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RIWAYAT HIDUP 
 
 

A. Identitas Diri 
Nama    : Achmad Atho’illah 
NIM    : 182610000619 
TTL    : Rembang, 9 Mei 1980 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
Agama    : Islam 
Alamat    : Ds. Kajen, Kec. Margoyoso, Kab. Pati 
Nama Ayah   : Fathoni 
Nama Ibu   : Ngaisah 
Nama Istri   : Nor Lu’lu’atus Sa’diyah 

B. Riwayat Pendidikan 
TK Pertiwi   : 1984-1986 
SD N Pamotan II  : 1986-1992 
SMP N 1 Lasem  : 1992-1995 
SMA N 1 Rembang  : 1995-1998 
D III Teknik Sipil UGM : 1998-2001 
D III Bahasa Arab UGM : 2002-2005 
S 1 BSA UIN Sunan Kalijaga : 2002-2006 

C. Karya-Karya 
1. Tinjauan Daya Dukung Tiang dan Sistem Pelaksanaan Fondasi 

Bored Pile, Jogjakarta: Fakultas Teknik UGM, 2001. 
2. Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir (Amiyah Mesir-Fusha-

Indonesia), Jogjakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat FIB UGM, 
2004. 

3. Terjemahan Novel ‘Afaf karya ‘Um Hassan al-Hulw, Jogjakarta: 
Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2005. 

4. Qashidah Unsyudah al-Mathar li Badr Syakir As-Sayyab (Tahlil 
Simiyuthiqi), Jogjakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2006. 

5. Leksikon Sastrawan Arab Modern: Biografi dan Karyanya, 
Jogjakarta: Datamedia, 2007. 

6. Obrolan di Tepi Selokan Mataram: Ngobrol Sastra Irak dan Sastra 
Arab Diaspora, Jogjakarta: The Muallaqat Publishing House, 2007. 

7. Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur’an dan Hadis (penerjemah bersama 
tim), Jakarta: PT. Sapta Sentosa, 2008. 

8. Kamus Cinta (Indonesia-Arab), Jogjakarta: Penerbit Titah Surga, 
2013. 

9. Kamus Akbar Bahasa Arab (KABA) (Indonesia-Arab) (bersama A. 
Thoha Husein), Jakarta: Gema Insani Press, 2013. 

10. Kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) (bersama A. Thoha Husein), 
Jakarta: Gema Insani Press, 2016. 

11. Kamus Al-Wafi (Indonesia-Arab) (bersama A. Thoha Husein), 
Jakarta: Gema Insani Press, 2016. 

12. Izzayyak: Kamus Percakapan Dialek Mesir, Surabaya: Pustaka 
Progressif, 2018. 



 

 

 
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
MANAJEMEN KURIKULUM BOARDING SCHOOL 

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 
di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 1 
GAMBARAN UMUM MA IBS PLANGITAN PATI 

 
DATA PENELITIAN 1 Gambaran umum MA IBS Plangitan Pati 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Senin, 22 Februari 2021 

 
1. Di manakah letak 

geografis MA IBS? 
Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Alamat lengkap madrasah kami ada di Jl. Ronggo 
Warsito Gg. Nangka Desa Plangitan Kecamatan 
Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

2. Bagaimana sejarah 
pendirian MA IBS dan 
bagaimana pula 
perkembangannya? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Dulu awalnya sini hanya mengelola pondok 
pesantren saja. Kalau pondok sendiri itu sudah 
berdiri sejak tahun 1993 oleh K.H. Nur Rohmat. 
Selama beliau masih sugeng (hidup) 
kepemimpinan pondok langsung dipegang oleh 
beliau. Tapi semenjak beliau wafat pada tahun 
2018, kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh 
putranya Gus Roni. Tapi kepengasuhan Gus Roni 
ini tidak berlangsung lama karena selang satu tahun 
beliau juga kapundut (wafat). Semenjak itu sampai 
sekarang pondok kemudian diasuh oleh Bu Nyai 
dan dibantu oleh para menantunya. 
Selama 20 tahun pesantren menyelenggarakan 
pendidikan Madin, semakin banyak pula alumni 
pesantrennya. Untuk mengembangkan SDM 
pesantren, lalu pihak pondok berinisiatif untuk 
mengirimkan beberapa santri yang sudah lulus ke 
pondok Sarang dengan biaya semuanya ditanggung 
oleh pondok. Tapi kalau di sana belajarnya sudah 
selesai ya harus kembali ke sini lagi untuk 
khidmah. 
Karena semakin lama SDM semakin banyak 
akhirnya pada tahun 2011 berdirilah MTs IBS dan 
disusul MA IBS pada tahun 2012. 
Sejak berdiri hingga sekarang sudah banyak 
prestasi yang diraih oleh MA IBS. Di antaranya 
dulu pernah mendapat peringkat tiga Ujian Akhir 
Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) se 
KKM-MAN 1 Pati. Selain itu tdiak sedikit anak 
didik kami yang melanjutkan pendidikan di Al-
Azhar Kairo. 

