI, karyawan yang 

menangani ad ministrasi MIN  Jeje ran, Wonokro mo, P leret, Bantul, 

Yogyakarta. Su mber data sekund er berupa dok umen, lapor an, progra m 

kerja, arsip-arsip, dan sebagainya.  

 
                                                            

26 Ibid, hlm. 19. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 225. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan d ata kualitatif, pengu mpulan d ata dilakukan p ada 

natural setting (kondisi ala miah), sumber data primer, dan pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), 

wawancara dengan sampling purposive dan dokumentasi.28 

a. Observasi  

Metode observa si dig unakan untuk menggali informasi melalui 

pengamatan langsung kondisi onyektif penelitian. Peneliti mengamati apa 

yang di lakukan orang , mendengar a pa y ang mereka u capkan, d an 

berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Selama proses observasi, dilakukan 

upaya pere kaman, pen catatan terhadap d ata-data yang dip erlukan. D ata 

yang diperoleh  diku mpulkan dan  disusun sec ara s istematis t anpa 

terpengaruh dari siapapun termasuk dari diri peneliti. 

b. Wawancara dengan Sampling Purposive 

Wawancara ad alah merupakan p ertemuan du a orang untuk bertuk ar 

informasi d an i de melalui tanya jawab, sehing ga dap at d ikonstruksikan 

makna d alam suatu topik tertentu.29Sampling Purposive ad alah tehn ik 

penentuan sa mpel dengan pe rtimbangan tertentu. 30Dalam pe nelitian ini 

wawancara dilakukan s ecara sa mpling t erhadap sumberdaya manusia. 

Sumber y ang uta ma adalah, o rang tua s iswa kelas V I, k epala s ekolah 

                                                            
28 Ibid 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 233. 
30 Ibid. hlm. 85. 
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MIN Jejeran, guru kelas VI, si swa kelas VI dan ka ryawan MIN Jejeran, 

Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau k arya monumental.31Berbagai d ata d an 

sumber info rmasi tertulis yang berupa doku men, la poran k erja, surat-

surat, arsip, dan lain-lainnya dikumpulkan melalui metode dokumentasi. 

d. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebag ai tekn ik pengu mpulan d ata y ang bersi fat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang tel ah ad a. Tujua nnya p engumpulan data sekal igus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kridibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai s umber d ata. Peneliti menggunakan 

observasi p artisipatif, wawancara, da n dokumentasi untuk su mber data 

yang sama secara serempak. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan u paya mencari dan m enata s ecara s istematis 

catatan hasil obsev asi, wawancara, dan lainnya untuk m eningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, serta menyajikan hasilnya 

untuk orang lain.32 Proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian 

memfokus, dan meluas lagi. Analisis data yang dilakukan, yaitu analisis 

domain, taksonomi, dan komponensial, analisis tema cultural. 

 
                                                            

31 Ibid, hlm. 240. 
32 Siti Usriyati Karomah, Peran Guru Tersertifikasi Tehadap prestasi Balajar Siswa Di  SD 1 

Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta, 2010, hlm. 21. 
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8. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini agar lebih siste matis dan fokus, maka pen ulis perlu 

menyajikan sis tematika pe mbahasan tesis  s ebagai ga mbaran u mum 

penulisan tesis. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut: 

Bab I adalah pend ahuluan, y ang berisi la tar bela kang masalah, 

rumusan masalah, tuju an d an kegunaan p enelitian, k ajian pustak a, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah berisi tentang kajian teori yang berisi tentang pengertian 

peran orang tua, guru, presta si belajar, pengertian dan manfaat U jian 

Sekolah/Madrasah. 

Bab III adalah mengenai gambaran umum MIN Jejeran Womokromo 

Pleret Bantul yang ber isi tentang : le tak geo grafis, seja rah singk at 

berdirinya umum MIN Jejeran Womokromo Pleret Bantul, visi dan misi, 

keadaan guru, keadaan siswa dan sarana prasarana, struktur organisasi. 

Bab IV pada ba b ini memuat tentang p embahasan h asil penelitian 

yang mencakup peran orangtua, dan guru terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VI dala m Ujian Sekolah /Madrasah di MIN Jeje ran Wo mokromo 

Pleret Bantul.  

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata 

penutup. Bagian ter akhir t esis di cantumkan daftar pustaka sebagai 

referensi d alam p enyusunan tesis dan l ampiran-lampiran sebagai 

pendukung penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urai an h asil p enelitian tentang “Peran Orangtua d an 

Guru Terhadap Prestasi Bel ajar S iswa K elas VI dalam Ujian 

Sekolah/Madrasah di MIN Jej eran, Wonokromo, Ple ret, Bantul d apat 

disimpulkan bahwa se mua mengharapkan prestasi belajar siswa k elas VI 

sangat baik. Peneliti menyimpulkan bahwa peran orangtua dan guru sangat 

besar terhadap capaian prestasi US/M.   

1. Peran orangtua terhadap prestasi US/M 

Orangtua memberikan dukungan terhadap prog ram sukse s US /M dari 

sekolah terutama dari pend anaan. S ebagian b esar orangtu a 

mendampingi a nak dala m bela jar dengan cara yang be rbeda-beda  

sesuai deng an ke mampuannya. Ora ngtua b erusaha membuat kond isi 

belajar d irumah deng an baik. Orangtua memberikan fasiitas b elajar 

sesuai deng an kebutuhan dan kemampuan orangtu a. Memberikan 

motivasi kepada anaknya untuk berprestasi da lam US/M. Memberikan 

tambahan b elajar b erupa le s, baik ke bimbingan bel ajar, mengundang 

guru les ke ru mah. Mencarikan buku referensi yang mendukung US/M 

berupa soal-soal dan rangkuman sesuai kisi-kisi.  O rangtua merupakan 

sumber pembiayaan pendidikan anak. 
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2. Peran guru terhadap prestasi US/M 

Guru kela s VI adalah tu mpuan h arapan orang  tua d an s ekolah atas 

prestasi b elajar d alam menghadapi US/M. Guru aka n memikul 

tanggungjawab yang diembannya untuk prestasi belajar tersebut. Peran 

guru s angat besar da lam pencapaian be lajar si swa. Pe ran gu ru d alam 

US/M adalah:Memadatkan materipelajaran kelas VI yaitu materi US/M 

semester genap diajark an di se mester Gasal. Me mberikan p endalaman 

materi US/M kepada siswa baik dalam pelajaran maupun kegiatan LES. 

Memberikan motivasi k epada siswa supay a semangat d alam bela jar, 

karena b anyaknya kegiatan try out, les, pendalaman m ateri m embuat 

anak j enuh. Mel aksanakan try out baik da ri sekolah, UP T PPD 

Kecamatan, dan da ri Kabup aten. Melaksanakan an alisis hasil try out 

untuk mengetahui p encapaian n ilai sisw a d an bahan p erbaikan. G uru 

bersemangat dalam memberi tambahan belajar berupa les di sekolah. 

 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

Faktor pendukung: dari orangtua sisw a mendukung adany a progra m 

US/M di MIN Jejeran. Faktor penghambat: kesadaran kurang, sebagian 

peran or angtua y ang terkesan membiarkan siswa. MIN  Je jeran 

didukung guru yang professional dan berp engalaman mendampingi 

siswa dalam US/M. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan pen elitian y ang telah  dilakukan d i MIN  Jeje ran ada 

beberapa hal y ang pe rlu dijadikan seb agai bah an p erbaikan d an 

peningkatan peran orangtua dan peran guru terhad ap prestasiUS/M siswa 

kelas V I. Adapun saran-saran y ang peneliti rekomendasikan ad alah  

sebagai berikut: 

1. Peran orangtua: 

Untuk meningkatan prestasi b elajar an ak dalam menempuh 

pendidikan, maka saran yang penulis be rikan k epada pa ra o rangtua 

antara lain : 

a. Sebaiknya pe ran orang  tua sisw a dalam mendampingi belajar 

anaknya le bih ditingkatkan bukan hanya saat menghadapi uj ian 

saja. 

b. Meningkatkan p eranserta orang tua sem aksimal mungkin untuk 

dapat membimbing da n mengarahkan ana k un tuk lebih  

berprestasi dalam pendidikan mereka. 

c. Memberikan pengertian kepada semua orangtu a bahwa 

masadepan an ak a da di tang an mereka, d an pengorbanan yang 

tulus he ndaknya merekaberikan u ntuk kemajuan a nak-anak 

mereka kelak. 

d. Selainitu, orangtua h endaknya selalu  a ktif memberikan motivasi 

berupa perhatian dan  d orongan belajar p ada anak baik di r umah 

maupun di sekolah. 
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e. Bagi pih ak se kolah perlu adanya peningkatan hubun gan 

kerjasama yang lebih baik antara pihak sekolah dengan orang tua, 

sehingga lebih mudah mengikuti perkembangan kemajuan belajar 

siswanya. 

2. Peran guru: 

Berdasarkan has il peneli tian d an si mpulan di atas, maka 

disampaikan saran sebagai berikut: 

a. Guru kelas VI dan pengampu mata pelajaran yang di US/M perlu 

terus menerus m eningkatkan ko mpetensi y ang harus dimilikinya 

dan dapat mengatasi kesulitan materi. 

b. Penyampaian m ateri pelajaran kelas VI sebaikny a sesua i 

kurikulum, mengenai materi U S/M dapat disa mpaikan saat 

pendalaman materi dan kegiatan les tanpa harus dipadatkan. 

c. Guru harus meningkatkan ko munikasi d engan orangtu a siswa 

tentang perkembangan prestasi belajarnya. 
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LAMPlRAN-LAMPlRAN 




mSTRUMENPENGUMPULANDATA 

A. 	Wawancara Dengan Kepala Madrasah 

1. 	 Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala MIN Jejeran? 

2. 	 Bagaimana latar belakang dan sejarah berdirinya MIN Jejeran? 

3. 	 Bagaim~ keadaan dan perkembangan MIN Jejeran? 

4. 	 Bagaimana keadaan guru di MIN Jejeran? 

5. 	 Bagaimana kedaan Siswa dan perkembangannya? 

6. 	 Adakah hubungan prestasi USIM dengan perkembangan siswa? 

7. 	 Menurut bapak kepala Madrasah , bagaimanan prestasi belajar siswa 

dalam hasil USIM di Min Jejeran 4 tahun berturut-turut. 

8. 	 Adakah kebijaksanaan khusus bapak untuk mempersiapkan menghaapi 

USIM? 

