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BAB I 

PENDAHULUAN 

        

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan 

sebagai sebuah proses dengan metode-motode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan.
1
  

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Peristiwa belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar 

mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru 

dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya 
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 Muhibbin syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. remaja Rosda Karya, 2008), 10. 
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penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan 

nilai pada diri siswa yang sedang belajar.  

Proses belajar mengajar mempunyai makna dan pengertian yang lebih 

luas dari pada pengertian mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersirat 

adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar 

dan guru yang mengajar sehingga antara kedua kegiatan tersebut terjalin 

interaksi yang saling menunjang.
2
 

Makna guru atau pendidik sebagaimana dalam UUSPN No. 20 Tahun 

2003, Bab I, pasal 1, Ayat 6 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilisator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususanya, serta 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
3
 

Seorang guru adalah manusia biasa, ia sama sekali bukan manusia super 

cacat. Guru adalah manusia sekaligus memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Itulah sebabnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru berada 

dalam gradasi yang beraneka ragam. Ada guru yang memiliki kelebihan dalam 

satu kemampuan. Sebagai contoh, ada guru yang dapat dijadikan panutan 

dalam tingkah laku siswa, tetapi sedikit kurang menguasai ilmu pengetahuan 

yang akan ditransfer melalui proses mengajar. 

                                                           

 

       
2
 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 4. 

       
3
 Thioifuri, Menjadi guru inisiator, ( Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), 2. 
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Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. 

Selanjutnya dalam bab XI pasal 39, dinyatakan bahwa guru adalah tenaga 

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan mengabdikan diri kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal ini dipertegas 

lagi dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, 

Bab 1 pasal 1 ayat 1, bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik 

professional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
4
 

Peran atau fungsi adalah seperangkat tingkat yang diharapkan, dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan fungsi ialah bagian 

dari tugas utama pendidik yang harus dilaksanakan. Interaksi sosial ialah 

hubungan social yang dinamis antara individu-individu dengan kelompok, 

antara kelompok dengan kelompok.
5
 

                                                           

 

       
4
 Chaerul Rochman, Heri Gunawan, Pengembangan Kepribadian Guru: Menjadi Guru yang 

dicintai dan Diteladani oleh siswa , (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012 ), 25. 

       
5
 Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 19890, 667-228. 
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Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 

dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembanagn siswa yang 

menjadi tujuannya, Dalam kegiatan belajar mengajar guru mempunyai peran 

yang sangat besar demi tercapanya tujuan pendidikan. Di sisi lain guru sering 

dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai EMASLIMDEF ( 

educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dinamisator, 

evaluator dan facilitator). EMASLIM lebih merupakan peran kepala sekolah. 

Akan tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh 

para guru.
6
 

Wright ,sebagaimana dikutip oleh Robiah Sidin dalam buku bertajuk 

Classroom Management, menyatakan bahwa guru memilik dua peran utama, 

yakni (1) the management role atau peran manajemen, dan (2) the 

instructional role atau peran intruksional.  

 

Dari kedua peran di atas, guru dapat disebut sebagai manager dan 

sekaligus sebagai instruktur. Selain kedua peranan tersebut, guru juga 

memiliki fungsi lain didalam kelas yaitu sebagai pembimbing siswa dalam 

memecahkan kesulitan pembelajaran dan sebagai narasumber yang dapat 

membantu memecahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa atau 

untuk menemukan jawaban dan memperoleh informasi lanjutan, dan penilai 

hasil belajar untuk menentukan perkembangan hasil belajar siswa serta 

                                                           

 

       
6
 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2005), 29. 
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menentukan nilai siswa.
7
Sehubungan dengan penilaian hasil belajar, juga 

sebagai persiapan bagi guru untuk menyongsong Ujian Nasional yang kerap 

menjadi momok menakutkan bagi sejumlah siswa. 

Kebijakan tentang Ujian Nasional (UN) merupakan istilah bagi 

penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Pada awalnya, kebijakan ini dimulai dengan adanya 

Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang sudah sejak lama 

menjadi momok menakutkan, bukan saja bagi anak dan guru sekolah, tetapi 

juga orang tua. Ujian Nasional juga membuat para guru ikut tegang dan 

terkadang bertindak secara berlebihan untuk mendampingi muridnya, sampai-

sampai ada kasus mesti membocorkan soal atau memberikan jawaban secara 

sembunyi-sembunyi. Hanya agar anak didiknya lulus. Hampir setiap tahun 

kebijakan Ujian Nasional selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. 

Namun, Ujian Nasional tetap dipertahankan oleh pemerintah dengan versi 

janji yang berbeda, lengkap dengan misi mulia yang dipikulnya.
8
 

 Ujian Nasional (UN) sampai awal 2011 masih tetap menjadi 

kontroversi dalam system pendidikan nasional. Tidak sebentar karena secara 

teknis dalam praktiknya terdapat banyak kecurangan, namun juga karena 

secara konseptual, gagasan UN tidak sesuai dengan kondisi dan konteks ke-

                                                           

 

       
7
 Ibid, 32. 

       
8
 Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan pembaruan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2011), 199.  
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Indonesiaan sekarang. Dijadikanya UN sebagai penentu kelulusan yang tidak 

memiliki landasan yuridis yang jelas, karena Undang-undang (UU) No. 

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 57-59) hanya mengatur 

mengenai evaluasi pendidikan saja, tidak menyebut Ujian Nasional. Landasan 

UN hanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Standar Pendidikan 

(SNP) yang merupakan turunan dari UU Sisdiknas.meskipun demikian, 

pemerintah tetap kukuh menyelenggarakan UN, bahkan konon sudah sempat 

menginisiasi sistem UN online yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit.
9
 

Pada masa sekarang, mayoritas masyarakat melihat bahwa hasil belajar 

yang baik ditentukan dari nilai ujian yang bagus. Tidak halnya juga dengan 

ijazah maka yang pertama kali dilihat adalah seberapa bagus nilai Ujian 

Nasional (UN). Untuk mencapai nilai yang bagus tersebut juga butuh usaha 

serta do`a yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu tidak sedikit pula orang tua 

yang memasukkan putra putrinya ke les private atau bimbingan belajar, hal itu 

dilakukan demi keinginan orang tua agar nilai putra putrinya bagus. Namun 

banyak pula orangtua yang tidak mampu untuk memasukkan putra-putrinya 

ke les private atau bimbingan belajar karena keterbatasan ekonomi, dan ini 

banyak dijumpai di daerah pedesaan.  

                                                           

 

       
9
 Darmaningtyas, Edi Subkhan, Manipulasi Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Resist Book, 2012), 

168. 
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Ujian Nasional masih menjadi momok yang menakutkan bagi peserta 

didik, terlebih jika Ujian Nasional sebagai penentu lulus tidaknya seorang 

peserta didik. Hal tersebut juga mempengaruhi psikologi anak, karena 

terbebani dengan peraturan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Ujian 

Nasional bukan lagi menjadi penentu kelulusan akan tetapi sebagai evaluasi 

nasional yang merupakan pengukuran ketercapaian standar acuan mutu 

pendidikan terkait dengan Standar kompetensi Lulusan. Pengukuran tersebut 

akan menghasilkan tingkat lulusan peserta didik secara nasional.  

Dengan memperhatikan hal-hal diatas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “PERAN GURU DALAM 

MENINGKATKAN NILAI UN”. (Studi Kasus Pada Sekolah Full Day Di 

Madrasah Ibtida`iyah Ma`Arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015). 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penelitian ini difokuskan 

pada peran guru ( sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, inovator, 

pendorong kreatifitas, evaluator ) dan Ujian Nasional. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka 

rumusan dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan nilai Ujian 

Nasional di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo tahun 

2014/2015 ? 

2. Apa saja Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat upaya guru 

dalam meningkatkan nilai Ujian Nasional di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo tahun 2014/2015? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan maslah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam meningkatkan nilai Ujian 

Nasional di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo tahun 

2014/2015 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang serta menghambat upaya 

guru dalam meningkatkan nilai Ujian Nasional di MI Ma`arif Sabilul 

Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo tahun 2014/2015. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menambah khazanah keilmuwan khususnya tentang peran guru dalam 

meningkatkan nilai Ujian Nasional 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti sebagai pengalaman praktis dalam masalah penelitian 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang pengembangan pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan 

topik tersebut. 

b. Bagi Lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan rujukan dalam pelaksanaan peran guru dalam 

meningkatkan nilai Ujian Nasional. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Peneliti dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-

fakta yang ditemukan dilapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, 

fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka.
10

 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa karaktristik 

diantaranya yaitu : Peneliti menggunakan latar alami (natural setting), 

                                                           

 

       
10

 Lexy J. moleong, metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 

3. 
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manusia sebagai alat (instrument), menggunakan metode kualitatif, analisis 

data secara induktif (analisis data kualitatif bersama dengan proses 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh 

berupa kata-kata, gambar dan perilaku), mementingkan segi proses dari 

pada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan perhatian 

utama dalam penelitian. 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu analisis fenomena tertentu atau satuan social seperti individu, 

kelompok, institusi dan masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara 

tepat dalam banyak bidang. Disamping itu merupakan penyelidikan secara 

rinci atau setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu 

kejadian tertentu. 

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dari pengamatan prasangka, 

sebab peranan peneliti yang menentukan skenarionya.
11

Dalam Penelitian 

kualitatif, peneliti bertindak sebagai pengumpul dan sebagai instrument 

aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan 

instrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai 

bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3. 
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digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun juga 

berfungsi sebagai instrument pendukung. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian berdasarkan fenomena atau 

kejadian yang telah terjadi di tempat itu, lokasi penelitian ini dilaksanakan 

di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak bungkal Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain 

sebagainya. Data dari penelitian ini berupa deskriptif berdasarkan observasi 

dan wawancara kepada pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru, bagian 

kurikulum, wali murid serta murid kelas VI. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk 

mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan 

langsung seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra 

(mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).
12

 Metode ini dipakai untuk 

mengumpulkan data-data yang mudah difahami dan diamati secara 

langsung. Observasi ini dilaksanakan di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin 
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 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 94. 
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Nambak Bungkal Ponorogo. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat sangat penting dalam 

penelitian kualitaif. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan dari setiap interaksi orang per-orang diantara 

dua orang atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik.
13

 Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan fokus permaslahan, sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data tentang peran guru serta hasil Ujian Nasional 

bisa terkumpulkan semaksimal mungkin.  

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara 

lain : 

a. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak 

Bungkal Ponorogo. 

b. Waka kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo. 

c. Guru kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo. 
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 Restu Kartiko widi, Asas Metodologi penelitian, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 241. 
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d. Wali murid kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo. 

e. Siswa-siswi kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo. 

6. Analisis Data 

 Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlaku secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Adapun langkah-langkah analisisnya adalah : 

a. Reduksi data (data reduction) 

  Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. 

Dengan demikian data yang telah diredusikan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.
14

 

b. Penyajian Data (data display) 
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 Sugiono, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: alfabeta, 2008), 338. 
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  Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data maka dapat terorganisir, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akan mudah dipahami.
15

 

c. Penarikan Kesimpulan (conclution drawing) 

 Adapun analisis data yang terus menerus baik selama maupun 

sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. Menurut miles dan huberman 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Keabsahan data merupakan konsep yang penting diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (realibilitas). Dalam 

penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah 

valid, reliable, obyektif. Data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antar data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan dengan pengecekan 

teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamat yang dimaksud 
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adalag dengan cara menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persolan atau isu yang sedang dicari.  

 Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap kepercayaan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

cara : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

  Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian 

kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan 

tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.
16

 

  Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di 

lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi : 

1.) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 

2.) Membatasi kekeliruan (biase) peneliti. 

3.) Mengkonpensasikan pengaruh kejadian-kejadian yang tidak 

biasa atau pengaruh sesaat. 

 Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 
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  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: remaja Rosda Karya, 2009), 

327. 
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Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke 

lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan 

memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengotori data. 

Pertama-tama dan yang terpenting ialah distori pribadi. Menjadi 

asing di tanah asing hendaknya mendapat perhatian khusus 

peneliti jangan terlalu over acting. 

 Penyimpangan dapat berasal dari responden seperti yang 

telah disinggung di atas. Banyak diantaranya terjadi tanpa sengaja. 

Ketidaksengajaan tersebut mungkin terjadi karena beberapa hal 

seperti penyimpangan dan cara pemilihan salah mengajukan 

pertanyaan dan tentuya juga jawaban yang diperolehnya.
17

 

b. Ketekunan atau keajegan pengamatan 

 Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan dan tentative. Mencari suatu usaha 

membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 

 Seperti yang telah diuraikan, maksud perpanjangan 

keikutsertaan ialah memungkinkan peneliti terbuka terhadap 

pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor konstektual dan pengaruh 
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bersama peneliti dan subyek yang akhirnya mempengaruhi 

fenomena yang diteliti. Berbeda dengan hal itu, ketekunan peneliti 

bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

 Seorang peneliti hendaknya mengadakan penelitian dengan 

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada 

suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah 

satu atau seluruh faktor yang telah ditelaah sudah dipahami 

dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut 

agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses 

penemuan secara tentative dan penelaahan secara rinci tersebut 

dapat dilakukan.
18

     

c. Triangulasi  

  Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

                                                           

 

       
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: remaja Rosda Karya, 2009), 329-

330 



19 

 

 
 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber.
19

 Teknik triangulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Kali ini dapat dicapai 

peneliti dengan jalan (a) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang 

secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikata orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen 

yang berkaitan. Teknik triangulasi dengan penyidik, artinya 

dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamatan lain untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pemanfaatan 

pengamatan lain  membantu mengurangi kemencengan dalam 

pengumpulan data. 

d. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan 

ditambah tahap terakhir dari penelitian yaitu : Penulisan laporan 

penelitian. Tahap-tahap pra lapangan penelitian, mengurus 
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perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

menyangkut etika penelitian. Tahap pekerjaan lapangan yang 

meliputi : memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Pembahasan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari V bab dan 

masing-masing bab saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh 

yaitu : 

BAB I : merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan peneliti 

yang meliputi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : merupakan landasan teoritik dan telaah terdahulu, bab ini 

menjelaskan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian. 