Sutrisno, 
L.c. 
(Wakamad 
Kesiswaan) 

Lulusan sini banyak yang melanjutkan ke 
perguruan tinggi, baik di dalam negeri atau di luar 
negeri. Bahkan tahun ini tercatat 25 lulusan MA 
sini yang sedang menimba ilmu di Universitas Al-
Azhar Kairo. Begitu pula para alumni yang telah 
bekerja, juga telah menyebar di berbagai penjuru 
Nusantara dengan beragam profesi. 

3. Apakah visi, misi, dan 
tujuan MA IBS? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Visinya “Siswa Terampil, Berpikir Cerdas, 
Berwawasan Luas, Bermanfaat Untuk Negara, 
Bangsa dan Agama” 
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Sementara misi dan tujuan madrasah biar lebih 
jelas bisa dilihat di Dokumen KTSP. 

4. Bagaimanakah struktur 
organisasi di MA IBS 
dan Madin Ponpes Al-
Isti’anah? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Kepala Madrasahnya saya sendiri. Bendaharanya 
Mbak Ayu dan Kepala TU nya Pak Ahyar. Untuk 
Wakamad, kurikulum sama Pak Choirul, sarpras itu 
Pak Ahyar, Humas sama Pak Moh Erlena, dan 
Kesiswanan sama Pak Tris. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Meskipun madin ini adalah pendidkkan non-
formal, tapi juga memiliki struktur organisasi 
sendiri. Harapannya biar bisa berjalan dengan baik. 
Di struktur organisasi Madin itu yang paling atas 
pengasuh dan penasehat. Kemudian ada Kepala 
Madin yang kebetulan saya sendiri. Kemudian di 
bawahnya itu ada bagian kurikulum namanya 
Dewan Ma’arif, llau bendahara, sekretaris, dan 
wali kelas. 

5. Bagaimanakah kondisi 
PTK di MA IBS 
Madin Ponpes Al-
Isti’anah? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Untuk guru yang ngajar di madrasah MA ada 22. 
Yang ngajar di Madin untuk kelas Wustho ada 
sekitar 19-an. Sementara tenaga kependidikan yang 
membantu saya di sini ada 3. 

6. Bagaimanakah kondisi 
umum peserta didik di 
MA IBS dan Madin 
Ponpes Al-Isti’anah? 

Sutrisno, 
L.c. 
(Wakamad 
Kesiswaan) 

Santri yang masuk sini itu dari mana-mana. 
Jumlahnya sekarang kalau tidak salah ada 143 anak 
dan semuanya tinggal di pondok karena wajib. 

Nurul Huda 
(Ustaz 
Madin) 

Yang menjadi santri di Madin itu ya dari siswa 
yang ada di madrasah. Untuk MA kelasnya 
Wustho, ada Wustho 1, ada Wustho 2, dan Ada 
Wustho 3. Dulu pembagian kelas itu dilaksanakan 
melalui tes, karena ada perubahan-perubahan dari 
kesepakatan bersama antara pengasuh dewan 
mustasyar Pondok dan seluruh dewan asatidz maka 
sistem pembagian kelas disesuaikan dengan 
tingkatan kelas formal, contoh kalau ada siswa baru 
yang mendaftar di kelas 10 MA maka akan 
otomatis masuk ke kelas 1 Wustho, dan begitu 
seterusnya.  

7. Bagaimanakah kondisi 
sarana prasarana di 
MA IBS? 

Belian Resta 
Nur, S.Si 
(Wakamad 
Sarpras) 

Kita sudah punya banyak fasilitas. Untuk MA kita 
punya 6 ruang kelas. Kita juga punya perpustakaan, 
ada Lab Komputer juga. Untuk asrama tempat 
tinggal anak-anak kita punya 10 kamar untuk putri 
dan 8 kamar untuk putra. Ya alhamdulillah cukup 
lah. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Brosur Ada  

2. Dokumen 1 KTSP Ada  
3. Data PTK Ada  
4. Data Peserta Didik Ada  
5. Data Sarana Prasarana Ada  

C Observasi   
 Observasi di sekolah dan 

asrama 
 

 

 
 
 
 
 
 



200 

 

 

 
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 2 

PERENCANAAN KURIKULUM BOARDING SCHOOL  
DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  

DI MA IBS PLANGITAN PATI 
 

DATA PENELITIAN 2 
Perencanaan Kurikulum Boarding School dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar di MA IBS Plangitan Pati 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Senin, 22 Februari 2021 

 
 
 