9. 	 Langkah-Iangkah apa s~a yang telah dilakukan untuk kesuksesan 

USIM? 

10. Adakah anggaran khusus untuk mendukung pencapaian prestasi dalam 

menghadapi US1M? 

11. Bagaimana sosialisasi US/M dilaksanakan disosialisasikan kepada 

siswa dan orang tua siswa? 

12. Bagaimana menurut bapak peran orang iua dalam pencapaian prestasi 

bel~ar khususnya hasil USIM? 

13. Bgaimana peran Komite Madrasah dalam pencapaian prestasi belajar 

siswa menghadapi US1M? 



14. Menurut bapak kepala madrasah peran apa saja yang dilakukan 

masyarakat dalam pencapaian prestasi belajar khususnya USIM? 

15. Adakah kerjasama madrasah dengan lembaga yang lain untuk: 


meningkat prestasu US 1M? 


16. Apa bentuk: peran masyarakat sekitar MIN Jejeran dalam 


mensukseskan USIM? 


17. Bagaimana menurut bapak kinerja guru yang mengampu mata 


pelajaran yang di USIM kan? 


B. 	Wawancara Dengan Guru 

Dengan guru kelas 

1. 	 Bagaimana latar belakang pendidikan guru? 

2. 	 Sudah berapa lama bapak/ibu mengampu di kelas 6? 

3. 	 Bagaimnan cara guru mengelola kelas? 

4. 	 Bagaimana cara guru mengontrol emosi dikelas? 

5. 	 Alasan apa ibulbapak dipilih untuk mengampu di kelas 6? 

6. 	 Selama mengampu di kelas 6 bagaimana perkembangan prestasi 

belajar siswa 4 tahun terakhir? 

7. 	 Bagaimana keadaan murid kelas 6 sekarang? 

8. 	 Untuk menghadapi US apa yang dilakukan oleh guru kelas 6? 

9. 	 Bagaimana cara mengkondisikan siswa dalam menghadapai 

USIM? 

10. Bagaimana 	 materi pelajaran di kelas 6 disampaikan untuk 

menghadapi USIM ? 



11. Adakah pelaksanaan tambahan belajar siswa? 

12. Tambahan belajar atau Les apakah yang di US? 

13. Bagaimana pelaksanaan les? 

14. Kapan waktu pelaksanaan les? 

15. Adakah kegiatan les bekerja sarna dengan Bimbel? 
, 

16. Bagaimana antusiasme siswa mengikuti kegiatan LES? 

17. Bagaimana 	 tanggapan orang tua dengan program tambahan 

pelajaranlles? 

18. Adakah di MIN Jejeran melaksanakan try out? 

19. Dari mana sajakah soal try out? 

20. Bagaimanaa basil try out yang sudah dilaksanakan ? 

21. Setelah diadakan try out apa yang lakukan ? 

22. Adkah rasa jenuh siswa saat mengikuti les ? 

23. Apa yang dilakukan guru untuk mengilangkan kejenuhan siswa ? 

24. Apakah 	guru mengalami hambatan dalarn mempersiapkan siswa 

kelas 6 menghadapi US/M ? 

25. Bagaimana usaha guru dalam mengatasi siswa yang mengalami 

kesulitan belajar? 

26. Adakah hubungan kerjasama guru terhadap sis\va? 

27. Adakah 	 kerjasama guru dengan orang tua SlSwa dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa? 

28. Dalam bentuk apa saja kerja sarna guru dengan orang tua siswa? 



29. Apakah selain guru kelas 6, ada yang membantu siswa dalam 

menghadapi USIM? 

30. Menurut 	 Anda apakah penguasaan materi pada siswa dalam 

menghadapi US sudah maksimal? 

31. Bagiamana kiat-kiat bapak/ibu agar prestasi belajar Siswa lebih 

meningkat dari tabun sebelumnya? 

32. Kendala apa dalam pencapaian prestasi belajar siswa kelas 6? 

33. Bagai mana peran kornite dalam meningkatkatkan prestasi belajar 

siswa kelas 6 dalam USIM? 

34. Bagaimana peran orang tua terhadap prestasi belajar Siswa Kelas 6 

khususnya dalam menghadapi USIM? 

35. Bagimana prestasi USIM MIN Jejeran 4 tabun terakhir? 



Wawaneara Dengan Orangtua Siswa 

1. 	 Bagaimana perasaan ibu/bapak memiliki anak yang dudukdi kelas 6? 

2. 	 Bagaimana harapan ibu/bapak terhadap prestasi anaknya dalam 

mengahadaqi USIM ? 

3. 	 Apakah ibu mendampingi anaknya belajar di rumah ? 

4. 	 Bagaimana cara mendampingi belajar anaknya? 

5. 	 K.e:ndala apa yang dirasa saat mendampingi belajar anaknya? 

6. 	 Apakah ibu/bapak mencarikan pendamping belajr di rumah 

7. 	 Apa yang dilakukan saatanaknya belajar supaya tidak terganggu? 

8. 	 Apaka ibu bapak mencarikan referensi sumber belajar di rumah (soal

soal)? 

9. 	 Apakah anaknya ikut bimbingan belajar? 

10. Apakah anaknya ikut les di sekolah? 

11. Apa yang dilakukan saat anaknya mengikuti les disekolah? 

12. Apakah pemah mengantar makan siang anaknya saat les siang hari? 

13. Mengapa harns diantar makanan? 

14. Apa yang dilakukan saat anaknya malas belajar/les ? 

15. Apakah sudah dirasa cukup kegiatan les yang diadakan di sekolah? 

16. Motivasi apa yang diberikan anaknya supaya rajin belajar? 

17. Apa yang dilakukan saat anaknya mendapatkan basil nilai yang kurang 

baik? 

18. Apa yang dilakukan saat anaknya mendapat nilai yang baik? 



19. Penghargaan apa yang pemah diberikan kepada anaknya? 

20. Fasilitas belajar apa yang diberikan pada anaknya untuk belajar? 

21. Apakah pemah mengikuti sosialisasi tentang Ujian? 

22. Apa manfaat mengikuti sosialisasi USIM? 

23. Apakah pemah mengikuti motivasi yang diadakan di sekolah? 

24. Bagaimanan tanggapan orang tua terhadap kegiatan motivasi di sekolah? 

25. Biaya apa saja yang sudah dikeluarkan untuk sukses ujian anaknya? 

26. Apakah 	 biaya untuk anaknya dalam meghadapi ujian merasa 

memberatkan? 

27. Apakah ibu/bapak aktifdi peguyuban orang tua siswa di sekolah? 

28. Apa ada iuran untuk paguyuban? 

29. Apa saja yang dibahas saat pertemuan wali siswa ? 

30. Usaha apa yang sudah dilakukan orang tua untuk prestasi putranya? 



Wawancara Dengan Siswa 

1. 	 Bagaimana perasaan anda dikelas enam akan menghadapi USIM? 

2. 	 Berapabesar target nilai yang anda ingin capi pada USIM nanti? 

3. 	 Pelajaran ap'a menurut anda yang dianggap paling sulit? 
I 

4. 	 Apa yang anda lakukan untuk memperoleh nilai yang baik? 

5. 	 Apakah orang tua anda mendampingi dalam belajar dirumah? 

6. 	 Kendala apa yang anda rasakan saat belajar dirumah? 

7. 	 Apakah orang tua memasukkan anda ke bimbingan belajar? 

S. 	 Apakah orang tua anda mencarikan buku-buku referensi persiapan USIM? 

9. 	 Apakah anda aktif mengikuti kegiatan les di sekolah? 

10. Apa yang dilakukan orang tua ketib anda ikut les? 

11. Bagaimana perasaan anda ketika mengikuti kegiatan les? 

12. Ketika les kegiatan apa saja yang dilakukan guru dan siswa? 

13. 	Ketika guru menyampaikan pelajaran di depan kelas, menurut anda 

apakah guru menguasai meteri-materi yang disampaikan? 

14. Ketika mengikuti pelajaran mengalami kesulitan apa yang anda lakukan? 


15. Apakah guru anda memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan? 


16. Sudah berapa kali mengikuti try out? 


17. Apakah anda sudah puas dengan nilai anda? 


IS. Apa yang 8nda lakukan untuk meningkatkan prestmi anda? 


19. Bagai manana pendapat anda dengan banyaknya kegiatan try out? 

20. Bagaimana cam anda mengatasi kejenuhan dalam belajar? 



21. Menurut anda bagaimana kegiatan motivasi yang diadakan sekolah? 

22. Kegiatan refreshing apa yang sudah anda lakukan? 

23. Motivasi apa sehingga anda rajin belajar? 

24. Apakah anda sudah merasa menguasai materi US 1M? 

25. Apakah anda sudah siap menghadapi USIM? 



Catatan Lapangan : 1 

Hari Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 

Jam : 10.15 WID-Il.IS WIB 

LQkasi : Ruang Kepala Sekolah 

SumberData ; Ahmad Musyadat, M.Ag 

Infonnan Sdaku : Kepala Sekojah 

Kebijakan Dalam !\{enghadapi USIM 

Catatan Deskriptif 

Menurut bapM kepala sekQlah kebijakan khusus tidak {!d.~. keaiam rnti..n ymlg 

diadakan selama ini untuk menghadapi UStM adalah: 1) Mengadakan tambahan 

pel~ara..tllles waktunya pagi jam 6 sampat jam 7. siang. dan malam. Pengampunya 

bisa dari luar, yaitu dari ahasiswa atau guru yang magang di MIN jejeran. 2) Try 

Out sati minggi sekall pada waktu tes, inkut les. Karena materi semester kedua 

sudah habis di semester L 3) Doa bersama!muj~Lhadah. 4) Penda.mpingan dalam 

beiajar. 5) Out bond. 6) Camping. 

Motivasi 

Catatan Refleksi 

Dari basil wawancara di atas menjelaskan daIam menghadapi USIM MIN 

Jejmm secara rutin sudah melaksanakan program sekolah untuk mensukseskan 

USiM yang sudan dilaksanakan setiap tahunnya dan telkasana dengan baik. 



C~tatan Lapangan : 2 

Hari Tanggal : Se1asa, 24 Februari 2015 

Jam ; 10.15 WlB-ll.15 WIB 

Lokasi I : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data : Ahmad Musyadat. M.Ag 

Informan Selaku : Kepala Sekolah 

Sosialisasi U81M Kepada Ohiilgtua dan 8iswa 

C_tatan IJeskriptit 

M~nurut baPak k~ala sekQlidl sosiruisasi USIM dilabanakmldisosimisasikim 

kepa<;la siswa dan orang tua. siswa: 

I. 	TiJIP bulan ada perlemuan wali siswa keIas VI khususnya. Dari jauh-jauh awaJ 

semester dua diberikan motivasi, mendatangkan motivator, sekaligus 

sosialisasi. Hampir tiap bulan ada sosialisasi dikordinasi guru kelas 6. 