BAB III : merupakan temuan penelitian. Bab ini sebagai penyaji data yang 

ditemukan dilapangan, yaitu data umum yang meliputi sejarah, 
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visi, misi dan tujuan, letak geografis, struktur organisasi, keadaan 

siswa, keadaan saran prasarana. 

BAB IV : merupakan penjabaran atau anlisisa dari rumusan maslah 

mengenai peran guru dalam meningkatkan nilai UN di MI Ma`arif 

sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo. 

BAB V : merupakan penutup, bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Peran guru 

a. Pengertian guru 

Secara etistimologi istilah guru berasal dari bahasa india yang 

artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. 

Dalam bahasa arab, guru dikenal dengan al-mu`alim atau al-ustadz 

yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis ta`lim (tempat 

memperoleh ilmu). Dengan demikian al-mu`alim atau al-ustadz, 

dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang mempunyai 

tugas untuk membangun aspek spiritual manusia.
20

 

Dalam bahasa sansekerta, guru berarti seorang yang dihormati, 

figur yang tidak memiliki cela dan tidak boleh memiliki kesalahan. 

Guru bukan hanya sekedar sebagai pendidik dan pengajar, melainkan 

juga mengemban misi seorang Begawan, selain bijaksana juga 

menguasai ilmu pengetahuan dan mengemban nilai-nilai moral dan 

agama Pengertian guru seperti ini sekaligus menyandang status yang 
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memiliki peran yang amat mulia, yakni sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing dan pelatih. 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di masjid, atau mushola, di rumah, dan sebagainya. 

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. 

Kewibawaan yang menyebabkan guru dihormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figure guru. Masyarakat yakin bahwa 

gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang 

yang berkepribadian mulia.
21

 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh 

orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau 

pekerjaan sebagai guru. Selanjutnya dalam bab XI pasal 39, 

dinyatakan bahwa guru adalah tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan mengabdikan diri kepada masyarakat, 
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terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal ini dipertegas lagi 

dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

Dosen, Bab 1 pasal 1 ayat 1, bahwa yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik professional yang memiliki tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Menjadi guru adalah pekerjaan mulia karena guru 

bertanggungjawab besar dalam mendidik serta memberikan 

pengetahuan dan juga menjadikan peserta didik yang bermoral baik 

dalam kehidupan ini. Begitu mulia pekerjaan seorang guru sekaligus 

betapa beratnya tugas dan tanggung jawab menjadi seorang guru. 

Inilah mengapa tidak semua orang bisa menjadi seorang guru yang 

berhasil. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai rasa cinta 

terhadap anak-anak atau peserta didik dan berdedikasi tinggi terhadap 

dunia pendidikan saja yang mampu menjadi seorang guru.
22

   

b. Status Guru  

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, guru memiliki 

berbagai status, antara lain (1) pegawai negeri sipil atau pegawai 

swasta, (2) tenaga profesi, dan (3) pemimpin sosial (social leader). 
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Sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai swasta, seorang akan 

memiliki status sebagai guru ketika ia telah memperoleh surat 

keputusan (SK), baik yang diperoleh dari pemerintah maupun dari 

lembaga penyedia layanan pendidikan dengan memperoleh hak dan 

kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Sebagai tenaga profesi, status guru seharusnya dapat 

disejajarkan dengan profesi lain seperti dokter, insinyur, dan profesi 

lain. Guru sebagai tenaga professional memang dikenal sebagai salah 

satu jenis dari sekian banyak pekerjaan lain yang memerlukan 

adanaya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya standar 

kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi. Guru merupakan 

tenaga profesi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dengan 

mengutip pendapat Westby-Gybon (1965), Sambas Soerjadi 

meyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang 

sengaja dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan 

professional tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang 

diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif sehingga hanya 
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yang dianggap kompetitif yang diperbolehkan melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi, disamping 

melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotanya menyelenggarakan layanan 

keahlian terbaik yang dapat diberikan. 

 Guru sering disebut sebagai pemimpin masyarakat (social 

leader) dan pekerjaan sosial (social worker), khususnya dalam 

masyarakat paguyuban. Dalam masyarakat pedesaan, sebagai misal, 

guru sering didudukkan pada status sebagai sumber pengetahuan 

ketika media informasi masih amat terbatas. Oleh karena itu, guru 

sering dipandang sebagai sosok yang harus „digugu dan ditiru‟. 

Dalam masyarakat paguyuban seperti inilah telah lahir pepatah 

bahwa „guru kencing berdiri murid kencing berlari‟, karena apa yang 

dilakukan oleh guru akan menjadi contoh bagi warga masyarakat.
23

 

c. Tugas Guru 

Agama Islam memposisikan guru atau pendidik pada 

kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak 

ruhani (spiritual Father) bagi anak didiknya. Ia memberikan santapan 

ruhani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia (al-akhlaq al-

karimah) dan meluruskannya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai 
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kedudukan yang sangat tinggi, bahkan tinta seorang alaim (guru) 

lebih berharga dari pada para syuhada.
24

 

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas 

maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita 

kelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam 

bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang 

kemasyarakatan. Guru merupakan profesi atau jabatan atau pekerjaan 

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini 

tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan atau orang diluar 

bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang 

diluar kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, 

mengajar dan melatih. 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu 

menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya dan dapat 

menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar.  

Masyarakat menempatakan guru pada tempat yang lebih 

terhormat dilingkungan karena dari seorang guru diharapakan 

masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa 
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guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
25

  

Dengan demikian, menurut Al-Ghazali, tugas utama guru 

adalah memyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati 

manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejalan dengan 

pendapat ini, An-nawawi mengatakan bahwa ada dua tugas utama 

guru, yaitu pertama, fungsi penyucian, yakni berfungsi sebagai 

pembersih, pemelihara, dan pengembang fitrah manusia. Kedua, 

fungsi pengajaran, yakni menginternalisasikan dan 

mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada 

manusia.
26

 

d. Peran Guru dalam Pembelajaran 

Tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai 

komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu 

mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat.
27
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Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat 

besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat 

berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul 

karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam 

perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir, 

bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap 

orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian 

halnya dengan peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya 

ke sekolah pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar 

anaknya dapat berkembang secara optimal. 

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi 

yang menjadi tanggungjawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran 

dan fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan integrative, antara yang satu dengan yang 

lain tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang dapat mendidik, tetapi 

tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar dan melatih, ia 

tidak dapat disebut sebagai guru yang paripurna. Selanjutnya, 

seseorang yang memilki kemampuan mengajar, tetapi tidak memiliki 

kemampuan mendidik, membimbing dan juga melatih, juga tidak 

dapat disebut sebagai guru yang sebenarnya. Guru memiliki 

kemampuan empat-empatnya secara paripurna. Keempat kemampuan 
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tersebut, secara terminologis akademis dibedakan antara satu dengan 

yang lain. Namun, dalam kenyataan praktik di lapangan, keempatnya 

seharusnya menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.
28

 

Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar-mengajar 

meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams dan 

Decey dalam Basic Principles of student Teaching , antara lain guru 

sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur 

lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, 

konselor.
29

 

Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan 

memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, 

guru harus kreatif, professional, dan menyenangkan. Dalam rangka 

memenuhi tuntutanya, seorang guru harus mampu memaknai 

pembelajaran serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang 

pembentukan dan perbaikan kualitas peserta didik. Untuk 

kepentingan tersebut, dengan memperhatikan kajian Pullias dan 
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Young (1988), Manan (1990), serta Yelon dan Weinstein (1997), 

dapat diidentifikasikan sedikitnya 19 peran guru
30

, yaitu : 

1). Guru sebagai pendidik 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, 

yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 

2). Guru sebagai pengajar 

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah 

melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut 

merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dan 

utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang 

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan materi standar yang dipelajari. 

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai 

factor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik 

dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, 

dan ketrampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di 

atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat 

belajar dengan baik. Sehubungan dengan itu, sebagai orang yang 
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bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat 

sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik, dan berusaha lebih 

terampil dalam memecahkan masalah. Untuk itu, terdapat 

beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, 

sebagai berikut : 

a) Membuat ilustrasi: pada dasarnya ilustrasi menghubungkan 

sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan 

sesuatu yang telah diketahuinya, dan pada waktu yang 

sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. 

b) Mendefinisikan: meletakkan sesuatu yang dipelajari secara 

jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan 

pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta 

didik. 

c) Menganalisis: membahas masalah yang telah dipelajari 

bagian demi bagian. 

d) Mensintesis: mengembalikan bagian-bagian yang telah 

dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga 

memiliki arti, hubungan antara bagian yang satu dengan 

yang lain Nampak jelas, dan setiap masalah itu tetap 

berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. 

e) Bertanya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti 

dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas. 
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f) Merespon: mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta 

didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat 

merespon setiap pertanyaan peserta didik. 

g) Mendengarkan: memahami peserta dan berusaha 

menyederhanakan setiap masalah, serta membuat kesulitan 

Nampak jelas baik bagi guru maupun peserta didik. 

h) Menciptakan kepercayaan: peserta didik akan memberikan 

kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar. 

i) Memberikan pandangan yang bervariasi: melihat bahan 

yang dipelajari dari berbagai sudut pandang, dan melihat 

masalah dalam kombinasi yang bervariasi. 

j) Menyediakan media untuk mengkaji materi standar: 

memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media 

pembelajaran yang berhubungan dengan sesuatu yang telah 

dipelajari. 

k) Menyesuaikan metode pembelajaran: menyesuaikan 

metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat 

perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi 

baru dengan sesuatu yang telah dipelajari. 

l) Memberi nada perasaan: membuat pembelajaran menjadi 

lebih bermakna, dan hidup melalui antusias dan semangat. 
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Uraian diatas lebih bersifat teknis, karena dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, guru 

melakukan banyak hal melalui kebiasaan, tentu saja ada 

keinginan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

pelaksanaannya, sehingga hasilnya pun semakin baik yang 

diwujudkan dalam prestasi belajar peserta didik. 

3). Guru sebagai pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya 

bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Istilah 

perjalanan merupakan suatu proses belajar, baik dalam kelas 

maupun diluar kelas yang mencakup seluruh kehidupan. 

Analogi dari perjalanan itu sendiri merupakan pengembangan 

setiap aspek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap 

perjalanan tentu mempunyai tujuan, kecuali orang yang 

berjalan secara kebetulan. 

Guru sebagai pembimbing memerlukan kompetensi yang 

tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut : 

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan 

mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Kedua, guru 

harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran 

dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan 
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kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka 

harus terlibat secara psikologis. Ketiga, guru harus memaknai 

kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling 

sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan 

dan arti terhadap kegiatan belajar peserta didik. Keempat, guru 

harus melaksanakan penialaian. Kegiatan penilaian harus 

dilakukan oleh guru terhadap kegiatan pembelajaran, yang 

hasilnya sangat bermanfaat terutama untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran. 

Peranan guru sebagai pembimbing sangat penting, karena 

kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak 

didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa 

bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan anak 

didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan 

guru. Tetapi semakin dewasa, ketergantungan anak didik 

semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari 

guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu 

berdiri sendiri.
31
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4). Guru sebagai pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga 

menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Pelatihan yang 

dilakukan harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi 

standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan 

individual peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru 

harus banyak tahu, meskipun tidak mencakup semua hal, dan 

tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah 

mungkin. Secara didaktis, guru menciptakan situasi agar 

peserta didik berusaha menemukan sendiri apa yang seharusnya 

diketahui. Guru harus bisa menahan emosinya untuk menjawab 

semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga 

kewenangan yang dimiliki tidak membunuh kreativitas peserta 

didik. 

5). Guru sebagai penasehat 

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan 

bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus 

sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap 

untuk menasehati orang. Banyak guru cenderung menganggap 

bahwa konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-

akan berusaha mengatur kehidupan orang, dan oleh karenanya 
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mereka tidak senang melaksanakan fungsi ini. Agar guru dapat 

menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat 

secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi 

kepribadian dan ilmu kesehatan mental. 