1. Seberapa pentingkah 
manajemen kurikulum di MS 
IBS dalam upaya 
meningkatkan hasil belajar 
peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Menurut saya pengelolaan kurikulum yang 
efektif dan memadai itu bisa dikatakan 
sebagai faktor utama dalam upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Kapan dan siapa sajakah yang 
terlibat dalam penyusunan 
kurikulum di MA IBS dan 
Madin Ponpes Al-Isti’anah? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Biasanya sih setahun sekali setiap 
menjelang tahun ajaran baru. Biasanya kita 
ada pertemuan atau rapat lah untuk 
membahas itu. Terus madrasah ini kan 
boarding, jadi selain pakai kurikulum yang 
dari dinas untuk yang formal juga pakai 
kurikulum Madin untuk yang pesantren. 
Untuk yang kurikulum pendidikan formal 
biasanya semua dilibatkan dalam 
penyusunan. Baik itu yayasan, saya sendiri, 
semua wakamad, tata usaha, guru, dan juga 
komite. 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Kurikulum pesantren dalam dokumen KTSP 
tahun pelajaran 2019/2020 belum 
dimasukkan. Karena ini madrasah boarding 
harusnya memang terintegrasi antara 
kurikulum nasional dan pesantren. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Di Madin juga ada bagian yang ngurusi 
kurikulum, namanya namanya Dewan 
Ma'arif. Dalam penyusunan kurikulum 
semua dilibatkan. Jadi ada musyawarah 
bersama dan tentunya juga melibatkan 
ustaz-ustaz, tapi biasanya ustaz-ustaz yang 
sudah sepuh/senior. Musyawarah ini 
biasanya dilaksanakan di setiap awal tahun 
ajaran. Dalam musyawarah itu akan dibahas 
rencana-rencana ke depan dengan 
mempertimbangkan hasil musyawarah 
evaluasi akhir sanah pada tahun ajaran 
sebelumnya. 

3. Kegiatan apa saja yang 
dilakukan dalam perencanaan 
kurikulum di MA IBS dan 
Madin Ponpes Al-Isti’anah 
dalam upaya meningkatkan 
hasil belajar peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Setelah tim pengembang kurikulum 
terbentuk, lalu secara bersama-sama kita 
coba petakan kira-kira apa saja potensi yang 
dimiliki madrasah? Selain itu kita juga 
menginventarisir kira-kira kelemahan kita 
apa? Ini perlu dilakukan supaya kita tahu 
kondisi madrasah kita yang sebenarnya 
seperti apa. Setelah itu baru kita susun 
kurikulum. Untuk langkah-langkah 
penyusunannya kita ngikut saja sama aturan 
yang ada. 

Choirul Pada saat menyusun kurikulum biasanya 
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Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

kita pelajari dulu petunjuk teknis 
penyusunan dan pengembangan kurikulum 
dari Kemenag. Kalau dalam perencanaan 
kurikulum seperti biasa kita tentukan dulu 
SKL, lalu menyusun struktur dan muatan 
kurikulum, kemudian menentukan 
ketuntasan belajar dan sistem penilaian, 
disusul dengan pembuatan kalender 
akademik beserta jadwal kegiatan, dan yang 
terakhir bikin RPP dan kawan-kawannya. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Kita juga punya SKL sendiri. Untuk mata 
pelajaran kita juga punya sendiri. Tapi 
karena ini boarding sehingga Madin ada 
kaitannya dengan madrasah, untuk 
pelajarannya kita sesuaikan dengan yang di 
madrasah.Tapi kalau Kaldik kita ngikut 
sama madrasah. 

4. Bagaimanakah proses 
penentuan Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL)  
di MA IBS? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

SKL untuk yang pendidikan formal kita 
mengacuk pada peraturan pemerintah yang 
berlaku. Sementara SKL untuk yang Madin 
ditetapkan sendiri oleh pesantren. 
Sebenarnya cakupannya yang di formal dan 
non-formal hampir sama, ya ada dimensi 
sikap, ada pengetahuan, dan juga ada 
keterampilan. Tapi karena Madin ini 
sifatnya non-formal jadi ya tidak seperti di 
kurikulum formal. Dan penekanan di Madin 
yang pertama itu akhlak, baru pengetahuan. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Meski Madin ini sifatnya non-formal tapi 
tetap ada SKL-nya. Terutama hafalan 
karena menjadi syarat kelulusan juga. 
Hafalan yang saya maksud di sini Juz 
‘Amma yang wajib. Untuk hafalan 
nadzaman ada Nahwu dan Sharaf. 

5. Bagaimana proses 
penyusunan struktur dan 
muatan kurikulum dilakukan 
di MA IBS dan Madin Ponpes 
Al-Isti’anah? 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Untuk struktur dan muatan kurikulum 
pendidikan formal kita ngikut sama 
peraturan yang belaku saja, baik yang dari 
Kemendikbud maupun Kemenag. 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Kita kan sistemnya boarding. Jadi semua 
siswa atau siswi itu berada di pondok 
semuanya. Nggak boleh ada yang nglaju 
dari rumah meskipun deket. Terus di 
pondok itu ada KBM Madin. Di sana anak-
anak ngaji kitab kayak fiqih, nahwu, sharaf, 
hadis, tafsir, dan sebagainya. Dan yang 
menentukan mata pelajaran dan kitabnya itu 
ya berdasarkan keputusan rapat dari 
pengasuh, kepala Madin, dan beberapa 
ustaz. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Dalam penentuan mata pelajaran dan kitab, 
kita juga mempertimbangkan dengan materi 
yang diajarkan di madrasah. Tujuannya agar 
anak mampu menangkap materinya 
sehingga ada korelasi antara madrasah dan 
Madin dalam pembelajaran. Makanya dari 
pelajaran dan juga jenjangnya disamakan 
sesuai tingkatan di madrasah. Tapi Makin 
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kami masih perlu evaluasi lagi. 