2. 	M~nglJndang motivator 

3. 	Ada koordinasi tiap kelas. 

C_tapm Refteksi 

Dari basil wawancam di mas memelaskan dalmn men&:-hadapi USIM MIN 

Jejeran sudah mensosialisasikan kepada orangtua siswa dan juga kepada siswa 

y8,llg dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan wali siswa. juga dengan 

mengundang motivator untuk siswa dan orangtua. 

http:WlB-ll.15


C~taU)n Lapangan : 3 

~Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 

lam : 10.15 WlB-I1.15 WIB 

Lokasi : Ruang Kepala Sekolah 

SumberData : Ahmad Musyadat. M.Ag 

Infonnan Selaku : Kepala Sekolah 

Penn Orangtua Ternadap Prestasi USIM 

Qttatan Deskriptif 

Menurltt bapak Ahmad M~ Pemn orangtua dalmn pencapaism 

prestasi belajar khususnya basil USIM adaIah: 1) Orang tua memberikan 

pendampingan yang lebih di rumah. Z) Mengirim bekal inakanan kepada putranya 

sap.t les yang diriripiain di ruang satpam. 3) Membekup penuh pendan33n kegiatan 

les, wisuda, les semua dari wali siswaMembekup dana kegiatan les dan keperluan 

lain baik fisik maupun non fisik da..ri bebtjar •out bond. ca..rnping.dan motivator. 

Catatan Refteksi 

besar mendukung program dari sekolah dalam rangka prestasi belajar siswa 

khuslJsnya dalam US&1. Hubungan antara sekolah dan orangtua di MIN Jejmm 

sang~ bannonis. 



CataUJn Lapangan : 4 

~ranggal : Selasa, 10 Maret 2015 

Jam : 10.15 WlB-ll.15 WIB 

Lo~i :RwmgTmnuN.ITNJ~ernn 

SumberData ; Didik Nurwantoro, S.Pd.I 

Worman Selaku : Guru Kelas VI 

Penn Gum naiam Menghadapi bSIM 
CfltataD Deskriptif 

Untuk menghadapi U~ yang di1akukan oleh guru kelas VI diantaranya 

adalab : 1) Mengumpulkan orang tua siswa khusus kelas VI. 2) Menjelaskan 

alasap kelas VI dibagi berdasar greet. 3) Kelas \,1 adalab kelas penghabisan Iulus 

itu m~ tapi untuk: mendapatkan nilai yang baik: sulit. 4) Mendatangkan 

motivasi ll.'ltuk murid dan kedua orang tua. 5) Kegiata..ll les 

c ..... ~ Reftek.~i 

Dari basil wawancara di atas dijelaskan bahwa unttik mengbadapi US/M 

orang tua ba.rus diberi motivator dan sosialisai tentang USIM supaya orang tua 

menyadari tanggungjawbnya terhadap anak juga menyadarkan arti penting USIM 

bagi kelanjutan pendidikan anaknya. Setelab termotivasi Orang tua dengan mudah 

diajak berembug tentang program kelas VI seperti pendanaan lest mendatangkan 

motivator, dan program sekolahlainnya. 

http:WlB-ll.15


I 

Catatan Lapangan : 5 

U"," T, al : Se~ 10 Maret 2015.. &CjL'-& angg 

Jam : 10.15 WlB-l1.15 WIB 

Loka$i I : Ruang Tamu MIN Jejeran 

SumberData : I)jdjk Nurwantoro, S.Pd.I 

Infoqnan Selaku : Guru KeJas VI 

I 

Pemberian MatiVasi Menghadapi tJSIM: 

e.ta.... Deskriptif 

Menurut bapak. Didik banyak ~ yang dilakukan untuk metnberikan 

motivasi kepada siswa dalam mengbadapi ujian diantaranta adalah: Dengan 

di~akan motivasi isinya lengkap termasuk memotivasi persiapan siswa 

m~ngbadapi ujian , isinya dengSn dongeng atau berupa yeI-yeI, lagu, dan kisah 

sukses seseorang diberikall setiap pagi untuk memberilam inspirasi. 

Catatan Refteksi 

memPangkitkan semangat siswa dalam mengbadapai ujian. Motivasi dapat 

dilakukan dengan mendatangkan motivator. Yaug dilakukan di MIN Jejeran 

motivator bukan hanya untuk siswa tapi juga orangiua. Motivasi dapat juga 

berupa yeI-yei, lagu, ataupun kisah orang-orang yang sukses sebinooa auk 

taiuspUasi untuk menirunya. 

http:WlB-l1.15


Catatpn Lapangan : 6 

HariTanggal : Selasa, 10 Maret 2015 

Jam ; 10.15 WlB-ll.15 WIB 

LQ~i I : Ruang Tamu MIN Jejeran 

SumberData : Didik Nurwantoro 

Infoqrum Selalru : Guru Kelas VI dan Guru Les 

kendala Pencapaiall Prestasi IWajai- USIM 

Catatan btskiiptlf 

Menurut bapak Didik Nurwantoro kendaa yang dibadapi komplek ~ 

observasi sementara dengan ttiembandittgkan kelas A.B.C. kelas C tetnyata 

kebanyakan masih manj~ kalau belajar di rumah orang tua yang membacakan 

st>a1hy~ sehingga kebiasaan itu terhawa di sekol~ kemandirian masih kurang 

kelas C sangat manja. babkan masih ada ya.'lg rointa dilityani. bah..kan makan saja 

m~ir diambiikan. Sehingga maunya disekolahanjuga minta diiayani. 

Cil~tan Retleksi 

Dm hasil wawancara di mas kendala. YiIDi dih.i dalmn ~m 

prestpi adalah kurang mandirinya aDak, yang kebiasaan eli rumah terbawa di 

sekQJah. Oleh sebab itu anak barns dilatih mandiri dan tanggung jawab jangan 

terlalu dimanja akan menyebabkan anak tidak mandiri. 

http:WlB-ll.15


C~ta~ Lapangan : 2 

~ Tanggal : Senin, 15 Maret 2015 

Jam : 09.15 WlB-10.30 WIB 

Lo~i , : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data : Dra.Hanik NuruI Hidayah 

lnfOJ'llWl Selaku : Guru Kelas VI dan Guru Les 

I ; 

Trik-THk l\teaghadapi US/M 

r_~tan DeSkri tif~ P 

MenUtut ibu Hanik Meibadapi ujian trik- trik guru YiUli ditemplwt; 1) 

Materi semester dua babis disemester satu gerak cej>at bagai mana caranya materi 

habis disemester satu waIaupun medlaksakan tidak sesuai kUrikulUDl. 2) Semester 

yang sangat penting digojlog lebih dulu di awal semester. 3) Setelah menerlnia 

kisi-kisi kita yakinkart semua materi yang ada dilalam kisi-kisi ariak sudab suJah 

diajarka..Tl. 4) Bedah kisi-Idsi dengan anak dan bersama orang rna. materi perrnHteri 

kija ambil strategi suksesnya mencari strategi bagaimana mencari cara 

mf!nyelesaikan nomor pemomor. 5) Bimbingan belajar sejak semester sam. 

QtW"an Refleksi 

Dari basil wawancara di atas untuk sukses dalam mengadapi USIM trik 

~ dilaku.1can pemadatan materi pembelajaran, materi yang ada daJam Idsi-kisi 

hams sudah diiQarkan, bedah kisi-kisi. anak .dibimbing dalam beh\iar sejak awaI 

semester. 

http:diajarka..Tl
http:WlB-10.30


Catatan Lapangan : 7 

Hari Tanggal : Senin, 15 Maret 2015 

Jam : 09.15 WIB- 10.30 WIB 

Lo~i I : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data ; Ora.Banik Nurul Hidayah 

Infopnan Selaku : Guru Kelas VI dan Guru Les 

Can MedghUaagkan Kejeniihan Siswa 

C~tatu Jjeskriptif 

Menurut iby Hanik cam men&hilangkan kejen\lhan si~ adalah; 1) 

Belajar dengan menyenangkan dengan tepuk, menyanyi. 2) Merencanakan untuk 

Outbond pembeliijaran diluar kelas. 3) Perkemahan untuk kegiatan out bond. 4) 

Men~ajak keiuar iempat wisata yang ada arena renan~ waiaupun olah raga di min 

ada renang, sehingga anak leluasa dapat kesegaran yang luar biasa melepaskan 

kejenuhan keleIahan.kepenatan. 

C3t1..~ Refleksi 

Dari basil wawancara di atas kegiatan siswa dalam mengahadapi USIM 

sangat padat dati pendaJaman materi. lest try out. dan pembahasan. Anak perlu 

refreshing untuk menyegarkan kembali otak yang sudan jenuh, sehingga segar 

kcmbali. 

http:WIB-10.30


Cata,tan Lapangan : 8 

Hari Tanggal : Sellin, 15 Maret 2015 

Jam : 09.15 WIB-I0.30 WIB 

Loqsi : Ruang Kepala Sekolah 

SumberData : Ora.Banik Nurul Hidayah 

InforplliIl Selaku : Guru Ke1as VI dan Guru 

Kegiatan Menjelang USIM 

C,~tan Ueskriptif 

. Menuntt iby bani dalam wawancam kegiatml menjelana lWinya USIM 

diantaranya adalah: 1) Pemantapan materi ujian baik intra maupun ekstra.. 2) 

Berkoordoinasi dgn orang tua untuk mengintensikan ~ disekolablrumah. 

3) Mujahadab sejak bulan maret untuk mendoakan kesuksesan USiM. 4) Tiap 

bulan diadakan mujahadah dimohonkan doa pak kyai untuk kesuksesan ujian. 5) 

Mujphadah k.husus kdas VI dua kali k.husu men~hadapi USDA. UAJ"U3D. biaya 

mujahadab rutin biaya dari orang t113 lewat infaq komite. 