6). Guru sebagai pembaharu (Innovator) 

Guru harus memiliki keinginan belajar yang tinggi untuk 

menambah pengetahuan dan ketrampilan sebagai guru, 

sehingga guru mampu mengasilkan inovasi-inovasi baru yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
32

 

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu 

kedalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik Dalam 

hal ini terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi 

yang satu dengan yang lain. Guru harus menjebatani jurang ini 

bagi peserta didik, jika tidak, maka hal ini dapat mengambil 

bagian bagian dalam proses belajar yang berakibat tidak 

menggunakan potensi yang dimilikinya. Tugas guru adalah 

memahami bagaimana keadaan jurang pemisah ini dan 

bagaimana menjembataninya secara efektif. Jadi yang menjadi 

dasar adalah pikiran-pikiran tersebut, dan cara yang 

dipergunakan untuk mengekpresikan dibentuk oleh corak 
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waktu ketika cara-cara tadi dipergunakan. Bahasa merupakan 

alat untuk berfikir, melalui pengamatan yang dilakukan dan 

menyusun kata-kata serta menyimpan dalam otak, terjadilah 

pemahaman sebagai hasil belajar. Hal tersebut selalu 

mengalami perubahan dalam setiap generasi, dan perubahan 

yang dilakukan melalui pendidikan akan memberikan hasil 

yang positif. 

7). Guru sebagai model dan teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi para  peserta 

didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. 

Sedangkan sebagi teladan, tentu saja pribadi dan apa yang 

dilakukan akan mendapat sorotan peserta didik serta orang 

disekitar lingkungan yang menganggap atau mengakuinya 

sebagai guru. Guru yang baik adalah guru yang menyadari 

kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan yang ada pada 

dirinya, kemudian ia menyadari kesalahan ketika memang 

bersalah. Kesalahan perlu diikuti dengan sikap merasa dan 

berusaha untuk tidak mengulanginya. 

8). Guru sebagai pribadi 

Sebagai pribadi yang hidup ditengah-tengah masyarakat, 

guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan 

masyarakat melaui kemampuannya, antara lain melalui 
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kegiatan olahraga, keagamaan dan kepemudaan. Keluwesan 

bergaul harus dimiliki, sebab jika tidak pergaulannya akan 

menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa 

diterima oleh masyarakat. 

Jika dimasyarakat guru diamati dan dinilai oleh 

masyarakat, maka disekolah diamati oleh peserta didik, dan 

oleh teman sejawat serta atasannya. Ada baiknya jika guru 

sering meminta pendapat teman sejawat atau peserta didik 

tentang penampilannya sehari-hari, baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas dan segera memanfaatkan pendapat yang telah 

diterima dalam upaya memperbaiki penampilan tertentu yang 

kurang tepat. Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran adalah bahw manusia 

(peserta didik) dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak 

pernah terpuaskan, dan mereka semua memiliki potensi untuk 

memenuhi rasa ingin tahunya. 

Belajar dari pengalaman tersebut, dalam 

pembelajaranpun kondisinya tidak jauh berbeda, peserta didik 

memiliki rasa ingin tahu dan memiliki potensi untuk memenuhi 

rasa ingin tahunya. Oleh karena itu, tugas guru yang paling 

utama adalah bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu 

peserta didik agar tumbuh minat dan motivasinya untuk belajar. 
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9). Guru sebagai peneliti 

Pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaanya 

memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi 

lingkungan. Untuk itu perlu berbagai penelitian, yang 

didalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu guru adalah 

seorang pencari atau peneliti. Kebutuhan untuk mengetahui 

merupakan kebutuhan semua manusia. Sebagai peneliti, guru 

tidak berpura-pura mencari sesuatu, karena hal itu merupakan 

pekerjaan yang lain, berbeda yang dilakukan oleh anak-anak. 

Menyadari akan kekurangannya, guru berusaha mencari 

apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan tugas. Ssebagai orang yang telah mengnal 

metodologi tentunya ia tahu pula apa yang harus dikerjakan, 

yakni penelitian. 

10). Guru sebagai pendorong kreativitas 

Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa 

kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya 

semua kegiatannya ditopang, dibimbing dan dibangkitkan oleh 

kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang creator dan motivator 

yang berada di pusat proses pendidikan. Akibat dari fungsi ini, 

guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih 

baik dalam melayani peserta didik , sehingga peserta didik 
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akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak 

melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan 

bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik 

dari yang telah dikerjakan sebelumnya dan apa yang dikerjakan 

dimasa mendatang lebih baik dari sekarang.  

11). Guru sebagai pembangkit pandangan 

Guru dituntut untuk memberikan dab memelihara 

pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. 

Mengemban fungsi ini guru harus tampil dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik di segala umur, sehingga setiap 

langkahdari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan 

untuk menunjang fungsi ini. Guru tahu bahwa ia tidak dapat 

membangkitkan pandangan tentang kebesaran kepada peserta 

didik jika ia sendiri tidak memilikinya. Oleh karena itu, para 

guru perlu dibekali dengan ajaran tentang hakikat manusia dan 

setelah mengenalnya akan mengenal pula kebesaran Allah yang 

menciptanya. 

12). Guru sebagai pekerja rutin 

Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan 

tertentu, serta kegiatan rutin yang amat dipelakukan dengan 

seringkali memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan 

dengan baik, maka bias mengurangi atau merusak keefektifan 
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guru pada semua peranannya. Disamping itu,  jika kegiatan 

rutin tersebut tidak disukai, bias merusak dan mengubah sikap 

umumnya terhadap pembelajaran.  

Sebagian besar kegiatan manusia dalam masyarakat yang 

kompleks merupakan suatu hal yang rutin. Pekerjaan rutin 

memang banyak dibenci, baik oleh orang dewasa maupun 

anak-anak. Namun setiap profesi dan bahkan setiap aspek 

kehidupan mmanusia memerlukan keterampilan rutin yang 

harus dikuasai dan dikerjakan secara teratur, termasuk dalam 

pembelajaran. Terdapat sedikitnya 17 (tujuh belas) kegiatan 

rutin yang sering dikerjakan guru dalam pembelajaran di setiap 

tingkat, yaitu: 

a) Bekerja tepat waktu baik di awal maupun akhir 

pembelajaran. 

b) Membuat catatan dan laporan sesuai dengan standar 

kinerja, ketepatan dan jadwal waktu. 

c) Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja 

peserta didik. 

d) Mengatur kehadiran peserta didik dengan penuh 

tanggungjawab. 

e) Mengatur jadwal, kegiatan harian, mingguan, semesteran 

dan tahunan. 
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f) Mengembangkan peraturan dan prosedur kegiatan 

kelompok termasuk diskusi. 

g) Menetapkan jadwal kerja peserta didik. 

h) Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan dengan 

peserta didik. 

i) Mengatur tempat duduk peserta didik. 

j) Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kepustakaan 

media pembelajaran. 

k) Menghadiri pertemuan dengan guru, orang tuapeserta didik 

dan alumni. 

l) Menciptakan iklim kelas yang kondusif. 

m) Melaksanakan latihan-latihan pembelajaran. 

n) Merencananakan program khusus dalam pembelajaran. 

o) Menasehati peserta didik. 

Iklim belajar menentukan situasi pembelajaran yang 

produktif dan kreatif, dan bergantung pada derajat kemahiran 

serta gaya kegiatan rutin yang dilaksanakan. Tanpa adanya 

kegiatan rutin, tidak terdapat kekuatan atau kesempatan untuk 

mencoba alternative kegiatan sebagai hal pokok dari 

kebebasan, pemahaman yang mendalam dan kreatifitas. 

13). Guru sebagai pemindah kemah 
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Hidup ini selalu berubah, dan guru adalah seorang 

pemindah kemah yang suka memindah-mindahkan dan 

membantu peserta didik meninggalkan hal lam menuju sesuatu 

yang baru yang bisa mereka alami. Guru berusaha keras untuk 

mengetahui masalah peserta didik, kepercayaan, dan kebiasaan 

yang menghalangi kemajuan, serta membantu menjauhi dan 

meninggalkannya untuk mendapatkan cara-cara yang baru yang 

lebih sesuai. Untuk menjalankan fungsi ini guru harus 

memahami mana yang tidak bermanfaat dan barangkali 

membahayakan perkembangan peserta didik dan mana yang 

bermanfaat. 

Guru dan peserta didik bekerjasama mempelajari cara 

baru, dan meninggalkan kepribadian yang telah membantunya 

mencapai tujuan dan menggantinya sesuai dengan tuntutan 

masa kini. Proses ini menjadi suatu transaksi bagi guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran. 

14). Guru sebagai pembawa cerita 

Sudah menjadi sifat manusia untuk mengenal diri dan 

menanyakan keberadaanya serta bagaimana berhubungan 

dengan keberadaan itu. Tidak mungkin bagi manusia hanya 

muncul dalam lingkungannya dan berhubungan baik dengan 

lingkungannya tanpa mengetahui asal usulnya. Ia benar-benar 
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ingin tahu tentang awal keberadaannya, serta ingin tahu kapan, 

bagaimana dan mengapa terjadi dunia ini. 

Cerita berlangsung secara lisan hingga mencapai era 

kristalisi kata-kata yang tertulis, telah memberikan keberhasilan 

melengkapi manusia dengan catatan tentang pewarisnya. Guru 

dengan menggunakan suaranya memperbaiki kehidupan melaui 

puisi, dan berbagai cerita tentang manusia. Guru tidak takut 

mnjadi alat untuk menyampaikan cerita-cerita tentang 

kehidupan, karena ia tahu sepenuhnya bahwa cerita itu sangat 

bermanfaat bagi manusia dan ia berharap bisa menjadi 

pembawa cerita yang baik.  

Cerita adalah cermin yang bagus dan merupakan tongkat 

pengukur. Dengan cerita manusia bisa mengamati bagaimana 

memecahkan masalah yang sama dengan yang dihadapinya, 

menemukan gagasan dan kehidupan yang Nampak diperlukan 

oleh manusia lain, yang bisa disesuaikan dengan kehidupan 

mereka, belajar untuk menghargai kehidupan sendiri setelah 

membanding-bandingkan dengan apa yang telah mereka baca 

tentang kehidupan manusia di masa lalu. Guru berusaha 

mencari cerita untuk membangkitkan gagasan kehidupan di 

masa mendatang. Sebagai pendengan, peserta didik dapat 

mengidentifikasi watak-watak pelaku yang ada dalam cerita, 
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dapat secara objektif menganalisis, menilai manusia, kejadian-

kejadian dan pikiran-pikiran 

Salah satu karakteristik pembawa cerita yang baik adalah 

mengetahui bagaimana menggunakan pengalaman dan gagasan 

para pendengarnya, sehingga mampu menggunakan kejadian di 

masa lalu untuk menginterpretasikan kejadian sekarang dan 

yang akan datang. Jadi guru diharapkan mampu membawa 

peserta didik mengikuti jalannya cerita berusaha membuat 

peserta didik memiliki pandangan yang rasional terhadap 

sesuatu. 

15). Guru sebagai aktor 

Sebagai aktor, guru berangkat dengan jiwa pengabdian 

dan inspirasi yang dalam yang akan mengarahkan kegiatannya. 

Tahun demi tahun sang actor berusaha mengurangi respon 

bosan dan berusaha meningkatkan minat para pendengar. 

Demikianlah, guru memiliki kemampuan menunjukkan 

penampilannya di dalam kelas.  

Guru harus menguasai materi standar dalam bidang studi 

yang menjadi tanggungjawabnya, memperbaiki keterampilan 

dan mengembangkan untuk mentransfer bidang studi itu. Ia 

mempelajari peserta didik, alat-alat yang dapat dipergunakan 
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untuk menarik minat dan tentu saja mempelajari bagaimana 

menggunakan alat secara efektif dan efisien. 

16). Guru sebagai emancipator 

Dengan kecerdikaannya, guru mampu memahami potensi 

peserta didik, menghormati setiap insane dan menyadari bahwa 

kebanyakan insane merupakan “budak” stagnasi kebudayaan. 

Ketika masyarakat membicarakan rasa tidak senang kepada 

peserta didik tertentu, guru harus mengenalkan kebutuhan 

peserta didik akan pengalaman, pengakuan dan dorongan. Guru 

telah melaksanakan fungsinya sebagai emansipator ketika 

peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang 

tak berharga, merasa dicampakkan orang lain aatau selalu diuji 

dengan berbagai kesulitan sehingga hamper putus asa, 

dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Ketika 

peserta didik hamper putus asa, diperlukan ketelatenan, 

keuletan dan seni memotivasi agar timbul kembali kesadaran 

dan bangkit kembali harapannya. 

17). Guru sebagai evaluator 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran 

yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar 

belakang dan hubungan, serta variable lain yang mempunyai 

arti apabila berhubungan dengan konteks yang hamper tidak 
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mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. 

Sebagai salah satu proses, penilaian dilaksanakan dengan 

prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, mungkin tes 

atau nontes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus 

dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap 

yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang 

evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian 

yang menyentuh aspek intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai 

evaluator. Guru tidak hanya menilai produk tetapi juga menilai 

proses. Kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik 

tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan.
33

 

Mengingat kompleknsnya proses penilaian, guru perlu 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai. 

Kemampuan lain yang harus dikuasai guru sebagai evaluator 

adalah memahami teknik evaluasi, baik tes maupun non tes 

yang meliputi jenis masing-masing teknik, karakteristik, 

prosedur, pengembangan, serta cara menentukan baik atau 

tidaknya ditinjau dari berbagai segi, validitas, reliabilitas, daya 

beda, dan tingkat kesukaran soal. 
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18). Guru sebagai pengawet 

Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan 

kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya, karena hasil 

karya manusia terdahulu masih banyak yang bermakna bagi 

kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan. Untuk 

melaksanakan tugasnya sebagai pengawet terhadap apa yang 

telah di capai manusia terdahulu, dikembangkan salah satu 

sarana pendidikan yang disebut kurikulum, yang secara 

sederhana diartikan sebagai program pembelajaran. Dengan 

kurikulum maka jaminan pengetahuan yang telah ditemukan 

dan disusun oleh para pemikir pendidikan lebih kuat. 