6. Bagaimana proses penentuan 
ketuntasan belajar dan sistem 
penilaian di MA IBS dan 
Madin Ponpes Al-Isti’anah? 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

KKM biasanya ditentukan dengan 
mempertimbangkan kemampuan peserta 
didik, terus kompleksitas, dan yang terakhir 
daya dukung. Tahun pelajaran ini KKM di 
semua mapel untuk Kurikulum Nasional 
sebesar 75 dari nilai maksimal 100. 
Penilaian Kurikulum Nasional di MA IBS 
itu mencakup penilaian sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Kalau untuk KKM Madin itu nggak ada 
pertimbangan khusus. Semua dipukul rata 
KKM-nya 5 dari nilai maksimal 10. 
Penilaian di Madin sebenarnya juga 
mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Tapi penekanan utamanya ada 
di akhlak (sikap). Biasanya yang digunakan 
sistem poin. Kalau poinnya sudah penuh ya 
bisa jadi anak tidak naik kelas atau kalau 
sudah nemen ya bisa jadi dikeluarkan atau 
dikembalikan kepada orang tua/walinya. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Untuk hasil belajar di Madin juga ada 
rapornya. Nilai KKM di Madin itu 5 dari 
rentang nilai antara 0-10. Dan penentuan 
KKM 5 ini tidak ada pertimbangan khusus. 

7. Bagaimana proses 
penyusunan kaldik di MA 
IBS dan Madin Ponpes Al-
Isti’anah? 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Kaldik di sini disusun setiap sebelum awal 
tahun ajaran baru dan mengacu pada 
peraturan yang berlaku dengan berbagai 
penyesuaian mengingat madrasah kita ini 
adalah boarding. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Kalau kaldik kita ngikut saja sama 
madrasah. 

8. Apa saja perangkat 
pembelajaran di MA IBS, 
siapakah yang bertanggung 
jawab dalam penyusunannya, 
kapan biasanya 
pelaksanaannya, dan 
bagaimana pula 
pelaksanaannya? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 
perangkat pembelajaran sangat penting 
sekali. Kalau di sini perangkat 
pembelajarannya ada Prota, Promes, 
Silabus, dan RPP. Yang bikin guru semua. 
Itu untuk yang formal. Kalau untuk yang 
Madin karena kita pakai kitab ya ustaznya 
tinggal ngikut aja. Sementara kitab itu yang 
menentukan kepala Madin, guru-guru 
senior, dan para ustaz. Karena semua yang 
mengajar mapel PAI di madrasah adalah 
para ustaz pesantren, maka otomatis sudah 
bisa menyesuaikan sehingga nanti akan ada 
korelasi. 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Perangkat pembelajaran ini semuanya 
diserahkan sepenuhnya kepada guru atau 
ustaz. Mengenai pelaksanaannya biasanya 
ya di awal semester sebelum KBM 
berlangsung. Sebelum nyusun guru harus 
melihat dulu kalender akademiknya, biar 
tahu kapan aktif dan kapan libur. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 

Di Madin itu ngajinya pakai kitab yang 
sudah ditentukan. Jadi ya silabusnya ngikut 
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(Kepala 
Madin) 

sesuai kitab saja. Biar materi ngajinya 
nyambung sama madrasah, saat menentukan 
kitab apa yang pas, kita juga undang guru-
guru madrasah yang kebetulan juga ikut 
ngajar di Madin untuk kita ajak 
musyawarah sehingga nanti nyambung. Tapi 
biasanya yang sudah sepuh/senior. 

Ahmad 
Hasim, S.T, 
S.Pd. 
(Tenaga 
Pendidik) 

Ya kita sebagai guru memang dibebani 
untuk menyusun perangkat pembelajaran 
sebagai pelaksana kurikulum. Ada Prota, 
Promes, Silabus, RPP, semua guru yang 
buat. Dan itu disusun pada awal ajaran baru. 
Yang perlu kita perhatikan saat menyusun 
Prota Pormes itu kapan hari aktif dan kapan 
libur. Untuk silabus KI-KD-nya kita tetap 
mengacu pada dinas kemudian kita 
kembangkan menjadi materi-materi pokok 
yang kita sesuaikan dengan buku pegangan 
yang kita gunakan. Agar KD bisa tercapai 
maka kemudian kita susun RPP. Kalau RPP 
kita pakai RPP jenis 1 lembar, meskipun 
terkadang setelah diisi dengan 
kelengkapannya bisa menjadi 3 atau 4 
lembar. Ya paling nggak ada tujuan 
pembelajaran, langkah-langkah 
pembelajaran, dan penilaian. Jika ada 
kesulitan penyusunan RPP biasanya saya 
tanya-tanya di group MGMP. 

9. Apa sajakah faktor 
pendukung proses 
perencanaan kurikulum di 
MA IBS dalam upaya 
peningkatan hasil belajar 
peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Faktor pendukungnya itu sarana prasarana 
atau fasilitas yang memadai dan SDM yang 
cukup. Sehingga kegiatan-kegiatan dalam 
perencanaan kurikulum dapat berjalan 
dengan lancar. 
 