Cat.tan Refleksi 

Da.ri hasil wawancarn di mas bahwa ~&aJ~ usah3 sudah dilaJ.rnkml. ~i 

senj~ orang beriman adalah do'a dengan mujahadab Kegiatan mujahadah 

merupakan kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di MIN jejeran melibatka 

segenap semua unsure MIN jejerdll untuk memohon kepada Allah SWT. demi 

kesnksesan siswa daIam USIM. 

http:WIB-I0.30


Catatan Lapangan : 9 

Hari Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015 

Jam : 09.32 WlB-IO.30 WIB 

Lokasi I : Ruang UKS MIN Jejeran 

SumberData : Margiyanti. S.Pd.I 

Infonnan Selaku : Kepala SekoJah 

KegiatanLes 

CabJtan beskriptif 

Menyrut ibu Mariiyanti keliatan les di MIN Jejeran Les diberibn sejDk 

sem J. Untuk tnengejar materi Senin sampai Kamis les dilaksanakan siang bari, 

disetpester II pagi jmn 06.00 wm-07.oo WB. siang 13.00-14.30 WIB.• malam. 

j~ 19.00 WIB. ierUtama penniniaan orang tua yang dirumah tidak dapat 

mj!ndampingi atau terganggu adiknya Di sekolah dicarikan pendampingnya 

dicarikan guru, KJta pastika..ll ana..i( belajar ada pembimbLTlg k~lau dicek belum ada 

pemp.bimbingnya kita panggil orang tua untuk mendapatkan pembimbingnya, jadi 

~al;llcegiatan les Malam tidak wajib. 

C~tatan Refleksi 

Dari basil wawancara eli atas kegiatan les eli MIN Jejeran beIjalan dengan 

baik. Guru dan siswa sangat bersemangat dalam pelaksanaan les apa1agi eli 

d~ oleh orang tua sepeuubnya. Babkan guru bersedia mendampingi belajar 

di rumah pada saat maJam hari 

http:13.00-14.30
http:wm-07.oo
http:WlB-IO.30


Ca~ Lapangan : 9 

Hari Tanggal : Kamis~ 19 Maret 2015 

Jam : 09.32 WlB-IO.30 WIB 

Lokasi I : Ruang UKS MIN Jejeran 

Sumber Data : Margiyanti. S.Pd.I 

lnforman Selaku : Kepala Sekolah 

I 

Ken~aIa Yang Dihadapi baiam tleaacapaian Prestasi Belajar 

Qtqtan Deskriptif 

Menmut ibu Mariiyanti kettdala yang dihadapi dalmn pen~an prestasi 

USIM adalab: a) kedala ketika anak naik ke kelas enatn dikelas bawahnya anak 

belum matang seeara materi sehiligga ill kelas VI harus mengulatlgi sebarusnya 

kelas enam tinggal memoles finishing. Sehingga pelajaran dikelas VI hams 

menguiang terlebih dabulu. Ada orang tua yang beranggapan kalau sudah clites di 

sekolahan sudah dianggap C1J~UP ." yen wis nengsekolahan les yawis cukup". b) 

ADak kecapaikan daTi pagi sampai sore penuh kegiatan, $tlagi sore mengaji 

tempat kiyai~ pondok. Sebingga anak lelab dan kecapaian. C) Pembiayaan tida 

Qttatan Refleksi 

Dari basil wawan~ untuk berprestasi dikelas VI miteri pehUm1Ul kelas 

IV dan V harus sudah dikuasai anak, orangtua juga harus mendukung prestasi 

anak. Kebanyakan kegiatan merupak.an penyebab prestasi belajar tidak maksimal. 

http:merupak.an
http:WlB-IO.30


Catatan Lapangan : 10 

~Tanggal : Sab~4Maret 2015 

Jam ;11.15 WIB 

Lo~i , : Ruang K.epala Sekolah 

Sumber Data ; Muhammad Narwan 

Informan Selaku : Orangtua Siswa 

Pendampingan Anak dalam Belajar 

Untuk mendampingi sedikit mendampingi karena kalau anaknya tidak bisa 

akan bertanya tetapi kalau tidak bertanya hanya mendampingi duduk disebelabnya 

saml>il membaca buku lain nanti hila bertanya atau kita menanyakan, kalau tidale 

ada ya belajar sendiri-sendiri dan memberi support apabila anak saya mengbadapi 

kesulitan. 

Kendala yang dihadapi dalam mendampingi belajar adalah karena 

pel1\iaran sekarang berbeda dengan pelajaran jaman dahulu. sebagai orang tua 

harus belajar lagi bagaimana supaya anak puas dengan jawaban orang tua. 

Catatan ReOeksi 

dengan duduk disebelahnya. membimbing kalau anak ada pertanyaan dan member 
, 

~ngat dalam belajar. Kendala yang bidapai orangtua tidak menguasai materi 

pelaj~ sebingga saat anak bertanya takut tidak bisa menjawab. 

I 



C~U$n Lapangan : 11 

Hari Tangga1 Sa:btu, 4 Maret 20r5 

Jam 11.30 WIB 

Lokasi I : Ruang Kepala Sekolah 

SWl}ber Data : Siti Nurjanah 

Infonnan Selaku : Orangtua Siswa 

Membuat Kondisi Belajar Yang Kondusif 

C.qtan Deskriptif 

Orang tva tidak boleh membunyikan televisi. orang tva menyesuaikan 

belajar anak. Kebetulan di desa ada jam belajar. Pada jam belajar yaitu jam 07.00 

sampai jam 09.00 WIB. anak mengaji dan belajar. anak tidak bioleh keluar. saat 
, 

~ belajar tidak boien ada yang menyetel televisi. Jam beiajar ini beriaku di 

k~pung Kanggotan 

C • .,.tan ReOeksi 

Dati hasil ~wan~ di mas Qrnn&tua earn membuat suasana belajar yang 

konpusif yaitu saat belajar tidak boleh ada yang menyetel televise, anak belajar 

sesuai dengan jam belajar dikampung. dan saat jam belajar anak tidak boleh 

bennain atau keluar. 



C~tatan Lapangan : 11 

H~ Tanggal Sabtu, 4 Maret 2015 

Jam 11.30 WIB 

Lokasi I : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data : Siti Nurjanah 

lnfopnan Selaku : Orangiua Siswa 

I I 

Membuat Kondisi Belajar Yang Kondusif 

c.,.tan Deskriptif 

Ornni rna tidak boleh membunyikan televisi. Qrang tlm menyesuaikan 

bclajar anak. Kebetulan di desa ada jam belajar. Pada jam belajar yaitu jam 07.00 

sampai jam 09.00 WlB. Anal( mengaji dan belajar. anak tidak bioleh keluar. saat 

japl belajar tidak bolen ada yang menyetel televisi. jam belajar ini beriaku di 

kampung Kanggotan 

C~tatan Refieksi 

kondusif yaitu saat belajar tidak boleh ada yang menyetel televise, anak belajar 
! 

sesturi dengan jam belajar dikampung. dan saat jam belajar anak tidak boleh 

bertpain atau keluar. 



C~tatan Lapangan : 12 

~ Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2015 

Jam ; 11.50 WID 

Lo~i I : Ruang Kepala Sekolah 

Informan Selaku : Orangtua Siswa 

Motivasi BeJajar 

Kalau anak mendapat nilai turon didiamhm saj~ orang tua menasehati 

seripg mainan HP dibiarkan saj~ satelah tabu kalau nilainya turon karena 

kebanyakkan main lIP orang tua menyadarkan itu dikarenakan kebanyakan 

mainan lIP, sehingga anak akan menyadari kesalahannya sendiri. 

Kerika anak mendapat niiai yang baik diberi hadiah untuk member 

semangat agar berikutnya biar berikutnya nilainya tambah tinggi.hiar tambah 

memacu. djjanjil<an dengan uaflg !qUau mlamya sepuluh diberi Ual!g Rp 100.000; 

Catatan Refleksi 

Dari basil wawancara di atas orangtua barns sabar apabiala anak nilainya 

pe~gaan sesuai dengan kemampuannya. Untuk membangkitkan motivasi anak 

dij" aDJ.ibn.sesuatu untuk didapatkannya 



Catatan Lapangan : 13 

Had Tanggal 	 : Sabtu, 4 Maret 2015 

: 11.5 owmlatIf 
Lobtsi I : Ruang Kepala Sekolah 

S~berData : Bapak Istama 
I 

lnfo11llan Selaku 	 : Orangtua Siswa 

l\fendukung Pembiayaan Anak 

C~tftan Deskriptif 

Mendukw& dan segi pembiayaan; 

Infak komite sudah rutin itu tidak terhitung, buku-buku referensi, 

merpbayar biaya les satu kali pertemuan RP 3.000;, memasukkan ke bimbingan 

belajar, menyiapkan makan siang saat anak mengikuii ies di sekolah. 

Catatan Refleksi 

Dan hasil wawancarn di ams QrnngWa mernpakan sumber pembiaYMD 

bag;. pendidikan anaknya. Membayar infak Komite, mencarikan referensi belajar, 
I 

memooyar les. bahkan mema..~ anaknya ke bimbingan belajar untuk 

mepghadapi US/M. 



HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VI 

Nama Nara Swnber : Muhammad Basto Abqari 

Hari Tanggal : Kamis, 2 April 2015 

Waktu : jam 10.44 


Temapat : Ruang Kelas VI MIN Jejeran 


Tema : Peran Orangtua, G~ dan Motivasi Belajar 


No. 	 Peneliti Nara Sumber/Siswa 

1. 	 Bagairnana perasaan anda dikelas Senang, karena nilainya 


erlarll akan menghadapi USDA? sudah bagus 


2. 	 Berapabesar target nilai yang Target 30 minimal 28 


anda ingin capi pada USDA 


ruitltl? 


Pelaja..~~ apa menlL....Jt anda j'Dng BrJmsa Indonesia: 8,61 ~vftk: 

dianggap paling sulit? 19,5, lPA :9,75/ IPA dan 

matem~tika sering dapat nilai I 
to. Bahasa suIit km susah I 
mencari jawaban yang paling 

tepat 

I4. IApa yang anda lakukan untuk IDi sekolah tidak main kartu I
Imemperoleh nilai yang baik? kartua, dirumah ada les I 

pripat gurunya di rumah.. !
Iberbuat baik kepada oran~ 1 

I ltua, sebelum subuh 
slIDbt I 

hajai;ta..hajut 
I 

5 Apakah orang tua anda Kalan di rumah abiku hanya 

me 	 -'iiJarndampingi dal- am be'· bisa agama. yang 

- -
dirumah? mendampingi hanya guru les. 

" - ~.: .I6 	 IKendaJa apa yang anda rasakan ITldak konsen karena adikl 



Isaat belajar dirumah ? 