Untuk dapat mengawetkan pengetahuan sebagai salah 

satu komponen kebudayaan, guru harus mempunyai sikap 

positif terhadap apa yang harus diawetkan. Sebagai pengawet 

guru harus berusaha mengawetkan pengetahuan yang telah 

dimiliki dalam pribadinya, dalam arti guru harus berusaha 

menguasai materi standar yang akan disajikan kepada peserta 

didik. Oleh karena itu, setiap guru dibekali pengetahuan sesuai 

dengan bidang yang dipilihnya. 

19). Guru sebagai kulminator 

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar 

secara bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan 
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rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, 

suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa 

mengetahui kemajuan belajarnya. Disini peran sebagai 

kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. 

Melalui rancangannya, guru mengembangkan tujuan 

yang akan dicapai dan akan dimunculkan dalam tahap 

kulminasi. Dia mengembangkan rasa tanggungjawab, 

mengembangkan keterampilan fisik dan kemampuan 

intelektual yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat melalui kurikulum.  

2. Ujian Nasional 

a. Pengertian Ujian Nasional 

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Ujian Nasional adalah 

kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah 

menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah atau madrasah 

yang diselenggarakan secara nasional. 

Ujian Nasional biasa disingkat UN atau UNAS adalah system 

evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan 

persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh 

pusat Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi 
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sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, 

menyeluruh, transparan dan sistematis. 

Ujian Nasional merupakan pengukuran ketercapaian standar 

acuan mutu pendidikan terkait dengan Standar kompetensi Lulusan. 

Pengukuran tersebut akan menghasilkan tingkat lulusan peserta didik 

secara nasional. Data yang diperoleh pada pengukuran ini adalah data 

kinerja dan prestasi peserta didik.
34

 

Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan yang guru ambil 

akan menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. 

Guru memakai berbagai macam pendekatan dalam belajar sehingga 

guru mengetahui karakter masing-masing peserta didiknya. Dalam 

mengajar guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan 

bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Ada 

beberapa pendekatan yang diajukan dalam pembicaraan ini dengan 

harapan dapat membantu guru dalam memecahkan permasalahan 

dalam interaksi edukatif,
35

 yaitu : 

1.) Pendekatan Individual 
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Peserta didik dalam satu kelas memiliki perilaku yang 

berbeda-beda, dari cara mengemukakan pendapat, cara 

berpakaian, daya serap, tingkat kecerdasan dan sebagainya. Dari 

perbedaan itulah memberikan wawasan kepada guru, bahwa 

strategi pembelajaran harus memperhatikan perbedaan anak 

didik pada aspek individual. Dengan kata lain, guru harus 

menggunakan pendekatan individual dlam strategi 

pembelajarannya. 

Pendekatan individual mempunyai arti penting bagi 

kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan 

pendekatan individual ini. Persoalan kesulitan belajar anak didik 

lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan 

individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok juga 

diperlukan.
36

Guru menggunakan pendekatan individual akan 

berusaha memahami anak didik sebagai makhluk individual 

dengan segala persamaan dan perbedaannya.  

2.) Pendekatan Kelompok 

Dalam pengajaran, terkadang ada juga guru yang 

menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. 

Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan 
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digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial 

anak didik.
37

 Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan rasa social yang tinggi pada diri 

setiap anak. Sedangkan guru yang menggunakan pendekatan 

kelompok berusaha memahami anak didik sebagai makhluk 

sosial.  

Dari kedua pendekatan tersebut lahirlah kegiatan belajar 

mengajar yang berlainan, dengan tingkat keberhasilan belajar 

yang tidak sama pula. Perpaduan dari kedua pendekatan itu 

malah akan menghasilkan hasil belajar mengajar yang lebih baik. 

Hal lain yang amat penting juga adalah penggunaan metode 

mengajar yang bermacam-macam akan menentukan kualitas 

hasil belajar mengajar. Hasil pengajaran yang dihasilkan juga 

akan berbeda dengan yang hanya menggunakan metode 

ceramah.
38

 

Metode digunakan untuk menunjukkan serangkaian 

kegiatan guru yang terarah yang menyebabkan siswa belajar. 

Metode dapat dianggap sebagai cara atau prosedur yang 

keberhasilannya adalah di dalam belajar, atau sebagai alat yang 
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menjadikan mengajar menjadi efektif. Jika dianggap bahwa 

metode sebagai sustu proses maka akan terdiri dari berbagai 

langkah-langkah. Oleh sebab itu, metode merupakan salah satu 

aspek pokok dalam pendidikan dan merupakan masalah sentral 

dalam mengajar. 

Mengajar yang berhasil menuntut penggunaan metode 

yang tepat. Seorang guru tentu mempunyai metode dan seorang 

guru yang baik akan memahami dengan baik metode yang 

digunakannya sebab seperti yang sering didengar bahwa tidak 

ada satu metodepun yang baik untuk semua pelajaran. Ia harus 

mengetahui bukan hanya bahan atau materi pelajaran akan tetapi 

juga masalah-masalah siswa, sebab melalui metode mengajar ia 

harus mampu member kemudahan belajar kepada siswa dalam 

proses belajar.
39

 

Ujian Nasional atau evaluasi nasional tentunya tidak perlu 

meliputi seluruh standar isi, sebab tentunya hal tersebut meminta 

biaya dan tenaga yang luar biasa. Karena sifatnya sekedar untuk 

memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara 

nasional, maka dipilihlah beberapa mata pelajaran yang esensial. 

Mata-mata pelajaran itu seperti Bahasa Indonesia, Matematika, 
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dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, sejarah Nasional, 

Geografi Nasional.
40

 

b. Tujuan Ujian Nasional 

Adapun tujuan Ujian Nasional adalah untuk : 

1.) Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

2.) Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, 

kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. 

3.) Mempertangungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara 

nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah, 

kepada masyarakat. 

c. Fungsi Ujian Nasional 

Adapun fungsi Ujian Nasional adalah untuk : 

1.) Alat pengendali mutu pendidikan. 

2.) Pendorong peningkatan mutu pendidikan. 

3.) Bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik 

baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
41

 

d. Kebijakan Ujian Nasional 

Dalam konteks penyelenggaraan system pendidikan nasional, 

pelaksanaan UN terkandung pula kepentingan terkait dengan 
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pengukuran. Pengukuran merupakan satu teknik yang paling banyak 

digunakan dalam penilaian terhadap pencapaian kompetensi lulusan 

satuan pendidikan, keberhasilan madrasah dalam mengantarkan 

peserta didik mencapai tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan 

nasional dan untuk dijadikan dasar dalam membuat pemetaan mutu 

madrasah.
42

 

Kebijakan ujian nasional merupakan istilah bagi penilaian 

kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Pada awalnya, kebijakan ini dimulai dengan 

adanya Ebtanas (evaluasi belajar tahap akhir nasional) yang sudah 

sejak lama menjadi momok menakutkan, bukan saja bagi anak dan 

guru sekolah, tetapi juga orangtua. Ujian Nasional juga membuat para 

guru ikut tegang dan terkadang bertindak secara berlebihan untuk 

mendampingi muridnya, sampai-sampai ada beberapa kasus mesti 

membocorkan sol atau memberi jawaban secara sembunyi-sembunyi, 

hanya agar anak didiknya lulus. Begitu pula bagi para orang tua murid, 

selain berdoa siang malam, dana juga dikerahkan mereka mengirim 

anak ke pusat-pusat bimbingan belajar terkenal berjaminan lulus atau 

memiliki sistem belajar ketat sehingga anak-anaknya berhasil lulus 

Ujian Nasional. Hampir setiap tahun kebijakan Ujian Nasional 
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menimbulkan kontroversi pada masayarakat. Namun Ujian Nasional 

tetap dipertahankan oleh pemerintah dengan versi janji yang berbeda, 

lengkap dengan misi mulia yang dipikulnya.
43

  

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada 

peningkatan kapasitas serta penjaminan mutu pada setiap satuan 

pendidikan agar dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang 

ditetapkan secara nasional. Upaya peningkatan mutu dan relevansi 

pendidikan secara berkelanjutan tersebut dilakukan oleh pemerintah 

dengan melaksanakan manajemen mutu secara terpusat, yang 

dikonsentrasikan kepada Gubernur atau aparat vertical yang 

berkedudukan di provinsi. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan 

manajemen mutu tersebut diantaranya dengan mengembangkan dan 

menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Penddikan, 

peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumber-

sumberdaya pendidikan, akreditasi satua, dan program pendidikan, 

serta upaya menjamin mutu pendidikan. 

Upaya peningkatan mutu itu dilakukan dengan melaksanakan 

evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah 

badan mandiri, yaitu Bdan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). 

                                                           

 

       
43

 Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan:konsep, Teori dan Model, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 199.  



58 

 

 
 

Dalam hal ini Ujian Nasional mengukur ketercapaian kompetensi siwa 

berdasarkan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan secara 

nasional. Hasil Ujian Nasional tidak digunakan sebagai alat untuk 

menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi 

sebagai sarana untuk melakukan pemetaan, analisis, serta 

benchmarking mutu pendidikan.
44

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil  penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, hasil dari 

telaah pustaka tersebut peneliti menemukan: 

Zakiyah Fathiyatul hidayah yang berjudul Peran Guru dalam 

Pengembangan Kepribadian Peserta Didik Kelas IV di MI Tarbiayatul 

Muballighin Prambon dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2011-2012. 

Dimana dalam kesimpulan skripsi tersebut guru sebagai pengelola kelas agar 

peserta didik betah tinggal di kelas, motivator yang menjadi semangat bagi 

peserta didik, pembimbing agar peserta didik menjadi manusi yang memilki 

tingkah laku yang baik dan juga sebagai fasilisator untuk peserta didik dalam 

pengembangan kemampuan ataupun kepribadian yang mereka miliki. 
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Sehingga terdapat persamaan yang terletak pada guru peran guru yang 

mendidik anak didiknya.
45

  

Hasil penelitian Muqoddimatul Azizah yang berjudul Peran Guru 

dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Kegiatan 

Muhadharah di MI Ma`arif setono Jenangan Ponorogo tahun 2014. Dengan 

rumusan masalah :  

      1. Upaya apa yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa melalui kegiatan muhadharah di MI Ma`arif setono 

jenagan Ponorogo Tahun 2014 ?  

    2. Bagaimana evaluasi kemampuan berbicara siswa melalui kegiatan   

muhadarah di MI Ma`arif setono jenangan Ponorogo Tahun 2014 ? 

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diambil suatu pengertian 

sebagai berikut: guru berperan dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa melalui kegiatan muhadharah di MI Ma`arif Setono Jenangan 

Ponorogo sebagai pembimbing dan motivator, demonstrator dan isnpirator, 

informatory, serta sebagai fasilisator dan mediator. Bentuk evaluasi kegiatan 

muhadharah menggunakan evaluasi secara pengamatan atau observasi saat 

kegiatan muhadharah berlangsung dan disampaikan secara lisan kepada 

siswa.
46
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. DESKRIPSI DATA UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah singkat berdirinya MI Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak 

Bungkal Ponorogo. 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin merupakan salah 

satu Sekolah Dasar (SD) yang bernafaskan Islam yang berada di bawah 

naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif dan Kementerian Agama. 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin berdiri karena para tokoh 

agama pada saat itu hanya melihat pendidikan dasar yang hanya 

mementingkan pengetahuan umum dan mengenyampingkan pendidikan 

agama. Akhirnya dengan semangat bersama pada tanggal 01 Januari 1971 

berdirilah sekolah yang menyeimbangkan pendidikan umum dengan 

pendidikan agama yang beralamatkan di dukuh Krobok Desa Nambak 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan satu-satunya Madrasah 

Ibtidaiyah di wilayah Kecamatan Bungkal. Berangkat dari satu-satunya 

Madrasah Ibtidiyah di Kecamatan Bungkal, lantas tidak membuat 

semangat para pengurus untuk memajukan dan mensyi‟arkan pendidikan 

agama di tingkat SD. Justru hal inilah yang mampu mendorong serta 

menggerakkan hati pengelola untuk menjadikan Madrasah Ibtidaiyah 
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Ma‟arif sabilul Muttaqin desa Nambak, sebagai sekolah yang mampu 

menyeimbangkan antara pelajaran umum dan agama.  

Di masa berdirinya, pelaksanaan pendidikan atau proses belajar 

mengajar Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin ini berada di 

masjid dan sebagian di rumah warga. Hal ini terjadi karena pada saat itu 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin belum memiliki gedung 

belajar sendiri. Namun dengan kegigihan dan kerjasama antara pengurus 

dengan warga akhirnya sedikit demi sedikit bisa membangun gedung 

belajar dan bahkan sampai sekarang sudah memiliki ruang yang cukup 

untuk pelaksanaan kegiatan belajar – mengajar siswa. 

2. Letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa 

Nambak Bungkal Ponorogo 

Letak Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Nambak di 

Jalan Hasanudin No. 20 Dusun Krobok Desa Nambak Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas Desa Nambak adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ketonggo 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bekare 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Truneng 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungkal dan Desa Kalisat 

Sedangkan letak bangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Sabilul Muttaqin Desa Nambak adalah sebagai berikut : 
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a. Sebelah utara pemukiman warga 

b. Sebelah timur persawahan 

c. Sebelah barat persawahan 

d. Sebelah selatan persawahan 

Berdasarkan letak bangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Sabilul Muttaqin Desa Nambak yang berada disekitar persawahan, 

sehingga dapat diberikan suatu paparan yang logis bahwa: 

a. Kegiatan belajar - mengajar menjadi terasa sejuk dan nyaman 

b. Luas halamannya cukup, sehingga anak dapat bermain sewaktu 

istirahat 

c. Lingkungan sekitarnya juga mendukung, jauh dari kebisingan 

sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar - mengajar. 

Dilihat dari sudut kepentingan pelaksanaan pendidikan, sekolah 

tersebut mempunyai letak geografis yang sangat strategis dan 

mendukung. Hal ini karena adanya faktor-faktor kedamaian, ketenangan, 

dan keamanan lingkungan serta jauh dari hal-hal yang banyak pengaruh 

negatif, seperti gedung perfilm-an, tempat atau komplek tuna susila, 

pasar-pasar dan lainnya yang mengurangi ketenangan dan kenyamanan 

dalam belajar. Sehingga dari sini tidak menutup kemungkinan bahkan 

terbuka lebar pelaksanaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Sabilul Muttaqin Desa Nambak akan berhasil baik apabila didukung 

dengan penanganan-penanganan dari tenaga pendidik yang professional 
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dan fasilitas-fasilitas yang mencukupi, baik segi kualitas maupun 

kuantitas. 

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas, Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak letak bangunannya 

sangat tepat, di samping terletak di sekitar persawahan, letaknya juga 

dekat dengan pemukiman warga yang sangat padat. Maka dapat dikatakan 

bahwa posisi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa 

Nambak sangat tepat dan mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi 

siswa-siswanya. 

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

Desa Nambak Bungkal Ponorogo. 

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak 

Terbentuknya Madrasah yang berkualitas berlandaskan Iman dan 

Taqwa berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Indikator Visi : 

1). Berkualitas dalam pembinaan ibadah amaliyah. 

2). Berkualitas dalam peningkatan prestasi UASBN dan UAMBN. 

3). Berkualitas dalam prestasi bahasa arab dan inggris. 

4). Berkualitas dalam prestasi nonakademik. 

5). Berkualitas dalam prestasi olahraga. 

6). Berkualitas dalam prestasi kesenian. 

7). Berkualitas dalam proses pembelajaran. 
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8).  Berkualitas dalam pengelolaan dan pelayanan pendidikan. 

9). Memiliki lingkungan Madrasah yang kondusif bernuansa Islami. 

    10). Mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat. 

b. Misi  Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak 

1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliyah yang berjiwa Aswaja 

2) Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan potensi yang 

dimiliki 

3) Menumbuhkan semangat untu maju secara intensif kepada seluruh 

warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik 

4) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak-anak 

5) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya ( khususnya bidang seni dan olah 

raga ) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal 

6) Mengefektifkan Pembelajaran dan mengoptimalkan kegiatan Ekstra 

Kurikuler 

7) Mengembangkan sumberdaya manusia untuk meningkatkan 

kualitas, profesionalisme guru dan karyawan 
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8) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga madrasah Pengurus dan Komite madrasah 

9) Menerapkan manajemen pelayanan bermutu 

10) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, rapi 

dan indah 

c. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak 

1) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3) Meningkatkan penanaman aqidah dan akhlaq al-karimah. 

4) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler. 

5) Meningkatkan komunikasi secara aktif dan proaktif dengan pihak-

pihak terkait. 

4. Data guru dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa 

Nambak Bungkal Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak 

didukung oleh 1 Kepala Madrasah 12 Guru yang terdiri dari 3 guru PNS 

dan 9 Guru Tetap Yayasan (GTY). Dari ke- 14 guru yang mengajar, 

terdapat 7 yang sudah ter Sertifikasi, masing-masing 3 dari guru PNS dan 

4 dari guru tetap yayasan. Walaupun jarak tempuh yang dialami oleh para 

pendidik relatif jauh, tetapi semangat untuk Li i‟la Kalimatillah ( 

menegakkan dan memperjuangkan agama Allah ) tidak pernah pudar. 
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Berikut nama Kepala Madrasah dan Guru yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak. 

 

Tabel 1.1. 

Data Kepala Madrasah dan Guru MI Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

NO NAMA NIP JABATAN 

1. Jemarin Abd. Rahman - Kepala Madrasah 

2. Moh. Mushlihuddin, S.Pd 150333475 Kesiswaan 

3. Binti Wafiroh, S.Pd.I - Tata usaha 

4. Rofi‟ah, S.Pd.I - Guru Agama kelas I & II 

5. Maryatin, S.Pd 150333499 Guru kelas III A 

6. Nurhalim - Operator  

7. Taufiq Sabaruddin, S.Pd. - Bendahara 

8. Samitun, S.Pd 150333484 Guru kelas III B 

9. Imam Muklis - Guru kelas I 

10. Moh. Bakri - Guru Agama kelas VI 
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11. Sri Wahyuni, S.Pd - Guru kelas IV 

12. B. Muthohari - Guru Agama Kelas V 

13. Ahmad Zuhri Asyhari - Guru kelas II 

 

Selain itu, guru di Madrasah Ibtida`iyah Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo sebagian besar Lulusan S1, sehingga telah 

cukup untuk memenuhi kriteria guru Sekolah Dasar yaitu minimal S1 

yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing baik dari lulusan 

umum maupun agama. Berikut daftar lulusan guru di Madrasah 

Ibtida`iyah Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo 

Tabel 1.2 

Data lulusan guru MI Ma`arif Sabilul Muttaqin 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

 

  

 

 

 

LULUSAN JUMLAH 

KETERANGAN 

PNS GTY 

S2 - - - 

S1 8 3 5 

SLTA/MA 5 - 5 

SLTP/MTs - - - 
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Sedangkan untuk jumlah keseluruhan siswa-siswi MI Ma‟arif 

Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo lambat laun mengalami 

peningkatan yang relatif  baik, di tahun pelajaran 2014/2015 jumlah 

keseluruhan siswa – siswinya berjumlah  124 anak, ini merupakan kuota 

yang bisa dikatakan cukup baik, karena jumlah anak perkelas sudah 

mencukupi standar untuk bisa dilaksanakan Ujian Nasional di madrasah 

sendiri. Melihat grafik siswa yang ada, patut disyukuri bahwa semakin 

banyak jumlah siswa, berarti kepercayaan terhadap Madrasah Ibtidiyah 

Ma‟arif Sailul Muttaqin semakin baik. Adapun  perincian jumlah 

keseluruhan siswa –siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.3 

Data Siswa MI Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

NO KELAS L P JUMLAH 

1. I 20 9 29 

2. II 10 4 14 

3. III A 6 11 17 

4. III B 10 7 17 

4. IV 8 8 16 

5. V 8 7 15 

6. VI 6 10 16 

JUMLAH 68 56 124 
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5. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa 

Nambak Bungkal Ponorogo. 

Tak dapat dipungkiri bahwa di dalam sebuah organisasi sekolah 

dibutuhkanlah susunan pengurus yang bertanggungjawab untuk 

keberlangsungan sekolah secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengurus sekolah bekerja untuk pengelolaan secara langsung disebuah 

sekolah atau madrasah seperti contoh kegiatan belajar mengajar. 

Sedangkan komite sekolah dan pengurus yayasan bekerja untuk 

keberlangsungan sekolah secara tidak langsung. Hal ini juga terjadi pada 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin, susunan pengurus komite, 

pengurus yayasan dan pengurus sekolah diambil dari orang-orang yang 

berkompeten dibidangnya. Berikut susunan pengurus Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 
 

Tabel 1.4 

Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

Kepala Madrasah 

Jemarin Abd. Rahman 

 

Ketua Yayasan 

Imam Barokah  

                     Ketua Komite 

Ir. Moh. Irhamni, M. Si. 

 

  

 

 

 

 

Kurikulum 

Imam Mukhlis, S.Pd.I 

 Kesiswaan 

Muh. Muslihudin, S.Pd 

 SarPras 

Moh. Bakri 

 Humas 

Rofi‟ah, S.Pd.I 

 

 

Wali Kls I 

Imam 

Mukhlis, 

S.Pd.I 

 Wali Kls II 

Ahmad 

Zuhri 

Ayhari 

 
Wali Kls III 

Samitun, 

S.Pd 

 Wali Kls IV 

Sri 

Wahyuni, 

S.Pd 

 Wali Kls V 

Taufiq 

Sabaruddin, 

S.Pd 

 Wali Kls VI 

M. 

Muslihuddin, 

S.Pd 

 

 

 

Keterangan : ---------- Garis koordinasi 

                                     Garis komando 

Siawa-siswi I - VI 

Tata Usaha 

Binti Wafiroh,S.Pd I 

Perpustakaan 

Maryatin, S.Pd 
 

Bendahara 

Taufiq S 

Masyarakat 
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6. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak 

Bungkal Ponorogo. 

Merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempu 

oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan 

kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan 

dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai 

dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. 

Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi 

lulusan.Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian 

integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. 

Srtuktur kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Nambak 

Bungkal Ponorogo meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam 

satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan 

kelas VI. Struktur kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo disusun berdasarkan standar kompetensi mata 

pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal 

Ponorogo memuat 8 mata pelajaran, 3 muatan lokal, dan 

pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 
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potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak 

dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi 

muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri 

bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. 

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi 

sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing 

oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan 

dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada MI merupakan “IPA 

Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 

c. Pembelajaran pada Kelas I s.d III dilaksanakan melalui pendekatan 

tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d VI dilaksanakan melalui 

pendekatan mata pelajaran. 

d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan 

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 

dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembejaran 

perminggu secara keseluruhan. 

e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran untuk kelas bawah adalah 35 

menit. 
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f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran ( dua semester ) adalah 34-

38 minggu. 

Kurikulum yang dipakai di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul 

Muttaqin Desa Nambak adalah Kurikulum KTSP 2006. Adapun rincian 

kurikulum yang digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.5 

Struktur Kurikulum MI Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

 

Komponen 

Kelas dan Alokasi Waktu 

I II III IV V VI 

A. Mata Pelajaran  

1. Pendidikan Agama Islam       

a. Al Quran Hadits 3 3 3 3 3 3 

b. Akidah Akhak 2 2 2 2 2 2 

c. Fiqih 2 2 3 3 3 3 

d. Sejarah Kebudayaan Islam   2 2 2 2 

e. Bahasa Arab 2 2 3 3 3 3 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 5 5 6 6 6 6 
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4. Matematika 6 6 7 6 6 6 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 3 3 3 3 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 3 3 3 3 

7. Seni Budaya dan Ketrampilan 2 2 2 2 2 2 

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan 

3 3 3 3 3 3 

B. Muatan Lokal  

1. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

2. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 

3. Aswaja - - - 1 1 1 

C. Pengembangan Diri 1 1 3 3 3 3 

Jumlah 36 36 46 46 46 46 

 

7. Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa 

Nambak Bungkal Ponorogo. 

Selain komponen-komponen yang sebagai mana telah disebutkan di 

atas, sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang ikut 

menentukan keberhasilan didalam pelaksanaan proses belajar mengajar.  

Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka 

akan terciptanya kelancaran dalam kegiatan  proses belajar - mengajar. 

Begitupun dengan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin, dalam hal 
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sarana dan prasarana semakin lama bertambah banyak seiring perkembangan 

zaman, yang nantinya diharapkan mampu menunjang keberhasilan siswa 

dalam mencari ilmu pengetahuan dan mengikuti informasi yang serba cepat 

dan berkembang saat ini. 

Adapun perincian sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Sabilul Muttaqin Desa Nambak Bungkal Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.6 

Data Sarana dan Prasarana MI Ma‟arif Sabilul Muttaqin 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

NO JENIS SARPRAS JUMLAH / 

UKURAN 

KEADAAN 

1. Ruang belajar 7 ruang Baik 

2. Ruang guru 1 ruang Baik 

3. Ruang Kepala Madrasah 1 ruang Baik 

4. Ruang UKS 1 ruang Baik  

5. Toilet  3 ruang Baik  

6. Meja kursi guru 15 stel Baik 

7. Meja belajar siswa 40 buah Baik 
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8. Kursi belajar siswa 40 buah Baik 

9. Komputer 4 unit Baik 

10. Laptop 2 unit Baik  

11. Printer 4 buah Baik  

12. Rak kantor 4 buah Baik 

13. Almari 6 buah Baik 

14. Internet/Telepon 1 buah Baik 

15. Papan tulis 6 buah Baik 

16. Papan pengumuman 3 buah Baik 

17. LCD 6 buah 3 Baik 

18. Tape dan salon 6 buah Baik 

19. Generator sistem 1 buah Baik  

20. Luas tanah seluruhnya 706 M
2
 Baik 

21. Luas bangunan 340 M
2
 Baik 
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B. Deskripsi Data khusus 

1. Data Tentang Upaya Yang Dilakukan Guru Dalam Meningkatkan 

Nilai Ujian Nasional di Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin 

nambak Bungkal Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

MI Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo adalah 

lembaga pendidikan formal yang bernaung di bawah Lembaga pendidikan 

Ma`arif serta Kementerian Agama kabupaten Ponorogo, yang 

mengedepankan kualitas belajar dan hasil belajar para peserta didiknya. 

Nilai hasil ujian nasional merupakan salah satu aspek yang dilihat 

seberapa berhasilnya sebuah pendidikan di tingkat dasar. Maka perlu 

persiapan serta upaya yang maksimal baik dari madrasah dan guru kelas. 