10. Apa sajakah faktor 
penghambat proses 
perencanaan kurikulum di 
MA IBS dalam upaya 
peningkatan hasil belajar 
peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Untuk kendalanya dalam penetapan KKM 
dan penilaian di antaranya adalah bedanya 
tingkat kesulitan per materi itu sendiri. 
Belum kalau kita ingin KKM semua mapel 
itu semua sama, walaupun sebenarnya tidak 
harus sama, itu lebih menghambat lagi. 
Untuk RPP faktor penghambatnya yaitu 
dalam menentukan metode pembelajaran 
karena karakteristik anak sangat berbeda 
jadi kita harus benar-benar tahu metode apa 
yang harus kita pakai. 

Ahmad 
Hasim, S.T, 
S.Pd. 
(Tenaga 
Pendidik) 

Yang kadang menjadi kendala dalam 
penyusunan perangkat pembelajaran itu 
modelnya yang sering berubah-ubah 
sehingga bingung yang benar dan tepat yang 
seperti apa. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Hambatannya di antaranya itu kemampuan 
dan karakteristik anak yang berbeda-beda. 
Kemudian metode pembelajarannya juga. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Dokumen 1 KTSP Ada  

2. Kalender Akademik Ada  
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1. Prota Ada  
2. Promes Ada  
3. Silabus Ada  
4. RPP Ada  

C Observasi   
 Observasi di sekolah dan asrama 

 

Setiap peserta didik di MA IBS diwajibkan 
mengikuti seluruh program kegiatan, baik 
itu di madrasah maupun di pesantren.  
Semua tenaga pendidik yang mengampu 
pelajaran di MA IBS telah menyusun 
perangkat pembelajaran, khususnya untuk 
Kurikulum Nasional. 

 
 
 
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 3 
PENGORGANISASIAN KURIKULUM BOARDING SCHOOL  

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  
DI MA IBS PLANGITAN PATI 

 

DATA PENELITIAN 3 
Pengorganisasian Kurikulum Boarding School dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar di MA IBS Plangitan Pati 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Selasa, 23 Februari 2021 

 

1. Kegiatan apa saja yang 
dilakukan dalam 
pengorganisasian kurikulum 
di MA IBS dalam upaya 
peningkatan hasil belajar 
peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Untuk mengoordinasikan hasil dari 
perencanaan kurikulum kita lakukan 
pertemuan atau rapat koordinasi untuk 
membahas langkah-langkah selanjutnya 
sehingga semua akan tertata rapi, terukur, 
dan terarah. Dalam rapat ini kita bahas kira-
kira program kegiatan apa saja yang akan 
kita laksanakan selama satu tahun ke depan 
sesuai visi-misi kita dan bagaimana kita 
mengatur program tersebut. Dan tentunya 
tetap pakai acuan kaldik sehingga tidak 
terjadi benturan satu sama lain. Lalu kita 
bagi-bagi tugas sesuai minat dan 
keahliannya masing-masing SDM. Dan 
yang terakhir kita susun jadwal kegiatan. 
Yang kita undang dalam rapat ini biasanya 
tidak hanya dari madrasah tapi juga ada 
yang dari Madin mengingat madrasah kita 
ini sistemnya boarding, ya seperti kepala 
Madin dan beberapa ustaz. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Untuk mensinkronkan antara kegiatan 
Madin dan madrasah, kita juga ada 
musyawarah bersama. Terutama dengan 
Kepala MA, Kepala MTs, dan ustaz-ustaz 
sepuh. Kalau ada musyawarah semacam itu 
kan nantinya jelas job-jobnya. 

2. Bagaimanakah pengaturan 
program kegiatan MA IBS 
selama satu tahun dalam 
upaya peningkatan hasil 
belajar peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Karena kita boarding  maka sebisa mungkin 
program kegiatan yang ada di madrasah dan 
pesantren bisa berjalan beriringan. Syukur-
syukur bisa menunjang hasil belajar siswa. 
Di luar itu kita juga punya program 
unggulan, seperti program tahfidz, program 
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lughoh, dan juga BLK. 

3. Bagaimanakah pembagian 
tugas tenaga pendidik di MA 
IBS dalam upaya peningkatan 
hasil belajar peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Semua program kegiatan ada 
penanggungjawabnya masing-masing sesuai 
keahliannya, baik itu yang diselenggarakan 
madrasah maupun pesantren. Termasuk juga 
program unggulan. Kalau di madrasah 
penanggung jawab ini dikasih SK namanya 
SK Pembagian Tugas. Fungsinya agar 
program dapat berjalan teratur dan 
terorganisir. Biasanya SK ini dibuat setiap 
semester. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Untuk pembagian tugas biasanya kita ada 
rapat koordinasi di awal tahun, baik yang 
wali kelas maupun para ustaz non-wali 
kelas. Di Madin biasanya juga ada SK-nya, 
terutama untuk yang wali kelas. 