7 	 Apakah orang tua memasukkan 

anda ke bimbingan beillim- ? 

8 	 Apakah orang tua anda 

mencapkan bulll-buku referensi 

persiap3n USDA? 

9 Apakah anda aktifmengikuti 

kegiatan les di sekolah ? 

10 Apa yang dilakukan orang tua 

ketika anda ikut les? 

II 	 Bagaimana perasaan anda ketika 

meIigikuti kegiatan les.? 

Ketllca les kegiatan apa saja yar..g 

dilakukan gtLFU dan siswa ? 

IKetika guru menyampaikan 

pe aJarari epane as,menurutI I' did I< I 

Anda apakah guru Iilenguasai 

meteri-materi yang disampaikan 

14 	 Ketika mengikuti pHajatan 

I mengalami kesulitan apa yang 

~¢ll~? 

15 	 Apak:ah guru anda memberikan 

bLmbingiLll ketika mengalami 

kesulitan? 

I	Sering marah teriak -teriak I 
mengganggu. 

tidak 

Banyak, dibelikan sering 

diajak, mandiri, detik-detik, 

a1 gendio~ SP!\.-{ 

Aktif mengikuti les 

Mengantar makanan saat 

siang, kalau agak telat diantar 

karena subuhan hams 

mengaJl kalau orangnya 

banyak lama. 

semangat 

Pendalman materi, 

m· .....gul.Aria y.na Q1111t_sulit 
...Vil UIit:> <Hit:> ~""".. n. I 
8etelab try aut mengulangi 1 

IIya.ng salah. 


IMenguasai kadang-kadang I 

'kurangJe. 1as bedadenga guru . 


les membuat ragu-ragu 

Selalu paham, Bertanya pada 

guru,teman-teman 

Apakah ~ ~lmemberikan bimbingan . 

keUka mengaJami kesulitaA? i 



16 Sudah berapa kali mengilLIti try 

out? 

17 Apakab anda sudah puas dengan 

nilai anda? 

18 Apa Y'Pl8 anda lakulam untuk 

meningbttkan prestasi anda? 

19 Bagai manana pendapat anda 

dengan banyaknya kegiatan try 

out? 

20 Bagaimana cara anda mengatasi 

kejenuhan dalam belajar ? 

21 Menurut anda bagaimana ke.giatan 

IDotivasi YiID-i diadakan sckolah? 

22 Kegiatan refresing apa yang 

sudah anda lal'llkan? 

Moth'3Si apa sebingga anda rajin
23 

I 
1

belajar? 

i 1 

124 IApakah anda sudah merasa 

. menguasai materi USDA? 

25 Apakah anda sudah siap 

t J mengbadapi USDA? 

Tidak: apa-apa ya hams 

belajar lagi 

Belum. 8f O rata-rata tertinggi 

9,0 

Bersyukur. Dos, mencan 

gUl"'&lies, belajar, 

Senang, diberi soal terns, 

sehingga mengerti 

Dengan menggambar

gambar, jalan-jalan ke 

shopin& renang 

Tambah semangat belajar 
. . 

jalan=jalan ke shoing, renang 

~;l~;ft,.rno~..iendapatkan LUJ.'-U.JJ.J .... bim- 1 

baik, dorongan orang tua,1. . . .I mottvasl aan guru 
I 

http:LUJ.'-U.JJ


BASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VI 

Nama Nara Sumber : Mma Nauratul Basna 


Hari Tanggal : Kamis, 2 April 2015 


Waktu : jam 11.15 WIB. 


Temapat : Ruang Kelas VI MIN Jejeran 


Tema : Peran Orangtua, Guru, dan Motivasi Belajar 


No. 	 Peneliti Nara Sumber/Siswa 

I. 	 Bagaimana perasaan anda dikelas Senang, kbawatir kalau salah 

enam akan menghadapi USDA? menjawab. kalau nilainya 

jelek 

2. 	 Berapabesar target ni1ai yang 29,00 


anda ingin capl pada USDA 


nanti? I 	 I 
3. 	 Pelajaran apa menurut anda yang Bahasa Indonesia, 

dianggap paling soot? jawabannya tidak pasti, nUai 

9,4/mtk 101 ipa, 9,15 

Apa yang muia lakukan untuk IGiat belajam jarang main. 

I 
14. 

memperoleh nilai yang baik? I 

15 IApakah orang rna anda IMendampingi menjelaskan I 

I Imendampingi dalam belajar Ipertanyaan yang susah, 


dirumah? Imenyiapkan makanan 


6 Kendala apa yang anda rasakan !Adik masih sering nonton tv, 


saat belajar dirumah ? Ingantuk, buku tidak lengkap, 

Ikenda!a utama adik: yang 

I 
kecil tiba-tiba masuk, 

ngajaki bermain. Ayah 

arsitek, ibn ngantari pesanan, 

ayah puiang sore 



7 Apakah orang tua memasukkan 

anda ke bimbingan belajar ? 

8 Apakah orang tua anda 

mencarikan buku-buku referensi 

persiapan USDA? 

Q 
J Apakah anda aktif mengikuti 

kegiatan les di sekolah ? 

10 Apa yang diiakukan orang tua 

ketika anda ikut les? 

11 Bagaimana perasaan anda ketika 

mengikuti kegiatan les? 

12 Ketika les kegiatan apa saja yang 

dilakukan guru dan siswa. ? 

Orang 

Tidak: 

Ya 

Alctif, Jes setiap hnri, jam 1 


sampai setengah 3 


Disiapkan bekal dan ~ 


uang ~ antar jemput. 


Senang nambah wawasan, 


kadang jenuh pingin pulang 


cepat 

Nggarap soal, Tanya jawab, 

dO<_ua:wab bar--eng-baml-_ -l!, soa_I 

dibawa pulang yang salah 

/13 /KeUka ~ menyamprukan I==~ masili earn / 

pelajaran di depan kelas,menurut llama; -,,;,- disbanding dengan 

I Anda apakah guru mcnguasai Iguru lcs di rumah, kurang i 

I meteri-materi yang disampaikan Ipraktis I 
, Nanyatem~ nanya guru I 

I 
14 Ketika mengikuti pelajaran Nanya sarna guru dan ternan 

mengalami kesulitan apa yang 

anda lakukan? 

15 Apakah guru anda memberikan IMemberikan bimbingan I' 

bimbingan ketika mengalami samapi mengerti 

kesulitan? 

16 Sudah bernpa kali mengih.tti try \5x, pilRtnya naik 1,lln.!J1.., nilai 

out? Iterakhir 26,,75 



17 Apakah anda sudah puas dengan belurn 

nilai anda? 

18 Apa yang anda lakukan untuk Nambahin waktu belajar, 

meningkatkan prestasi anda.? seoisa mungkin nil~i naik 

19 	 Bagai manana pendapat anda Senang tapi capek, gimanan 

deng8¥ banyaknya kegiatan try out lagi mau ujian. 

? 
" ~-! '._ -.' "0, 

20 Bagaimana cam anda mengatasi Mendeng~: tqu yang 

kejenuhan daIam belajar ? membuat tidakjmuh 

21 Menurut anda bagaimana kegiatan Member motivasi untuk: niIai 

I 
motivasi yang diadakan sekolah? yang bagus, menyadari 

berbuat baik kepada oaring 

tua, pale fahrur cam 

mengerjakan cepat dan tepat. 

22 Kegiatan refresing apa yang sudah Ke Candi Prambanan,

Ianda lak.ukan? renang. out bond. 

23 Motivasi apa sehingga anda rajin Orang tua dari diri Idm dati 

belajar? ternan-ternan II 
124 IApakah 

anda sudah merasa IBelum, masih ~ 
. .. T TnT"'\. a. It'\. menguasm maren U~UA{ 


25 Apakah anda sudah Slap Insya Allah Slap 
~ 
Imenghadapi USDA? 	 Inilai sudah baik. I 
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 KEMENTERIAN AGAMA 
m UNIVERSITAS ISLAM NEGERl SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
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Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/ -2.a b /2015 
lampiran 
Perihal : Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis 

KepadaYth. 

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag 

oi tempat 

Assalamu'alaikumwr.wb. 

Direktur Program Pascasarjana UIN SunanKalijaga Yogyakarta mengharapkan 
kesediaan Bapak untuk bertindak sebagai Pembimbing Tesis yang Berjudul: 

"PERAN MASYARAKAT ,MANAJEMEN DAN MEDIA PEMBElAJARAN TERHADAP 
PRESTASI BElAJAR SISWA 01 MIN JEJERAN WONOKROMO PLERET BANTUl" 

Tesistersebutakandikerjakanoleh: 

Nama : SARJU 

NIM : 1320421022 

Program Studi : PGMI 

Semester : 1\1 (tiga) 

TahunAkademik : 2014-2015 


Kami sangat mengharap surat jawaban/pernyataan bersedia atau tidak 
bersedia dari Bapak dengar. mengisi formulir terlampir dan dikirimkan kembali 
kepada kami secepatnya. 

Apabila Bapak tidak bersedia, kami mohon proposal/usulan penelitian 
terlampir dikirimkan kembali kesekretariat Program Pascasarjana. 

oemikian atas perkenan dan kesediaan Bapak disampaikan terimakasih. 

Wassalamu'alaikumwr. wb. 

Yogyakarta, 20 Januari 2015 

I/PGRA 

http:http://pps.uin-suka.ac.id
mailto:pps@uin-suka.ac.id
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Perihal : Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis 

KepadaYth. 

Direktur Program Pascasarjana 

u.b. Ketua Program Studi PGMI/PGRA 

Program Pascasarjana UIN SunanKalijaga 

Yogyakarta 


Assalamu'alaikumwr.wb. 

Menjawab surat Saudara Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.09/ /2014 
tertanggal, 20 Januari 2015 bersama ini saya menyatakan bersedia/tNfttk.. 
b.er&eeiia*menjadi PembimbingTesis yang berjudul: 

UPERAN MASYARAKAT ,MANAJEMEN DAN MfDIA PEMBELAJARAN TERHADAP 
PRESTASI BElAJAR SISWA DI MIN JEJERAN WONOKROMO PLERET BANTUL" 

Tesistersebutakandikerjakanoleh: 

Nama : SARJU 

NIM : 1320421022 

Program Studi : PGMI 

Semester : 11/ (tiga) 

TahunAkademik : 2014-2015 


Demikian, harapmenjadiperiksa. 

Wassolamu'alaikumwr. wb. 