Seperti yang diutarakan Bapak Jemarin selaku kepala madrasah di MI 

Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

“Persiapan lahir dan batin peserta didik merupakan langkah awal 
yang ditempuh sebagai salah satu aspek utama. Dengan kegiatan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kegiatan shalat 

dhuha dan istighosah. Hal ini bertujuan sebagai bentuk 

penyeimbang setelah melakukan usaha-usaha yang keras dalam 

menyongsong ujian. Selain itu penyampaian materi yang sudah 

ditentukan berdasarkan kisi-kisi, dan pemberian latihan-latihan 

serta memberikan try out”.47
 

 

  Persiapan dan upaya madrasah dan guru memang salah satu aspek 

yang sangat penting dalam keberhasilan suatu ujian. Hal senada yang 

                                                           

 

        
47

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/29-IV/2015 . 



78 

 

 
 

hampir sama diutarakan oleh Bapak Muhammad Muslihudin, S.Pd 

sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) kelas 

VI di MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

   ”Dalam mempersiapan ujian nasional adalah dalam proses kenaikan 
kelas dari kelas IV sampai kelas VI dilakukan secara selektif. Hal 

ini dilakukan untuk mempersiapkan calon peserta ujian yang benar-

benar sudah matang. Setelah itu dilakukan, maka tinggal 

memberikan pembekalan materi yang telah sesuai dengan kisi-kisi 

yang sudah ditentukan dan melakukan inventarisir materi serta soal-

soal latihan ujian. Bersamaan dengan itu komunikasi yang baik 

dengan wali murid termasuk hal yang tidak boleh ditinggalkan 

sebagai bentuk kerjasama yang baik antara madrasah, guru dan wali 

murid.” 48
 

 

Waka kurikulumpun membenarkan upaya yang dilakukan oleh guru 

kelas sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi ujian nasional. 

Diutarakan oleh Bapak Imam Mukhlis S.Pd.I : 

“Upaya guru dalam meningkatkan nilai ujian nasional,pertama 

dengan pemilihan peserta ujian yang telah diseleksi kenaikannya 

mulai dari kelas IV, V, VI. Seleksi dilakukan dengan acuan Kriteria 

ketuntasan minimal, di mana peserta didik yang tidak memenuhi 

criteria ketuntasan minimal maka yang bersangkutan tidak berhak 

naik kelas. Setelah itu mempersiapkan lahir dan batin peserta ujian 

serta pemberian materi yang telah sesuai dengan kisi-kisi ujian 

nasional.” 49
 

 

Jadi guru berusaha mempersiapkan ujian ini jauh-jauh hari bahkan 

mulai dari kelas IV yang telah diseleksi untuk naik kelas berdasarkan 

                                                           

      

       
48

  Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/27-IV/2015.  

       
49

  Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/5-V/2015 . 



79 

 

 
 

standar yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini kerjasama antar guru kelas 

sangat penting, dan kerjasama seperti ini telah lama dilakukan sejak lama. 

Sehingga peserta didik juga telah siap dalam menempuh ujian yang akan 

dihadapi. Hal ini diungkapkan oleh Nur Usma Batrisya siswi kelas VI di 

MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

“Dalam menghadapi ujian saya sudah siap, karena saya dan teman-

teman telah dibimbing, diberi materi dan latihan berupa try out 

setiap tiga hari dalam seminggu. Selain mengadakan try out sendiri, 

kami juga latihan try out  bersama dengan madrasah lain sebulan 

menjelang pelaksanaan ujian.” 
50

 

 

Di sini terlihat sekali kerjasama yang terjalin antara guru, peserta 

didik dan wali murid. Guru merupakan salah satu aspek keberhasilan 

dalam pendidikan. Dimana guru tidak hanya mengajar saja, namun 

mendidik dengan sepenuh hati agar peserta didik dapat berkembang 

dengan ilmu dan akhlakul karimah. Peran guru tidak pernah lepas dari 

kesuksesan peserta didik dalam ujian nasional. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Mushlihudin S,Pd sebagai guru Guru mata pelajaran ( 

Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) kelas VI di MI Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo : 

“Sebagai seorang pendidik guru membekali peserta didik dengan 

akhlakul karimah, dan kejujuran serta menumbuhkan sikap 

percaya diri. Sebab dengan berbekal kejujuran dan percaya diri 

inilah yang menghasilkan nilai ujian dalam bentuk yang 

                                                           

      

      
50

  Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/6-V/2015 . 
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sesungguhnya. Tidak ada rekayasa, jual beli kunci ujian, mencari 

bocoran soal dan cara pintas lainnya. Jadi peserta ujian benar-

benar menjalani ujian secara alami dan berdasarkan kemampuan 

mereka masing-masing” 51
 

 

Keberhasilan dalam ujian juga ditentukan dalam proses menuju 

sebuah ujian yaitu proses pembelajaran. Dimana guru berperan sebagai 

pengajar yang membantu peserta didik dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Kegiatan yang dilakukan didalam kegiatan pembelajaran 

meliputi banyak hal, sehingga akan mudah dicerna peserta didik dalam 

menghadapi ujian. Diungkapkan oleh Bapak Muhammad Mushlihudin, 

S.Pd. sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) 

kelas VI di MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

“Dalam menghadapi ujian yang sebentar lagi dilaksanakan, ketika 

mengajar guru melakukan interaksi yang harmonis antar peserta 

didik bertujuan terciptanya komunikasi yang baik antara guru dan 

peserta didik. Guru harus menguasai materi ujian serta mengetahui 

prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran.” 52
 

 

Guru menjalankan perannya sebagai pembimbing dalam 

pembelajaran dengan tujuan utama yaitu keberhasilan dalam pendidikan 

dan salah satunya adalah nilai ujian yang memuaskan. Demi mewujudkan 

hal itu guru harus mempersiapkan segala kebutuhan yang akan 

menunjang keberhasilan ujian nasional. Diungkapkan oleh Bapak 

                                                           

 

       
51

  Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/30-IV/2015.  

       
52

  Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/30-IV/2015.  
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Muhammad Mushlihudin, S.Pd. sebagai Guru mata pelajaran ( 

Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) kelas VI di MI Sabilul Muttaqin 

Nambak Bungkal Ponorogo : 

“sebagai seorang pembimbing saya melakukan beberapa kegiatan 

yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menghadapi ujian yaitu 

menyusun program bimbingan yang berkaitan dengan ujian 

nasional. Selanjutnya mengenali karakteristik masing-masing 

peserta didik dan bekerjasama dengan wali murid untuk 

memecahkan masalah yang terjadi pada peserta didik”. 53
 

 

Ungkapan yang sama diungkapkan bapak Jemarin selaku Kepala 

Madrasah di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

“Memberikan bimbingan atau les yang berkaitan dengan mata 
pelajaran ujian nasional sehingga peserta didik betul-betul siap 

menghadapi ujian. Selain itu juga pemberian motivasi agar anak 

juga senang pada pelajaran sehingga jika sudah senang akan mudah 

dalam menerima materi yang disampaikan.” 54
 

 

Ungkapan penguat diutarakan oleh Nur Usma Batrisya siswi kelas 

VI di MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

“setiap hari kami diberikan bimbingan dan les tambahan, bahkan 
ketika hari libur juga masuk karena kami yang meminta. Saya dan 

teman-teman memang sangat senang dan betah diajar oleh Bapak 

Muslihudin karena beliau merupakan panutan kami dalam 

menghadapi ujian nasional.” 55
 

 

                                                           

     

       
53

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/30-IV/2015. 

       
54

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/4-V/2015. 

       
55

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/6-V/2015. 
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Penambahan les dan bimbingan ujian nasional juga disambut baik 

oleh wali murid, sekalipun hari libur tetap masuk namun wali murid 

sangat setuju karena belajar anak-anaknya selalu dalam pengawasan. 

Ungkapan ini disampaikan oleh Ibu wahyurin sebagai wali murid : 

“Anak-anak setiap hari masuk les dan bahkan terkadang hari libur 

juga masuk. Saya sangat mendukung, karena anak saya selalu 

dibimbing dan diperhatikan belajarnya dalam menghadapi ujian 

nasional ini. Dan saya harapkan mendapat nilai ujian yang bagus.” 
56

 

 

Dengan bimbingan belajar proses belajar peserta didik selalu 

mendapat pengawasan dan pengarahan dari guru. Dalam bimbingan 

belajar juga mendapatkan latihan-latihan pengerjaan soal ujian. Sama 

dengan peran guru sebagai pelatih, guru memberikan latihan-latihan soal 

serta cara mengerjakannya. Diungkapkan oleh Bapak Muhammad 

Mushlihudin, S.Pd. sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPA ) kelas VI di MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal 

Ponorogo : 

“Sebagai pelatih saya memberikan cara belajar yang baik kepada 

seluruh peserta didik dan memberikan cara-cara pengerjaan soal 

yang mudah dipahami dan diterapkan oleh anak didik saya.” 57
 

 

                                                           

 

       
56

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/7-V/2015. 

        
57

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/2-V/2015. 
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Terlihat dari cara guru memberikan latihan-latihan soal kepada 

peserta didik dengan cara yang mudah digunakan menunjukkan seorang 

guru harus memiliki peran sebagai inovator bagi anak didiknya. Yang 

diungkapkan oleh Bapak Muhammad Mushlihudin, S.Pd. sebagai Guru 

mata pelajaran ( Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) kelas VI di MI 

Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo : 

“Sebagai inovator guru memberikan teknik cepat untuk mengerjakan 
soal. Sebab pada dasarnya soal ujian yang berbentuk pilihan ganda 

terdapat cara pengerjaan dengan menggunakan spekulasi. Namun 

spekulasi tersebut juga memiliki dasar yang kuat.”  58
 

 

Sebagai inovator seorang guru akan mampu memberikan terobosan-

terobosan yang dinilai baik sehingga mampu mempermudah peserta didik 

dalam mengerjakan ujian. Dengan dorongan belajar yang tinggi guru juga 

harus kreatif dalam setiap pembelajarannya. Kerja mandiri merupakan 

prinsip yang digunakan guru dalam mengerjakan setiap butir soal ujian, 

sehingga diharapkan peserta didik mampu cara tersendiri dalam 

mengerjakan soal tersebut. Seperti diungkapkan Bapak Muhammad 

Mushlihudin, S.Pd. sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPA ) kelas VI di MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal 

Ponorogo : 

                                                           

   

      
58

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam  lampiran penelitian ini, koding : 01/W/2-V/2015. 
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“Memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menjawab soal 
sendiri menggunakan cara mereka masing-masing. Sebab tidak 

menutup kemungkinan peserta didik menemukan cara lain yang 

lebih efektif dari pada cara yang telah diberikan oleh guru.” 59
  

 

Kegiatan seperti yang dilakukan oleh guru dalam menemukan cara 

sendiri untuk mengerjakan soal menggambarkan peran guru sebagai 

pendorong kreatifitas peserta didik. Sehingga dalam menjumpai 

permasalahan akan mampu berfikir yang kritis demi memudahkan dalam 

pemecahannya. Hal tersebut dikuatkan oleh peserta didik yang bernama 

Ulil yang mengungkapkan : 

“guru selalu memberikan ilustrasi terhadap berbagai macam 
persoalan yang dihadapi dan meminta kami untuk mencoba 

memecahkannya sendiri. Jadi guru tidak memberikan jawaban 

langsung dari materi dan soal yang diberikan dan memberikan 

waktu berfikir untuk memecahkannya sendiri.” 

 

Ungkapan yang hampir sama diutarakan oleh Ibu Wahyurin, S.Pd 

sebagai wali murid kelas VI dari (U) : 

“Bapak Mushlih memang mampu mendorong kreatifitas anak 
saya, beliau orang yang sabar sehingga sangat telaten. Terbukti 

anak saya sangat semangat dan giat dalam belajar karena 

nasehat-nasehat dan motivasinya.” 60
 

 

Serangkaian peran yang dilakukan guru adalah demi tercapainya 

keberhasilan peserta didiknya dalam belajar dan pada akhirnya 

mendapatkan nilai ujian yang sangat memuaskan. Untuk itu peran guru 
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sebagai evaluator juga sangat penting demi mengetahui seberapa besar 

keberhasilan yang akan dicapainya. Bapak Muhammad Mushlihudin, 

S.Pd. sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) 

kelas VI di MI Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo 

mengungkapkan: 

“Guru berperan dalam proses evaluasi pembelajaran dengan 
melakukan koreksi, analisis, dan mengevaluasi hasil dari try out 

peserta didik. Sehingga guru langsung dapat mendeteksi siapa 

yang masih perlu penanganan khusus, dan soal nomor berapa yang 

perlu diperdalam penguasaannya, sehingga diharapkan ketika 

peserta didik menghadapi ujian sudah menguasai materi.” 61
 

 

Dari banyaknya peran guru yang dilakukan, hanya mengakar pada 

satu tujuan yaitu mewujudkan keberhasilan pendidikan nasional yang 

diimbangi dengan pencapaian nilai ujian yang maksimal. 

Kesimpulannya peran guru sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pelatih, inovator, pendorong kratifitas dan evaluator sangat 

sentral dalam upaya meningkatkan nilai ujian nasional siswa kelas VI MI 

Ma`arif Sabilul Muttaqin tahun 2014-2015. Sehingga secara keseluruhan 

dalam persiapan serta upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

menjalankan perannya sangat membantu peserta didik dalam mencapai 

kesuksesan belajar dan hasil belajar yang memuaskan. 
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2. Data Tentang Faktor-Faktor Yang Menunjang Dan Menghambat 

Upaya Guru Dalam Meningkatkan Nilai Ujian Nasional Di Madrasah 

Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

Upaya guru merupakan usaha yang dilakukan seorang guru kelas 

dalam menjembatani peserta didik untuk mencapai keberhasilan belajar. 