4. Bagaimanakah penyusunan 
jadwal di MA IBS dalam 
upaya peningkatan hasil 
belajar peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Jadwal kegiatan di sini ya jadwal siswa juga 
jadwal guru. Untuk siswa itu ya seperti 
jadwal pembelajaran dan ngaji. Kalau yang 
untuk guru selain jadwal mengajar juga ada 
jadwal untuk pengembangan diri. Jadwal 
kegiatan di madrasah biasanya dibuat oleh 
Wakamad Kurikulum, sementara jadwal 
kegiatan di pesantren (Madin) biasanya 
dibuat oleh Kepala Madin. Karena madrasah 
ini sistemnya boarding maka jadwal 
kegiatan juga diatur selama 24 jam. Jadwal 
kegiatan ini ada yang bersifat harian, 
mingguan, dan tahunan. Untuk kegiatan 
harian anak-anak itu dimulai dari jam 03.30 
salat lail berjamaah, jam 04.30 jamaah 
subuh, 04.50 baca Al-Qur’an bersama 
dipimpin ustaz, jam 05.00 ngaji Al-Qur’an 
di murobbinya, jam 06.00 sarapan pagi, jam 
07.00 apel pagi dan masuk kelas sampai jam 
13.30 lalu dilanjutkan makan siang dan 
istirahat/tidur siang. Kegiatan kemudian 
dilanjutkan jam 15.00 jamaah asar, jam 
15.30 masuk diniyah sampai jam 16.30. 
Lalu jam 17.00 makan sore, 
jam 18.00 jamaah magrib, habis jamaah 
masuk diniyah sampai jam 19.00 yang 
dilanjut dengan jamaah isya’. Setelah isya’ 
baca Al-Qur’an dipandu ustaz sampai jam 
20.00. Kemudian ngaji balahan kitab sampai 
jam jam 20.30. 
Setelah itu belajar bersama di ruang kelas 
sampai jam 21.00. Dan jam 22.00 semua 
harus sudah tidur. Ada juga kegiatan yang 
sifatnya mingguan seperti Barzanji, Ratiban, 
dan Tahlilan. Kalau yang kegiatan tahunan 
ya seperti PHBI dan Haul Masyayikh. 
Selain KBM, untuk mengukur kemampuan 
siswa ada ujian juga. Maka dengan dibantu 
Wakamad Kurikulum disusun jadwal ujian, 
baik tengah semester maupun akhir 
semester. Untuk tes harian biasanya 
dijadwalkan oleh gurunya masing-masing. 
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Nyusunnya biasanya pas mendekati ujian 
dengan mengacu pada kaldik. Yang di 
pondok juga sama ada ujian, jadi ada juga 
jadwalnya, tapi yang buat biasanya dari 
pengurus Madin (Dewan Ma’arif). 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Jadwal kegiatan secara keseluruhan di 
pondok dan khususnya jadwal ngaji 
biasanya saya dibantu oleh Dewan Ma’arif 
atau bagian kurikulumnya yaitu Ustaz Nur 
Hadi Makmun. 

5. Apa sajakah faktor 
pendukung proses 
pengorganisasian kurikulum 
di MA IBS dalam upaya 
peningkatan hasil belajar 
peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Pendukungnya ada sarana dan prasarana 
yang cukup serta SDM yang mumpuni. 

6. Apa sajakah faktor 
penghambat proses 
pengorganisasian kurikulum 
di MA IBS dalam upaya 
peningkatan hasil belajar 
peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Penghambatnya itu saat pembuatan jadwal 
kegiatan bila mana ada guru yang nyabang 
di lain satmikal karena harus menyesuaikan 
terlebih dahulu. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Yang sering menjadi kendala ketika nyusun 
jadwal itu harus menyesuaikan waktu dari 
ustaznya. Apalagi dari ustaz yang 
domisilinya jauh. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Struktur Organisasi Ada  

2. SK Tim Pengembang 
Kurikulum 

Ada  

3. SK Pembagian Tugas Ada  
4. Jadwal Kegiatan di Sekolah 

dan Asrama 
Ada  

C Observasi   
 Observasi di sekolah dan asrama  SK tentang pembagian tugas ini dibuat oleh 

kepala madrasah setiap semester, yakni 
semester ganjil dan semester genap. 
Kepala Madin juga membuat SK penugasan 
terutama untuk wali kelas. 

 
 
 
 
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 4 
PELAKSANAAN KURIKULUM BOARDING SCHOOL  

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  
DI MA IBS PLANGITAN PATI 

 

DATA PENELITIAN 4 
Pelaksanaan Kurikulum Boarding School dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar di MA IBS Plangitan Pati 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Rabu, 24 Februari 2021 

 

1. Siapakah yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan 
kurikulum? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Kalau tingkat madrasah ya yang 
bertanggung jawab saya sendiri. Karena di 
sini boarding di pesantren juga ada 
penanggung jawabnya sendiri yaitu Kepala 
Madin. Kalau di tingkat kelas ya itu 
tanggung jawab guru atau ustaz. 
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2. Apa saja kegiatan 
pelaksanaan kurikulum di 
tingkat madrasah dan 
pesantren? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Biasanya ya nyusun rencana tahunan, bikin 
jadwal pelaksanaan kegiatan, mimpin rapat 
sekaligus notulanya, dan juga nyusun 
laporan. Untuk menyelesaikan itu biasanya 
saya dibantu para wakil kepada madrasah. 
Kalau di pesantren kurang lebihnya hampir 
sama, tapi tidak seformal yang di madrasah. 