Yogyakarta, .:;?.~.=J::::.::~~!) t..r 

Hormat Kami, 

~~ 
Dr. Ahmad Arifi, M.Ag 

• coret yang tldakperlu 

http:UIN.02/PPs/PP.00.09
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m UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ~UNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

PASCASAR]ANA 
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978 ' 

e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id llirJ 
BLANGKO NILAI UJIAN TERJEMAH PENGGANTI TOEFL 


PROGRAM MAGISTER (52) PASCASARJANA 

UIN SUNAN KALiJAGA YOGYAKARTA 


HarilTanggal : Kamis, 04 Juni 2015 
Waktu Ujian : 13.00 wle 
Tempat 	 : Ruang Doktor 3 

NILAI
No NIM NAMA 	 KET.

Angka Huruf Bobot 

1320420022 Sarju 	 Br A-- 3,..50 
Kite era~an 

NIL A I 
Yogyakarta, 04 Juni 2015 Angka Huruf Sobot 

95 -100 A+ 4.00 
90 - 94,9 A 3,75 
85 -89,9 A- 3,50 
80-84,9 S+ 3,25 
75 -79,9 B 3,00 
70-74,9 S- 2,75 

Rofah, Ph.D. 	 65 -69,9 C+ 2,50 
60 -64,9 C 2,25 
55 - 59,9 c- 2,00 
50 - 54,9 0 1,00 
00 -49,9 E 0,00 

http:http://pps.uin-suka.ac.id
mailto:pps@uin-suka.ac.id


Bhs. 

MI NJEJERAN 

UPr-14 

Nilai 
IPA lml. Rata-

PEMERINTAH KAB. BANTUL 

DINAS PENDIDlKAN DASAR 
TAHUN PELAJARAN 201412016 


Keterangan 



PEMERINTAH KAB. BANTUL 


DINAS PENDIDIKAN DASAR 

TAHUN PEL.AJARAN 201412015 

Bhs. 

MI NJEJERAN 

Nilai 
lml. Rata-Keterangan 

NILAI 11AP BIDANG sruOI Nilai Rank Rank
Nomor lml. RankNo. Nama Peserta Rata- UPT KABBhs. Nilai SkiIPA rata 676 12078Ind 

8.40 9.00 9.50 26.90 8.97 8 26 495 
7.80 5.25 7.75 20.80 6.93 55 398 7176 
8.00 6.50 8.50 23.00 7.67 35 210 4287 
8.40 8.75 7.00 24.15 8.05 23 139 2847 
8.20 7.50 8.25 23.95 7.98 28 156 3112 
8.00 6.50 7.00 21.50 7.17 47 326 6144 
8.40 9.50 9.75 27.65 9.22 3 6 152 
8.20 6.50 8.25 22.95 7.65 36 212 4332 
9.40 9.50 9.75 28.65 9.55 1 1 14 
9.00 9.50 8.25 26.75 8.92 9 27 565 
7.6.0 6.50 8.00 22.10 7.37 40 276 5436 
7.40 6.00 8.25 21.65 7.22 <45 314 5989 
7.80 7.75 7.75 23.30 7.77 31 190 3866 
7.40 7.25 7.25 21.90 7.30 42 290 5678 
8.20 9.00 9.00 26.20 8.73 13 44 938 
8.00 7.25 6.50 21.75 7.25 44 304 5825 





PEMERINTAH KAB. BANTUL 


DINAS PENDIDIKAN DASAR 

MI NJEJERAN 

TAHUN PEL.AJARAN 201412015 

UPT-14 

Nilai
Bhs. Keterangan Mtk IPA lml. Rata
Ind Nilai 

No. 

ZARIFAH 

02-'28::HJ;';~1 In'''''''LI ACHMAD JAUZI 


NURAFIFAH 

ml02-'28::HLc~:l HIMATUL ISNAINI 

~1102-'28::HJ4!S-4 INNA ALLISA A1NIYA 

;,Q1102-,28::HJ;;!U-;;S MUHAMMAD AZIZUL H 


MUHAMMAD IBNU H 

IU4!··28::KJ;j'4!-~ MUHAMMAD ISNA K R 


;;S;;SIU4!-':.I~HJ~S;;H:j MUHAMMAD NADHIF AZMI 

MUHAMMAD NIAM JISAM 


;;S:>IU:.l-'28::~~MUHAMMADROZANL 

~IU;'!-28::~SO-:l MUHAMMAD SHOFI W 
MUHAMMAD ULIL ALBAB 

36IUl-28::~stS-;;S NAUFAL WIDHA SAPUTRA 
1,,-;;,sIILr.l-:~...wS-:.I RAFLI ANANTA MEDY 

TSABITATUL F , 
ISHIAFIIHA MAHARANI 

http:1,,-;;,sIILr.l-:~...wS


I 
PEMERINTAH KAB. BANTUL 

-' . .. ...: :..;. ;.. 
DINAS PENDIDIKAN DASAR 

MI NJEJERAN 
TAHUN PE1.AJARAN 201412015 

Keterangan 

STATISTIK NILAI OO~~~~======jEJm=~I=Ba 

NIlAI lIAP BIDANG SllJDI Nilai Rank Rank
Nomor lml. Rank

No. Nama Peserta Rata- UPT KAB 
Peserta Bhs. Nilai SkiIPA rata 675 12088Ind 

AZIZAH NORMA AULIA 8.<W 8.75 9.00 26.15 8.72 14 72 1362 
DARUL,HUDA A M 8.40 5.00 7.75 21.15 7.05 45 346 6709 
FATKHUL MUNAJA 8.00 6.50 7.00 21.50 7.17 44 314 6261 
ISNAANI NURUL M 8.<W 8.50 7.00 23.90 7.97 26 155 3482 
JIHAN AZIZAH 8.40 8.00 7.00 23.<W 7.80 33 186 4032 
KAILANAJMI 8.00 6.25 6.00 20.25 6 .75 54 411 7687 
MUHAMMAD BASTON A 9.60 10.00 9.50 29.10 9.70 1 2 18 
MUHAMAD LAViDO 8.20 8.00 7.25 23.45 7.82 31 183 3985 
MUHAMMAD NURSYAM M 8.60 9.75 9.75 28.10 9.37 31 13 180 
MUHAMMAD UMAR AL F 8.60 9.50 8.25 26.35 8.78 1~ 62 1181 
NADIA SALMA DEVANI 8.00 6.75 6.00 20.75 6.92 .cs 378 7158 
NANDA SALSABILA P H 9.00 6.50 7.25 22.75 7.58 38 221 4789 
NUR AHMAD FAIZ 8.80 9.25 7.75 25.80 8.60 16 86 1642 
RAKA ANINDrrA APRIAN 7.20 7.50 7.00 21.70 7.23 43 295 6041 
ROHMAH NUR HUDA A 8.60 8.75 8.75 26.10 8.70 15 74 1387 

-4 SAlSABILA MUMTAZATUN 8.80 8.25 5.75 22.80 7.60 37 216 4704 

fIaJarTm 2dari 2haIaman 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY ;<3· .·· .·

... .. ~ 
·UJIAN SEKOLAHIMADRASAHTAIIUN AJARAN 201412015 

:->" ~ 

DAFTAR KOLEKTIF NILAI UJIAN SEKOLAlIIMADRASiu** 

Propinsi 04 - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
KotalKab.: 02 - KABUPATEN BANTUL Sub Rayon 
Sckolah : 295 - MI N JEJERAN NPSN 
Alamat : Jati, Wonolcromo, Pleret Pleret 

NO. 
rRll"I 

NOMOR 
PESERTA NISN NAMA PESERTA 

BIN 

NILAI 

MAT IPA 

1 1-15-04-02-295-001-8 
- ..- 

0015276418 AHMAD MUJlB 
-

68,0 65,0 62,5 
- 

2 ,-_. 
1-15-04-02-295-002-7 

- --._- •. __._-- 0031431541 AKHLA MILLATA 88,0 92,5 90,0 

3 1-15-04-02-295-003-6 
.. .- - -  - -- - - _ ._ - -- 

0021319169 ANISAAULIA 74,0 57,5 80,0 

4 
-

1-15-04-02-295-004-5 
- -.. - .--  ---_._  --  '. -_ .._- 

0025117463 ARINA SABILAL HAQ 82,0 65,0 72,5 

5 1- 15-04-02-295-005-4 0021811325 ASHAQ AL ARAFAH 82,0 62,5 80,0 
- .~-- . ---- -----

6 \-\5-04-02-295-006-3 0021319152 DINNI MILLATUN KHANIFAH 82,0 80,0 77,5 
-----f- 

7 1-\5-04-02-295-007-2 0025191407 FAHREZA AL FARIDZI 86,0 92,5 82,5 . _-- f-

8 1-15-04-02-295-008-9 0031431527 FEBRIANA NOURA FITRIANI 72,0 80,0 80,0 

9 1-15-04-02-295-009-8 0025117456 HARI RAHMATTSANI ALFAIN 76,0 72,5 85,0 
.-. . . _- 

10 1-15-04-02-295-010-7 0031431525 HEKSALOGA AGRIANTAKA MAHENDRA PUTRA 84,0 87,5 95,0, - -- - 

II 1-15-04-02-295-011-6 0038631886 KHODIJAHZAHRA 90,0 87,5 87,5 
-- "- 

12 \-\5-04-02-295-012-5 0031431553 LAlLA MUBAROKAH 88,0 90,0 77,5 
._-- 

13 1-15-04-02-295-013-4 0025117458 MUDRlKATUL MUNA ZULKARNAIN 78,0 75,0 75,0._ -_ . 