Terdapat faktor-faktor yang mampu menunjang dan bahkan 

mempengaruhi dalam upaya tersebut. Sehingga perlu adanya terobosan-

terobosan guru dalam memakasimalkan usahanya mencapai keberhasilan  

belajar dan meningkatkan nilai ujian nasional. 

Faktor yang menunjang akan sangat membantu upaya guru dalam 

membawa peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan yaitu 

meningkatnya nilai ujian setiap tahunnya. Adapun faktor yang menunjang 

seperti yang diungkapkan Bapak Muhammad Mushlihudin sebagai guru 

kelas VI dan bapak jemarin selaku kepala madrasah di MI Ma`arif Sabilul 

Muttaqin Nambak : 

“ Peserta didik akan mampu mendapatkan nilai ujian yang baik jika 
didukung oleh Sumber daya manusia dari peserta didik yang 

meliputi: (minat belajar yang tinggi, kecerdasan peserta didik, 

motivasi belajar serta keaktifan peserta didik di dalam 

pembelajaran), kemudian kompetensi guru yang mengajar, 

meliputi banyak aspek yaitu: metode dan strategi mengajar, 

pendekatan yang diterapkan, latihan-latihan yang bervariasi serta 

kecakapan dalam mengelola kelas. Setelah itu kepedulian wali 

murid terhadap anaknya,diantaranya pemberian motivasi belajar 
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dan memberikan les tambahan diluar sekolah.dan yang tidak kalah 

pentingnya lagi sarana belajar yang memadai dalam hal ini 

mencakup LCD, Audio,  laptop serta koneksi internet yang dapat 

mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik 

dalam meningkatkan belajarnya.” 62
 

 

Selanjutnya guru mengungkapkan bahwa kompetensi guru sangat 

membawa dampak besar kepada peserta didik dalam meningkatkan nilai 

ujian nasional. Dengan kompetensi yang memenuhi, guru akan mampu 

mengelola kelas dengan baik sehingga membawa dampak yang baik bagi 

peserta didik. Salah satunya adalah metode dan pendekatan dalam 

mengajar dinilai sangat berdampak signifikan terhadap proses 

pembelajaran yang baik. Metode yang digunakan harus sesuai dengan 

materi yang disampaikan. Begitu juga pendekatan yang diterapkan guru 

dalam memahami karakteristik masing-masing peserta didiknya. 

Bapak Muhammad Muslihudin ,S.Pd sebagai Guru mata pelajaran 

( Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) kelas VI mengungkapkan : 

“Metode merupakan alat yang digunakan sebagai pendorong 
sekaligus alat agar peserta didik mudah dalam menerima materi 

dan selalu mengingatnya. Karena dengan metode mereka dapat 

menemukan sendiri yang mereka butuhkan. Biasanya metode yang 

saya gunakan adalah: ceramah plus, diskusi, demonstrasi, resitasi 

dan metode pelajaran beregu.” 63
 

 

Senada dengan ungkapan Bapak Muslihudin, Bapak Jemarin selaku 

kepala madrasah juga mengungkapkan : 
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“Penerapan metode belajar yang sesuai oleh guru kelas akan 
berdampak signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan 

menggunakan berbagai macam metode yang digunakan seperti 

diskusi, demonstrasi, eksperimental dan sebagainya.” 64
 

 

Dengan metode yang tepat peserta didik akan antusias dan senang 

dalam menerima materi khususnya materi ujian nasional. Sehingga 

peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian. Seperti 

diungkapkan oleh seorang siswi bernama Elysa : 

“Dengan metode pembelajaran yang digunakan saya sangat 
terbantu dan senang mengikuti pelajaran karena tidak 

membosankan. Saya juga merasa tidak mengalami kesulitan yang 

berarti dalam mengerjakan soal-soal latihan atau try out.” 65
 

 

Ungkapan yang hampir sama juga dari siswa kelas VI bernama Nur 

Usma Batrisya : 

 

“Saya suka sekali diajar oleh Bapak Muslihudin, karena beliau 
disiplin, kreatif dan senang humoris serta menggunakan berbagai 

macam metode dalam mengajar yang sanagt membantu sehingga 

pembelajaran tidak membosankan dan menegangkan.” 66
 

 

Salah satu wali murid dari siswi kelas VI bernama (E) 

mengungkapkan yang hampir sama juga yaitu Bapak Sumiran : 

 

“Sangat terbantu dengan metode, karena guru mengetahui dan 
memahami kemampuan dan karakter anak sehingga mampu 
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memposisikan dan memperlakukan anak sesuai pola pikir masing-

masing.” 67
 

 

Selain metode pendekatan juga perlu dan penting. Karena guru akan 

mampu mengetahui karekter peserta didik yang berbeda-beda, sehingga 

mampu menempatkan serta mengarahkan peserta didik sesuai karakternya. 

Bapak Muhammad Muslihudin, S.pd sebagai Guru mata pelajaran ( 

Matematika, Bahasa Indonesia, IPA ) kelas VI di Mi Ma`arif Sabilul 

Muttaqin Nambak Bungkal mengungkapakan : 

“Pendekatan yang saya terapkan dalam pembelajaran meliputi 
pendekatan konstektual, individual, kelompok, kontruktivisme, 

deduktif, induktif, pendekatan konsep dan pendekatan proses.” 68
 

 

Dalam pembelajaran metode, pendekatan serta motivasi merupakan 

hal yang penting, khususnya dalam persiapan ujian nasional peserta didik 

harus benar-benar siap segalanya agar mereka mampu melaksanakan 

dengan baik dan hasil yang memuaskan. Hal tersebut tidak lepas dari 

motivasi seorang guru yang diberikan kepada peserta didiknya. Motivasi 

tersebut akan membekas dan memacu semangat mereka dalam belajar dan 

pada akhirnya mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Kembali Bapak 

Muslihudin, S.pd sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPA ) kelas VI mengungkapkan : 
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“ Dengan metode, motivasi dan pendekatan yang diterapkan selalu 
menunjukkan hasil. Terbukti selalu meningkatnya hasil try out, dan 

sejak ujian tahun 2008 sampai 2014 nilai ujian selalu diatas nilai try 

out.” 69
 

 

 Terdapat banyak faktor yang menunjang yang mampu membantu 

upaya guru dalam meningkatkan nilai ujian nasional siswa kelas VI tahun 

pelajaran 2014-2015. Namun terdapat juga beberapa faktor yang dapat 

menjadi hambatan seorang guru. Diungkapkan Bapak Muhammad 

Muslihudin, S.Pd sebagai Guru mata pelajaran ( Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPA ) kelas VI: 

“Lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik memiliki pengaruh 
yang sangat besar khususnya pengaruh negative yang dapat 

menghambat peserta didik dalam pembelajarannya. Kondisi 

masyarakat yang bermacam-macam akan dengan mudah membawa 

dampak ke peserta didik, apalagi dengan lingkungan yang sebagian 

terdapat judi seperti sabung ayam. Hal ini menjadi kekhawatiran 

bagi wali murid dan pihak sekolah.” 70
 

 

Diperkuat oleh ungkapan Bapak Jemarin selaku kepala madrasah : 

“Siswa yang kurang mengikuti arahan yang diberikan oleh guru, 
kurangnya dukungan orang tua dan faktor lingkungan sekitar rumah 

peserta didik berpengaruh terhadap keberlangsungan pembelajaran 

peserta didik.” 71
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Waka kurikulum juga membenarkan ungkapan dari guru kelas yang 

dipaparkan oleh Bapak Imam Mukhlis, S.Pd.I : 

 

“Bahwa peserta didik akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
sekitar rumah, karena peserta didik banyak menghabiskan waktu 

yang lebih banyak diluar sekolah. Seperti bermain dengan teman 

sebaya dan bergaul dengan lingkungan sekitar yang bermacam-

macam akan dengan mudah membawa anak baik dalam hal yang 

positif maupun negative.” 72
 

 

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa terdapat faktor yang 

dapat menunjang guru dalam meningkatkan nilai ujian nasional siswa kelas 

VI diantaranya : sumberdaya manusia peserta didik yang meliputi minat 

belajar yang tinggi, kecerdasan peserta didik, motivasi belajar serta 

keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran), sarana prasarana, 

kompetensi guru yang diantaranya: metode dan strategi mengajar, 

pendekatan yang diterapkan, latihan-latihan yang bervariasi serta 

kecakapan dalam mengelola kelas.  

Selain itu juga terdapat beberapa penghambat upaya guru dalam 

meningkatkan nilai ujian siswa kelas VI yaitu : pengaruh lingkungan 

masyarakat yang beraneka ragam yang membawa dampak positif dan 

negatif serta peserta didik itu sendiri. 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Upaya Yang Dilakukan Guru Dalam Meningkatkan Nilai Ujian Nasional 

di Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan 

formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah, dan 

sebagainya. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di 

masyarakat. Kewibawaan yang menyebabkan guru dihormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah 

yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang 

berkepribadian mulia.
73

 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. 

Selanjutnya dalam bab XI pasal 39, dinyatakan bahwa guru adalah tenaga 

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 
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pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan mengabdikan diri kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal ini dipertegas 

lagi dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, 

Bab 1 pasal 1 ayat 1, bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik 

professional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 

Menjadi guru adalah pekerjaan mulia karena guru bertanggungjawab 

besar dalam mendidik serta memberikan pengetahuan dan juga menjadikan 

peserta didik yang bermoral baik dalam kehidupan ini. Begitu mulia pekerjaan 

seorang guru sekaligus betapa beratnya tugas dan tanggung jawab menjadi 

seorang guru. Inilah mengapa tidak semua orang bisa menjadi seorang guru 

yang berhasil. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai rasa cinta 

terhadap anak-anak atau peserta didik dan berdedikasi tinggi terhadap dunia 

pendidikan saja yang mampu menjadi seorang guru.
74

   

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi guru yang 

menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi 
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yang tidak dapat dipisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, 

mengajar dan melatih.
75

 

Peran guru sebagai pendidik adalah guru menjadi sosok panutan yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. 

Keteladanan itu lebih merupakan aspek sikap dan perilaku, budi pekerti luhur, 

dan akhlaq mulia. Seperti jujur, tekun, mau belajar, amanah, social dan sopan 

santun.
76

 

  Sebagai seorang pendidik harus membekali peserta didik dengan 

akhlakul karimah, terutama kejujuran serta menumbuhkan sikap percaya diri. 

Sebab dengan berbekal kejujuran dan percaya diri inilah yang menghasilkan 

nilai ujian dalam bentuk yang sesungguhnya. Tidak ada rekayasa, jual beli 

kunci ujian, mencari bocoran soal dan cara pintas lainnya. Jadi peserta ujian 

benar-benar menjalani ujian secara alami dan berdasarkan kemampuan 

mereka masing-masing.
77

 

Sikap dan perilaku guru yang harus diteladani oleh siswa di dalam 

maupun di luar kelas, merupakan alat pendidikan yang diharapkan 

membentuk kepribadian siswa kelak di masa dewasa. Dalam konteks inilah 

maka sikap dan perilaku guru menjadi semacam bahan ajar secara tidak 

langsung yang dikenal dengan “hidden curriculum”. 
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Selanjutnya guru mempunyai peran sebagai pengajar yaitu guru 

diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus 

diampu untuk ditransfer kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus menguasai 

materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode 

mengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar dan 

menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil 

belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas dan dasar-dasar kependidikan.
78

 

 Sebagai pengajar guru melakukan interaksi yang harmonis antar peserta 

didik bertujuan terciptanya komunikasi yang baik antara guru dan peserta 

didik. Guru harus menguasai materi ujian serta mengetahui prinsip-prinsip 

yang diterapkan dalam pembelajaran.
79

 

Peran guru berikutnya adalah sebagai pembimbing yaitu memiliki 

kemampuan untuk dapat membimbing siswa, memberikan dorongan 

psikologis agar siswa dapat menepikan faktor-faktor internal dan faktor 

eksternal yang akan mengganggu proses pembelajaran di dalam dan luar 

sekolah, serta memberikan arahan dan pembinaan karir siswa sesuai dengan 

bakat dan kemampuan siswa. 

Dalam menghadapi ujian nasional peran guru sebagai pembimbing 

melakukan beberapa kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam 
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menghadapi ujian yaitu menyusun program bimbingan yang berkaitan dengan 

ujian nasional. Selanjutnya Memberikan bimbingan atau les yang berkaitan 

dengan mata pelajaran ujian nasional sehingga peserta didik betul-betul siap 

menghadapi ujian. Selain itu juga pemberian motivasi agar anak juga senang 

pada pelajaran sehingga jika sudah senang akan mudah dalam menerima 

materi yang disampaikan. 