3. Kapan dan bagaimana 
pelaksanaan kurikulum secara 
umum di tingkat kelas, baik 
yang di madrasah maupun 
yang di pesantren, 
dilaksanakan? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Kalau di tingkat kelas guru dan ustaz yang 
paling berperan. Di madrasah jam belajar 
dimulai jam 07.00 sampai jam 13.00. Kalau 
di Madin ngajinya itu ada yang ba’da asar 
sekitar jam 15.00 samapi kira-kira jam 
16.30. Ada yang ba’da magrib sekitar jam 
18.00 sampai kurang lebih jam 20.30. 
Biasanya sebelum KBM di madrasah itu ada 
apel untuk mengontrol kelengkapan anak-
anak. Di pondok juga ada apel tapi malam 
dan biasanya mendadak sekalian untuk 
ngecek anak ada yang keluar dari ponpes 
atau tidak. Pelaksanaan apel malam 
biasanya jam 21.30. 
Untuk meningkatkan semangat anak-anak 
dalam belajar sehingga nantinya nilai 
mereka juga bagus, biasanya BK 
memberikan pembinaan motivasi ke anak-
naka per kelas. Sementara saya biasanya 
memberikan motivasi anak saat apel dan 
waktu ngajar diniyah. Di pondok juga ada 
kegiatan istighatsah setiap malam Jum’at. 
Selama pandemi ini kami juga punya 
istighotsah khusus selesai salat magrib dan 
isya’.  

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Kalau di madrasah itu kegiantannya mulai 
dari jam 07.00. Tapi itu tidak langsung 
KBM. Ada acara apel dulu untuk ngecek 
kelengkapan, absensi, sama pembinaan 
untuk motivasi. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Kegiatan ngaji di Madin itu ada ngaji kitab 
dan ngaji Qur’an. Untuk kitab itu ba’da 
asar, ba’da maghrib, dan ba’da isya’. Yang 
ba’da isya’ itu ngaji bandongan. Untuk yang 
ngaji Qur’an biasanya ba’da subuh. 

4. Bagaimanakah kesiapan 
pendidik dan ustaz dalam 
mengimplementasikan 
kurikulum di tingkat kelas? 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Biar kegiatan belajar bisa maksimal 
sehingga nilai siswa bagus, maka setiap 
guru sebelum mengajar harus menyiapkan 
dulu perangkatnya. Sejauh ini guru-guru di 
madrasah ini sudah bikin perangkat di awal 
tahun ajaran. 

Nurul Huda 
(Ustaz 
Madin) 

Kalau di Madin, ya kurang lebih kayak di 
pesantren-pesantren salaf lainnya. Kita ngaji 
kitab, beberapa juga ada yang praktik. Dan 
yang tidak kalah pentingnya adalah 
pembelajaran akhlak melalui contoh, baik 
dari pengasuh maupun ustaz. 

5. Bagaimanakah kegiatan 
belajar mengajar berlangsung 
di MA IBS, baik yang di 
madrasah maupun yang di 

Ahmad 
Hasim, S.T, 
S.Pd. 
(Tenaga 

Kadang guru memulai dengan pemberian 
motivasi atau kadang juga ice breaking dan 
semacamnya. Untuk kegiatan selanjutnya 
kita ngikut aja di RPP yang sudah dibuat 



208 

 

 

pesantren? Pendidik) sebelumnya. Untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kita kasih materi dan kisi-kisi 
serta latihan soal. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Biasanya kalau ustaz mengajar diawali 
salam, kemudian santri baca doa: 
اشهد ان ال اله اال الله واشهد ان محمدا رسول 
 الله
 رضيت بالله ربا وباالسالم دين

 وبمحمد نبيا ورسوال

 رب زدني علما نافعا وارزقني فهما

 امين
Kemudian hadhroh ustdaz sebelum baca 
kitab. 
Sementara metodenya kita mengikuti MGS 
(Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyah) Sarang 
Rembang. Yaitu ada yang model 
sorogan,bandongan,ceramah, diskusi 
(musyawarah), qiroatul kutub, dan lain-lain. 

Nurul Huda 
(Ustaz 
Madin) 

Kalau di pondok pembelajarannya ya seperti 
pondok-pondok salaf gitu lah. Adapun 
langkah awal kami dalam mengajar di kelas 
kami mengucapkan salam, kemudian para 
santri berdoa bersama sebelum belajar, 
setalah itu kami mengabsen kehadiran siswa 
agar mengetahui keberadaan dan keadaan 
siswa barangkali ada yang tidak masuk 
kelas, kami juga menyuruh siswa untuk 
maju membaca materi yang sudah kami 
sampaikan di pertemuan sebelumnya, di 
tengah-tengah siswa membaca kami juga 
menyelingi memberikan pertanyaan 
mengenai Nahwu Sharaf-nya, setelah siswa 
selesai membaca dan kami ingin memulai 
pembelajaran terlebih dahulu kami 
mengirimkan hadrah kepada pengarang 
kitab, kepada kiai-kiai kami, kepada ustaz-
ustaz kami, dan kepada ahli waris kami. 