14 \-15-04-02-295-014-3 0031431542 MUHAMMAD NAUFAL MAHDI RAHARJO 84,0 90,0 90,0 

IS 1-15-04-02-295-015-2 0027517572 NAFISA AZKA FADHLIA EL-HAQ 84,0 67,5 87,5 

16 \-\5-04-02-295-016-9 0031431535 NURUL AZIZAH 86,0 72,5 90,0 

17 1-15-04-02-295-017-8 0031431543 RIFA MAULIDA UTAMI 80,0 82,5 85,0 

18 1-15-04-02-295-018-7 0025 II 7477 SAFIRA HUSNA NUR AZIZAH 94,0 97,5 97,5 
_ .- 

19 1-15-04-02-295-019-6 0031431548 SALMAN AL FARISYI GHUFRON 74,0 77,5 80,0 

20 1-15-04-02-295-020-5 0021319146 SITI NURJANAH 72,0 62,5 85,0 
~. - .-

21 1-15-04-02-295-021-4 0031431533 WAHYU NIA KURNIA SARI 88,0 100,0 90,0 

22 1-15-04-02-295-022-3 0031431531 WARIH DAYU ACHSA 82,0 95,0 82,5 

23 1-15-04-02-295-023-2 0025117466 AFINA NAURATUL HASNA 92,0 97,5 90,0 

24 1-15-04-02-295-024-9 0021319148 ALIPURNOMO 76,0 65,0 85,0 

l5 1-15-04-02-295-025-8 0031431529 AYU NUR ZARIFAH 80,0 60,0 80,0 

~6 1-15-04-02-~95-026-7 0031430692 FlKARLI ACHMAD JAUZI 68,0 90,0 77,5 

~7 1-15-04-02-295-027-6 0025117470 HANA NUR AFIFAH 86,0 100,0 90,0 

~8 1-15-04-02-295-028-5 0015276410 HIMATUL ISNAINI RAHMAWATI 74,0 85,0 57,5 

!9 1-15-04-02-295-029-4 0025117471 INNA ALLISA AINIYA 64,0 55,0 62,5 

,0 1-15-04-02-295-030-3 0025117474 MUHAMMAD AZIZUL HAKIM 68,0 52,5 55,0 

1 1-15-04-02-295-031-2 0031431549 MUHAMMAD IBNU HUDZAIFA 90,0 97,5 92,5 
-
2 1-15-04-02-295-032-9 0021319172 MUHAMMAD [SNA KHUSNUL ROFIQ 78,0 72,5 67,5 

3 1-\5-04-02-295-033-8 0025117455 MUHAMMAD NADHIF AZMI 72,0 47,5 75,0 

4 1-15-04-02-295-034-7 0025117459 MUHAMMAD NI'AM JlSAM 84,0 97,5 92,5 
"'At'TTA"'.r .... ~ .. T"'"'-.,.·-·~ . ----<; l"I'llA'lICAC 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIimu 

: 14 
: 20400566 
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264,0 
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239,0 


248,5 


247,5 

-

289,0 
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219,5 

278,0 

259,5 

279,5 

226,0 

220,0 

235,5 

276,0 

216,5 

181,5 

175,5 

280,0 

218,0 

194,5 

274,0 
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Propinsi '04- DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA 1111I11IB11II1111II~ 

KotalKab.: 02 - KABUP ATEN BANTOL Sub Rayon : 14 .. 
Sekolah "·.;:295 - MI N JEJERAN NPSN :20400566 
Alamm : Jati, Wonokromo, Pleret Pleret 

~O. 

rRU" 
NOMOR 

PESERTA 
NISN NAMAPESERTA 

BIN 

NILAI 

MAl IPA JUMLAH 
KE' 

37 1-15-04-02-295-037-4 
---- . 

0021319145 
1---

MUHAMMAD ULIL ALBAB 68,0 85,0 75,0 Y28,lF 
--~ ----.. --

38 1-15-04-02-295-038-3 
---- .---.-~----. 

0031431546 NAUFAL WIDHA SAPUTRA 86,0 92,5 92,5 271,0 
-~-.--

_..,-

39 1-15-04-02-295-039-2 
------------ -._-----

0031431536 
~-

RAFLI ANANT A MEDY 76,0 62,5 80,0 218,5 
-f----

40 1-15-04-02-295-040-9 0025117473 SALMA TSABITATUL FAUZIYAH 80,0 85,0 85,0 250,0 
-_.- _._- --- f-- ---- t----~-

41 1-15-04-02-295-041-8 0024858184 SHAFIRA MAHARANI 84,0 95,0 90,0 269,0 
--_ .. 

42 1-15-04-02-295-042-7 0025117468 UMIAZIZAH 82,0 97,5 92,5 272,0 

43 1-15-04-02-295-043-6 0025117464 AHMAD FAIQ ASSlBLIY 84,0 80,0 92,5 256,5 

-- - .. 

~-----.- -- ---- ---- _. 

44 1-15-04-02-2.95-044-5 0025117457 AHMAD MUZAKI FA W AZ 74,0 70,0 87,5 231,5 

45 1-15-04-02-295-045-4 0031431537 AUFA NIAMILLAH 98,0 92,5 90,0 280,5 
.... - -- -

46 1-15-04-02-295-046-3 0031431523 AZIZAH NORMA AULIA 86,0 95,0 87,5 268,5 
.._

47 1-15-04-02-295-047-2 9991171626 DARULHUDA AL MUHARROM 76,0 62,5 72,5 211,0 

48 \-\5-04-02-295-048-9 0015276422 FATKHUL MUNAJA 84,0 82,5 80,0 246,5 
-

49 \-\5-04-02-295-049-8 00251\7465 ISNAANI NURUL MASYITHOH 84,0 97,5 85,0 266,5 

50 \-\5-04-02-295-050-7 0015276423 JIHAN AZIZAH 76,0 87,5 70,0 233,5 
-_._-- - . 

51 1-15-04-02-295-051-6 0031479595 KAILANAJMI 72,0 75,0 67,5 214,5 

52 1-15-04-02-295-052-5 0025117478 MUHAMMAD BASTON 'ABQORI 94,0 100,0 92,5 286,5 
-.'-

53 1-15-04-02-295-053-4 0025117454 MUHAMMAD LA VIDO 82,0 77,5 85,0 244,5 

54 1-15-04-02-295-054-3 0031431550 MUHAMMAD NURSY AM MAULANA 82,0 100,0 95,0 277,0 

55 1-15-04-02-295-055-2 0025117467 MUHAMMAD UMAR AL F ARUQ 94,0 95,0 97,5 286,5 

56 1-15-04-02-295-056-9 0025117475 NADIA SALMA DEV ANI 76,0 75,0 80,0 231,0 
-

57 1-15-04-02-295-057-8 0031431552 NANDA SALSABILA PUTRI HARSY A 80,0 80,0 82,5 242,5 
t-

58 1-15-04-02-295-058-7 0025117462 NUR AHMAD F AIZ 82,0 97,5 77,5 257,0 

59 1-15-04-02-295-059-6 0031431538 RAKA-ANINDIT A APRIAN 78,0 77,5 80,0 235,5 

60 1-15-04-02-295-060-5 0031431532 ROHMAH NUR HUDA ASY-SYIFA' 88,0 92,5 90,0 270,5
---I-

61 1-15-04-02-295-061-4 0031431524 SALSABILA MUMTAZATUN NAFISAH 76,0 87,5 70,0 233,5 

Yogyakarta, 11 Juni 2015
NILAI BIN MAl IPA JML 

Kategori 8 8 8 8 K~I~ 

\ r. '\

Rata-Rata 80.82 80.86 82.50 244.18 
Terendah 64.0 47.5 55.0 175.5 -
Tertinggi 98.0 100.0 97.5 289.0 Drs~~~~djLanta Baskafa Aji 
Std. Deviasi 7.32 14.55 9.57 26.86 NIP 19630225 

~ -'. ;i 
199003 1 010 

/ -'[ 



REKAP NILAI UASDA UPTPPD KEC PlER~ TAHUN 2015 


BHSIND MATE MATIKA ·IPA KETER 
NO NAMA SEKOLAH 

' , RT TR n RT TR. n RT TR TT RTSD'" . ~,'. 

1 SD JEJERAN 79,12 52,0 94,0 64,04 25,0 100,0 80,70 1S5,5 294,0 223,86 

2 SO PUTREN 80,11 62,0 92,0 71,23 30,0 100,0 SO,24 52,5 95,0 231,5S 

3 SO KAUMAN 79,S3 60,0 94,0 76,01 40,0 100,0 S5,16 52,S 100,0 241,00 

4 SO SEGOROYOSO 78,0 64,0 94,0 68,94 35,0 92,5 72,73 52,S 92,5 219,67 

5 SO KEOUNGPRING 79,40 5S,O 92,0 71,75 40,0 90,0 SO,25 55,0 92,5 231,40 

6 SO WONOlELO 76.55 38.0 92,0 73,41 27.5 100.0 79.92 42.5 100,0 229,88 

7 SO KANGGOTAN 72,21 36,0 90,0 62,89 30,0 82,5 69,34 32,5 87,5 204,44 

8 SOOAHROMO 76,08 56,0 96,0 GO,67 32,5 97,S 72,50 52,5 97,5 209,25 

9 SD PVNGKl,lRAN 78,16 46,0 92,0 69,47 30,0 190,0 77,43 ~2,5 97,5 225,06 

11 SO KARANGGAYAM 73,20 54.0 88,0 63,33 40,0 90.0 68,33 47,5 87,5 204.86 

12 SO SRUMBUNG 73,63 62,0 84,0 61,04 40,0 82,5 74,35 31,S 85,0 215,02 

13 SO BRAJAN 71,72 38,0 88,0 55,39 30,0 85,0 65,52 37,S 85,0 192,63 

14 SO BAWURAN 17.57 62,0 88,0 75,S2 45.0 100,0 ,83,86 57,5 100,0 237,25 

15 SO MUH WONOKROMO 1 76,00 62,0 88,0 68,96 45,0 85,0 74,38 SO,O 90,0 219,34 

16 so MUH WONOKROMO 2 74.32 46.0 86,0 67,24 30.0 85,0 70,92 GO,O 85,0 212,48 

17 SO MUH PANDES 79,73 64.0 92.0 77,83 57,S 100.0 83,17 55.0 100,0 240,73 

18 SO MUH BOJONG 67.43 54,0 SO.O 58.57 45,0 75,0 . 74,64 GO.O 87.50 200,64 

19 MIN JEJERAN 80.82 64.0 9S.0 SO.86 47.50 100.0 82.50 55,0 97.5 244,18 

20 MI AL KHOIRIYAH 81,00 68,0 92.0 78,28 60.0 87.5 81.25 70.0 92.5 240,53 

10 SDCEGOKAN 80,63 70,0 92,0 68,91 37,S 85,0 86,41 75,0 100,0 235,95 

PEROLEH NILAI 100 BHS MAT IPA 


1 Talitha Vania S SO Jejeran V V 

2 Putri Utami SO Jejeran V V 

3 Sima Zaki Alifianto SO Jejeran V 

4 Alfina Eka Putroi 0 SO Putren V 

5 Aulia Nur Ramadani SO Kauman V 

6 Javier Jinan M SO Kauman V V 

7 Diva Aure1ilia M SOWonolelo V 

8 Elisya SOWonolelo V 

9 Reni lestari SOWonolelo V 


: 10 Riyana Puja Kamila SO Pungkuran V 

..,11 AdeMutia M SO Cegokan V' 


12 Zuli Arista SO Bawuran V 


14 HananArJf B SO Muh Pandes V· 

13 Azzahruf y\ryan SD Bawuran V 


15 Hafsah Alilia SO Muh Pandes V 

16 Muh Baston MIN Jejeran V 

17 'V,Iahyu ~Ia MIN Jejeran V 

18 Hana NUr, Afifah MIN Jejeran V 

19 Muh Nur$yam MIN Jejeran V 


0 14 8 


PERJNGKAT 10 BESAR SE UPT PPD PLERET 2015 


1 Putri Utami SO Jejeran 294,0 

2 Safira husna Nur MIN Jejeran 289,0 

3 Talitha Vania S SO jejerah 288,0 

4 Muh Baston MIN Jejeran 286,5 

5 Muh Umar AI Faruq MIN Jejeran 286,5 

6 Alvina Eka... SO Putren 285,0 PI~n:!t, 11-6-2015 
7 Handika Eriksa SO Kauman 284,0 Pengawas 

t_£L!tI'L. .......... ! ....
... • "' ..... I' --- 



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Wawancara Dengan Kepala Madrasah 

1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala MIN Jejeran ? 