Peranan guru sebagai pembimbing sangat penting, karena kehadiran 

guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia 

dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami 

kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan anak 

didik menyebabkan lebih banyak tergantungpada bantuan guru. Tetapi 

semakin dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang. Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat anak 

didik belum mampu berdiri sendiri.
80

 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, 

baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak 

sebagai pelatih. Pelatihan yang dilakukan harus memperhatikan kompetensi 

dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan 

individual peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, 

meskipun tidak mencakup semua hal, dan tidak setiap hal secara sempurna, 
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karena hal itu tidaklah mungkin. Secara didaktis, guru menciptakan situasi 

agar peserta didik berusaha menemukan sendiri apa yang seharusnya 

diketahui. Guru harus bisa menahan emosinya untuk menjawab semua 

pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga kewenangan yang dimiliki 

tidak membunuh kreativitas peserta didik. 

Guru sebagai pelatih memberikan cara belajar yang baik kepada seluruh 

peserta didik dan memberikan cara-cara pengerjaan soal yang mudah 

dipahami dan diterapkan oleh anak didik saya.
81

 

Guru harus memberikan sebanyak mungkin kesempatan bagi siswa 

untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktik yang akan 

digunakan langsung dalam kehidupan. Dalam aspek ini, guru memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa agar siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang sebanyak-banyaknya, khususnya untuk 

mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang mereka butuhkan. 

Guru sebagai inovator guru memberikan teknik cepat untuk 

mengerjakan soal. Sebab pada dasarnya soal ujian yang berbentuk pilihan 

ganda terdapat cara pengerjaan dengan menggunakan spekulasi. Namun 

spekulasi tersebut juga memiliki dasar yang kuat.
82
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Guru menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan 

pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki 

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. 

Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas 

merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, 

dibimbing dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang 

kreator dan motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Akibat dari 

fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik 

dalam melayani peserta didik , sehingga peserta didik akan menilainya bahwa 

ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas 

menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik 

dari yang telah dikerjakan sebelumnya dan apa yang dikerjakan dimasa 

mendatang lebih baik dari sekarang. 

Guru Memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menjawab 

soal sendiri menggunakan cara mereka masing-masing. Sebab tidak menutup 

kemungkinan peserta didik menemukan cara lain yang lebih efektif dari pada 

cara yang telah diberikan oleh guru. 
83
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Guru sebagai evaluator mempunyai fungsi menyusun instrument 

penilaian, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian 

serta memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa.
84

 

Guru berperan dalam proses evaluasi pembelajaran dengan melakukan 

koreksi, analisis, dan mengevaluasi hasil dari try out peserta didik. Sehingga 

guru langsung dapat mendeteksi siapa yang masih perlu penanganan khusus, 

dan soal nomor berapa yang perlu diperdalam penguasaannya, sehingga 

diharapkan ketika peserta didik menghadapi ujian sudah menguasai materi.
85

 

Sebagai seorang evaluator, guru dituntut baik dan jujur dengan 

memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsic. 

Penilaian terhadap aspek intrinsic lebih menyentuh pada aspek kepribadian 

anak didik yakni aspek nilai. Berdasarkan hal tersebut, guru harus bisa 

memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap 

kepribadian anak didik tentu diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban 

anak didik ketika diberikan tes. Anak didik yang berprestasi baik, belum tentu 

memiliki kepribadian yang baik. Jadi, penilaian itu hakikatnya diarahkan pada 

perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap. 

Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil pengajaran), 

tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari kedua kegiatan ini akan 
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mendapatkan umpan balik (feedback)tentang pelaksanaan interaksi edukatif 

yang telah dilakukan.
86

 

 

B. Faktor-Faktor Yang Menunjang Dan Menghambat Upaya Guru Dalam 

Meningkatkan Nilai Ujian Nasional Di Madrasah Ibtidaiyah Sabilul 

Muttaqin Nambak Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Upaya guru merupakan usaha yang dilakukan seorang guru kelas dalam 

menjembatani peserta didik untuk mencapai keberhasilan belajar. Terdapat 

faktor-faktor yang mampu menunjang dan bahkan mempengaruhi dalam 

upaya tersebut. Sehingga perlu adanya terobosan-terobosan guru dalam 

memaksimalkan usahanya mencapai keberhasilan  belajar dan meningkatkan 

nilai ujian nasional. 

Peserta didik akan mampu mendapatkan nilai ujian yang baik jika 

didukung oleh Sumber daya manusia dari peserta didik, kemudian kompetensi 

guru yang mengajar, kepedulian wali murid terhadap anaknya, serta sarana 

belajar yang memadai.” 87
 kompetensi guru merupakan salah satu aspek yang 

signifikan yang mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajarn 

dengan baik. Guru yang kompeten akan menggunakan strategi, metode 
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belajar, pendekatan dan motivasi sebagai pemicu semangat belajar para 

peserta didiknya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan yang guru ambil akan 

menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. Guru memakai 

berbagai macam pendekatan dalam belajar sehingga guru mengetahui karakter 

masing-masing peserta didiknya. Dalam mengajar guru harus pandai 

menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, bukan sembarangan yang 

bisa merugikan anak didik. Ada beberapa pendekatan yang diajukan dalam 

pembicaraan ini dengan harapan dapat membantu guru dalam memecahkan 

permasalahan dalam interaksi edukatif,
88

 yaitu : 

1.) Pendekatan Individual 

Peserta didik dalam satu kelas memiliki perilaku yang berbeda-

beda, dari cara mengemukakan pendapat, cara berpakaian, daya serap, 

tingkat kecerdasan dan sebagainya. Dari perbedaan itulah memberikan 

wawasan kepada guru, bahwa strategi pembelajaran harus memperhatikan 

perbedaan anak didik pada aspek individual. Dengan kata lain, guru harus 

menggunakan pendekatan individual dalam strategi pembelajarannya. 

Pendekatan individual mempunyai arti penting bagi kepentingan 

pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual 

ini. Persoalan kesulitan belajar anak didik lebih mudah dipecahkan 
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dengan menggunakan pendekatan individual, walaupun suatu saat 

pendekatan kelompok juga diperlukan.
89

Guru menggunakan pendekatan 

individual akan berusaha memahami anak didik sebagai makhluk 

individual dengan segala persamaan dan perbedaannya.  

2.) Pendekatan Kelompok 

Dalam pengajaran, terkadang ada juga guru yang menggunakan 

pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok 

memang suatu waktu diperlukan dan digunakan untuk membina dan 

mengembangkan sikap sosial anak didik.
90

 Dengan pendekatan kelompok 

diharapkan dapat ditumbuhkan dan dikembangkan rasa social yang tinggi 

pada diri setiap anak. Sedangkan guru yang menggunakan pendekatan 

kelompok berusaha memahami anak didik sebagai makhluk sosial.  

Dari kedua pendekatan tersebut lahirlah kegiatan belajar mengajar 

yang berlainan, dengan tingkat keberhasilan belajar yang tidak sama pula. 

Perpaduan dari kedua pendekatan itu malah akan menghasilkan hasil 

belajar mengajar yang lebih baik.  

Hal lain yang amat penting juga adalah penggunaan metode 

mengajar yang bervariasi akan menentukan kualitas hasil belajar 
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mengajar. Hasil pengajaran yang dihasilkan juga akan berbeda dengan 

yang hanya menggunakan metode ceramah.
91

 

Metode merupakan alat yang digunakan sebagai pendorong 

sekaligus alat agar peserta didik mudah dalam menerima materi dan 

selalu mengingatnya. Karena dengan metode mereka dapat menemukan 

sendiri yang mereka butuhkan. Biasanya metode yang saya gunakan 

adalah: ceramah plus, diskusi, demonstrasi, resitasi dan metode pelajaran 

beregu.” 92
Metode digunakan untuk menunjukkan serangkaian kegiatan 

guru yang terarah yang menyebabkan siswa belajar. Metode dapat 

dianggap sebagai cara atau prosedur yang keberhasilannya adalah di 

dalam belajar, atau sebagai alat yang menjadikan mengajar menjadi 

efektif. Jika dianggap bahwa metode sebagai sustu proses maka akan 

terdiri dari berbagai langkah-langkah. Oleh sebab itu, metode merupakan 

salah satu aspek pokok dalam pendidikan dan merupakan masalah sentral 

dalam mengajar. 

Mengajar yang berhasil menuntut penggunaan metode yang tepat. 

Seorang guru tentu mempunyai metode dan seorang guru yang baik akan 

memahami dengan baik metode yang digunakannya sebab seperti yang 

sering didengar bahwa tidak ada satu metodepun yang baik untuk semua 
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pelajaran. Ia harus mengetahui bukan hanya bahan atau materi pelajaran 

akan tetapi juga masalah-masalah siswa, sebab melalui metode mengajar 

ia harus mampu member kemudahan belajar kepada siswa dalam proses 

belajar.
93
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas berbagai uraian dan penjelasan hasil penelitian 

lapangan tentang Peran Guru dalam Meningkatkan Nilai Ujian Nasional (studi 

Kasus pada sekolah Fullday di MI Ma`arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015), maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan nilai ujian nasional siswa 

kelas VI meliputi peranan guru dalam pembelajaran yaitu:  

a. Peran guru sebagai pendidik adalah guru menjadi sosok panutan yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh 

siswa. Keteladanan itu lebih merupakan aspek sikap dan perilaku, budi 

pekerti luhur, dan akhlaq mulia. Seperti jujur, tekun, mau belajar, 

amanah, social dan sopan santun. 

b. Guru sebagai pengajar yaitu guru harus memiliki pengetahuan yang 

luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada 

siswa. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai 

penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar dan menentukan alat evaluasi pendidikan 



106 

 

 
 

yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek 

manajemen kelas dan dasar-dasar kependidikan. 

c. Peranan guru sebagai pembimbing adalah untuk membimbing anak 

didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, 

anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 

perkembangan dirinya. 

d. Guru sebagai pelatih memberikan cara belajar yang baik kepada 

seluruh peserta didik dan memberikan cara-cara pengerjaan soal yang 

mudah dipahami dan diterapkan oleh anak didiknya. 

e. Guru sebagai inovator guru memberikan teknik cepat untuk 

mengerjakan soal. Sebab pada dasarnya soal ujian yang berbentuk 

pilihan ganda terdapat cara pengerjaan dengan menggunakan spekulasi 

yang memiliki dasar yang kuat. 

f. Guru sebagai pendorong kreatifitas adalah guru senantiasa berusaha 

untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik , 

sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan 

tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. 

g. Guru Sebagai evaluator adalah guru tidak hanya menilai produk (hasil 

pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari 

kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik  feedback tentang 

pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan. 
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2. Faktor-faktor yang menunjang dan penghambat 

Faktor penunjang merupakan hal-hal yang dapat membantu guru 

dalam upaya meningkatkan nilai ujian nasional. Dengan demikian dapat 

dimengerti bahwa terdapat faktor yang dapat menunjang guru dalam 

meningkatkan nilai ujian nasional siswa kelas VI diantaranya : sumberdaya 

manusia peserta didik yang meliputi minat belajar yang tinggi, kecerdasan 

peserta didik, motivasi belajar serta keaktifan peserta didik di dalam 

pembelajaran), sarana prasarana, kompetensi guru yang diantaranya: 

metode dan strategi mengajar, pendekatan yang diterapkan, latihan-latihan 

yang bervariasi serta kecakapan dalam mengelola kelas. Selain itu juga 

terdapat beberapa penghambat upaya guru dalam meningkatkan nilai ujian 

siswa kelas VI yaitu : pengaruh lingkungan masyarakat yang beraneka 

ragam yang membawa dampak positif dan negative, pergaulan dengan 

teman sebaya yang jika salah dalam pergaulan maka akan menjurumuskan 

dalam jalan yang tidak benar dan yang terakhir adalah peserta didik itu 

sendiri. 

 

B. Saran 

a. Bagi sekolah 

Membentuk kredibilitas seorang pendidik agar menjadi pendidik 

yang profesional dapat dilakukan dengan kompetensi guru yang memadai 
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dan tanggungjawab menjalankan berbagai macam peran guru seperti 

pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, inovator, pendorong kratifitas 

dan evaluator. 

b. Bagi guru 

Guru sebagai pemberi informasi sekaligus pendidik dan pembimbing 

dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu 

menjalankan metode pembiasaan seefektif mungkin dan menggunakan 

seluruh kompetensi (kemampuan) yang dimiliki untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik serta sikap penuh kasih sayang dalam 

lingkungan sekolah. 

c. Bagi siswa 

Dalam PBM (proses belajar-mengajar), peserta didik merupakan 

faktor yang sangat penting, khususnya dalam materi pelajaran UN. Oleh 

karena itu, siswa harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dengan 

baik dan benar, kerena hal ini demi kebaikan mereka di masa yang akan 

datang. Selain itu, peserta didik harus hormat, patuh, serta menjaga sopan 

dan santun kepada para pendidik. 

d. Bagi orang tua 

Orang tua adalah guru pertama bagi putera-puteri mereka. Dalam 

peran tersebut, orang tua hendaknya turut serta membantu dan bekerja 

sama dengan pihak sekolah dalam meningkatkan perkembangan dan 

pertumbuhan putera-puteri mereka. 
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C. Penutup  

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, 

karena hanya berkat petunjuk dan rahmat-Nyalah akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa sebagai 

sebuah karya ilmiah, skripsi ini masih sangatlah sederhana dan jauh dari 

sempurna yang memungkinkan adanya kekurangan-kekurangan. Hal ini 

tentu terkait dengan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, 

kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam 

penulisan di masa mendatang.  

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan mampu 

memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

agama Islam. Akhirnya, semoga Allah swt senantiasa memberkahi dan 

meridhai amal usaha kita serta memberi petunjuk kepada kita dalam 

berbakti kepada-Nya, amin. 