2. Bagaimana latar belakang dan sejarah berdirinya MIN Jejeran ? 

3. Bagaimana keadaan dan perkembangan MIN Jejeran? 

4. Bagaimana keadaan guru di MIN Jejeran? 

5. Bagaimana kedaan Siswa dan perkembangannya? 

6. Adakah hubungan prestasi USBD dengan perkembangan siswa? 

7. Menurut bapak kepala Madrasah , bagaimanan prestasi belajar siswa 

dalam hasil USDA di Min Jejeran 4 tahun berturut-turut.  

8. Adakah kebijaksanaan khusus bapak untuk mempersiapkan menghaapi 

USDA? 

9. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk kesuksesan 

USBD? 

10. Adakah anggaran khusus untuk mendukung pencapaian prestasi dalam 

menghadapi USBD? 

11. Bagaimana sosialisasi USBD dilaksanakan disosialisasikan kepada 

siswa dan orang tua siswa? 

12. Bagaimana menurut bapak peran orang tua dalam pencapaian prestasi 

belajar khususnya hasil USBD? 

13. Bgaimana peran Komite Madrasah dalam pencapaian prestasi belajar 

siswa  menghadapi USDA? 



14. Menurut bapak kepala madrasah peran apa saja yang dilakukan 

masyarakat dalam pencapaian prestasi belajar khususnya USBA? 

15. Adakah kerjasama madrasah dengan lembaga  yang lain untuk 

meningkat prestasu USBD? 

16. Apa bentuk peran masyarakat sekitar MIN Jejeran dalam 

mensukseskan USBD? 

17. Bagaimana menurut bapak kinerja guru yang mengampu mata 

pelajaran yang di USDAKAN? 

B. Wawancara dengan guru  

Dengan guru kelas 

1. Bagaimana latar belakang pendidikan guru ? 

2. Sudah berapa lama bapak/ibu mengampu di kelas 6 ? 

3. Bagaimnan cara guru mengelola kelas ? 

4. Bagaimana cara guru mengontrol emosi dikelas ? 

5. Alasan apa ibu/bapak dipilih untuk mengampu di kelas 6? 

6. Selama mengampu di kelas 6 bagaimana perkembangan prestasi 

belajar siswa 4 tahun terakhir? 

7. Bagaimana keadaan murid kelas 6 sekarang ? 

8. Untuk menghadapi US apa yang dilakukan oleh guru kelas 6 ? 

9. Bagaimana cara mengkondisikan siswa dalam menghadapai  US/M ? 

10. Bagaimana materi  pelajaran di kelas 6 disampaikan untuk 

menghadapi US/M ? 

11. Adakah pelaksanaan tambahan belajar siswa ? 



12. Tambahan belajar atau Les apakah yang di US ? 

13. Bagaimana pelaksanaan les ? 

14. Kapan waktu pelaksanaan les ? 

15. Adakah kegiatan les bekerja sama dengan “BIMBEL” 

16. Bagaimana antusiasme siswa mengikuti kegiatan LES ? 

17. Bagaimana tanggapan orang tua dengan program tambahan 

pelajaran/les ?  

18. Adakah di MIN Jejeran melaksanakan try out ? 

19. Dari mana sajakah soal try out ? 

20. Bagaimanaa hasil try out yang sudah dilaksanakan ? 

21. Setelah diadakan try out apa yang lakukan ? 

22. Adkah rasa jenuh siswa saat mengikuti les ? 

23. Apa yang dilakukan guru untuk mengilangkan kejenuhan siswa ? 

24. Apakah guru mengalami hambatan dalam mempersiapkan siswa kelas 

6 menghadapi US ? 

25. Bagaimana usaha guru dalam mengatasi siswa yang mengalami 

kesulitan belajar ? 

26. Adakah hubungan kerjasama guru terhadap siswa ? 

27. Adakah kerjasama guru dengan orang tua siswa dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa ? 

28. Dalam bentuk apa saja kerja sama guru dengan orang tua siswa ? 

29. Apakah selain guru kelas 6, ada yang membantu siswa dalam 

menghadapi US/M ? 



30. Menurut Anda apakah penguasaan materi pada siswa dalam 

menghadapi US/M sudah maksimal ? 

31. Bagiamana kiat-kiat bapak/ibu agar prestasi belajar Siswa lebih 

meningkat dari tahun sebelumnya ? 

32. Kendala apa dalam pencapaian prestasi belajar siswa kelas 6? 

33. Bagai mana peran komite dalam meningkatkatkan prestasi belajar 

siswa “US/M” ? 

34. Bagaimana peran orang tua terhadap prestasi belajar Siswa Kelas 6 

Khususnya dalam menghadapi US/M ? 

C. Wawancara dengan orang tua siswa 

1. Bagaimana perasaan ibu/bapak memiliki anak yang duduk di kelas 6? 

2. Bagaimana harapan ibu/bapak terhadap prestasi anaknya dalam 

mengahadpi US/M ? 

3. Apakah ibu mendampingi anaknya belajar di rumah ? 

4. Bagaimana cara mendampingi belajar anaknya? 

5. Kendala apa yang dirasa saat mendampingi belajar anaknya? 

6. Apakah ibu/bapak mencarikan pendamping belajr di rumah 

7. Apa yang dilakukan saat anaknya belajar supaya tidak terganggu? 

8. Apaka ibu bapak mencarikan referensi sumber belajar di rumah (soal-

soal)? 

9. Apakah anaknya ikut bimbingan belajar ? 

10. Apakah anaknya ikut les di sekolah? 

11. Apa yang dilakukan saat anaknya mengikuti les disekolah? 



12. Apakah pernah mengantar makan siang anaknya saat les siang hari? 

13. Mengapa harus diantar makanan? 

14. Apa yang dilakukan saat anaknya malas belajar/les? 

15. Apakah sudah dirasa cukup kegiatan les yang diadakan di sekolah? 

16. Motivasi apa yang diberikan anaknya supaya rajin belajar? 

17. Apa yang dilakukan saat anaknya mendapatkan hasil nilai yang kurang 

baik? 

18. Apa yang dilakukan saat anaknya mendapat nilai yang baik? 

19. Penghargaan apa yang pernah diberikan kepada anaknya? 

20. Fasilitas belajar apa yang diberikan pada anaknya untuk belajar? 

21. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang Ujian? 

22. Apa manfaat mengikuti sosialisasi US/M? 

23. Apakah pernah mengikuti motivasi yang diadakan di sekolah? 

24. Bagaimanan tanggapan orang tua terhadap kegiatan motivasi di 

sekolah? 

25. Biaya apa saja yang sudah dikeluarkan untuk sukses ujian anaknya? 

26. Apakah biaya untuk anaknya dalam meghadapi ujian merasa 

memberatkan? 

27. Apakah ibu aktif di peguyuban orang tua siswa di sekolah? 

28. Apa ada iuran untuk paguyuban? 

29. Apa saja yang dibahas saat pertemuan wali siswa ? 

30. Usaha apa  yang sudah dilakukan orang tua untuk prestasi putranya? 

 



D. Wawancara dengan siswa 

 

1. Bagaimana perasaan anda dikelas enam akan menghadapi Us/m? 

2. Berapabesar  target nilai yang anda ingin  capai  pada US/m nanti? 

3. Pelajaran apa menurut anda yang dianggap paling sulit? 

4. Apa yang anda lakukan untuk memperoleh nilai yang baik? 

5. Apakah orang tua anda mendampingi dalam belajar dirumah? 

6. Kendala apa yang anda rasakan saat belajar di rumah ? 

7. Apakah orang tua memasukkan anda ke bimbingan belajar ? 

8. Apakah orang tua anda mencarikan buku-buku  referensi persiapan 

US/M? 

9. Apakah anda aktif mengikuti kegiatan les di sekolah ? 

10. Apa yang dilakukan orangtua ketika anda ikut les? 

11. Bagaimana perasaan anda ketika mengikuti kegiatan les? 

12. Ketika les kegiatan apa saja yang dilakukan guru dan siswa 

13.  Ketika guru  menyampaikan pelajaran di depan kelas,menurut Anda 

apakah guru menguasai meteri-materi yang disampaikan? 

14. Ketika mengikuti pelajaran mengalami kesulitan apa yang anda 

lakukan? 

15. Apakah guru anda memberikan bimbingan ketika mengalami 

kesulitan? 

16. Sudah berapa kali mengikuti try out? 

17. Apakah anda sudah puas dengan nilai anda? 

18. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan prestasi anda? 

19. Bagai manana pendapat anda dengan banyaknya kegiatan try out ?  

20. Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dalam belajar ? 

21. Menurut anda bagaimana kegiatan motivasi yang diadakan sekolah? 

22. Kegiatan refresing apa yang sudah anda lakukan? 

23. Motivasi apa sehingga anda rajin belajar? 

24. Apakah anda sudah merasa menguasai materi US/M? 

25. Apakah anda sudah siap menghadapi US/M? 
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6. S2 UIN Sunan 
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Selatan tahun 1993 s/d 1999 
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3. Guru MI Al Islam iyah Grojogan, W irokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. 

Yogyakarta tahun 2003-2014 

4. Kepala MI Al Islam iyah Grojogan , W irokerten, Kec. Banguntapan, K ab. Bantul, D.I. 

Yogyakarta tahun 2014 s/d …. 
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