6. Bagaimanakah evaluasi 
pelaksanaan kurikulum di 
tingkat kelas dilaksanakan, 
baik itu di madrasah maupun 
di pesantren? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Di madrasah untuk mengetahui sejauh mana 
daya serap siswa terhadap materi perlu 
diadakan ujian/penilaian. Ada ulangan 
harian dan Penilaian Tengah Semester 
(PTS) yang dilakukan oleh guru masing-
masing mapel. Ada juga Penilaian Akhir 
Semester (PAS)/Penilaian Akhir Tahun 
(PAT) yang diselenggarakan oleh madrasah. 
Dari hasil penilaian ini lalu dibuat laporan 
hasil belajar setiap semester. 
Ada juga Ujian Madrasah (UM), Ujian 
Akhir Madrasah Berstandar Negara 
(UAMBN). Biasanya juga ada Ujian 
Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tapi 
untuk tahun ajaran 2019/2020 ditiadakan 
karena kondisi Pandemi.  
Di pondok juga ada ujian sebagaimana di 
madrasah. Sebelum ujian tertulis biasanya 
ada muhafadzah. Karena tahun ajaran baru 
antara madrasah dan Madin sama jadi waktu 
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ujiannya berbarengan. Di pondok itu ya ada 
ujian tengah semester ada juga ujian akhir 
semester. 
Untuk kelas 12 ada munaqasyah Fathul 
Qarib dan Juz ‘Amma. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Di Madin juga ada penilaian atau ujian. Ada 
ujian nisfu sanah, akhir sanah, dan biasanya 
ada juga musabaqah akhir sanah. Tapi 
pandemi ini untuk musabaqahnya sementara 
ditiadakan. Penilaian di Madin itu ada yang 
ujian tulis, ada juga ujian lisan seperti 
muhafadzah. Selain itu ada juga ujian yang 
sifatnya praktik, seperti praktik ubudiyah. 
Di formal itu sebenarnya ada juga praktik 
baca kitab kegiatannya itu namanya 
Muanqasyah Fathul Qorib, nah untuk dari 
Madin mensinkronkan mapel dan sorogan. 
Di Madin hasil penilaian juga dibuatkan 
rapor. 

7. Apa sajakah faktor 
pendukung proses 
pelaksanaan kurikulum di MA 
IBS dalam upaya peningkatan 
hasil belajar peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Alhamdulillah dilihat dari sarana 
prasarananya media pembelajaran di sini 
sudah cukup. SDM guru juga cukup. Selain 
itu para guru juga selalu siap menjalankan 
tugasnya dalam mengajar. 

8. Apa sajakah faktor 
penghambat proses 
pelaksanaan kurikulum di MA 
IBS dalam upaya peningkatan 
hasil belajar peserta didik? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Penghambatnya ada pada penerapan metode 
pembelajaran. Karena terkadang guru 
kurang memahami bahwa karakteristik anak 
itu macam-macam. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Kendalanya kadang-kadang ada ustaz yg 
udzur tanpa ada pemberitahuan. Sehingga 
mau tidak mau kami harus berusaha mengisi 
kekosongan kelas dengan tanpa persiapan 
sebelumnya. Atau jika tidak ada 
penggantinya ya kosong. 

Nurul Huda 
(Ustaz 
Madin) 

Sekarang pembagian kelas di Madin itu 
tidak berdasarkan tes, sehingga dalam 
pelaksanaan kegiatan beberapa siswa 
mengalami kesulitan terutama yang tidak 
punya basic dalam pembelajaran agama 
seperti Diniyyah ataupun TPQ ketika 
sebelum masuk ke pondok, apabila dia 
(siswa baru) dari latar belakang sekolah 
SMP, kalau di rumah sudah punya bekal 
pernah TPQ atau Diniyyah itu akan sedikit 
membantu siswa dalam proses pembelajaran 
di kelas Wushto. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Perangkat Pembelajaran Ada  

2. Bahan Ajar Ada  
C Observasi   
 Observasi di sekolah dan asrama  Semua tenaga pendidik di lingkungan MA 

IBS yang mengajar di sekolah formal telah 
membuat seluruh perangkat pembelajaran, 
mulai dari Prota, Promes, Silabus, dan juga 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
di awal tahun pelajaran baru sebelum 
pembelajaran di madrasah mulai aktif. 
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Kegiatan belajar mengajar MA IBS di 
madrasah dilaksanakan mulai pukul 07.00 
WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. 
Sementara kegiatan belajar mengajar di 
pesantren (Madin) dimulai pukul 15.00 
WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB. 

 
 
 
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 5 
PENGAWASAN KURIKULUM BOARDING SCHOOL  

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  
DI MA IBS PLANGITAN PATI 

 

DATA PENELITIAN 5 
Pengawasan Kurikulum Boarding School dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar di MA IBS Plangitan Pati 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Kamis, 25 Februari 2021 

 

1. Siapakah yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan 
pengawasan kurikulum? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Yang bertanggung jawab dalam pengawasan 
Kurikulum Nasional adalah pengawas 
madrasah, yayasan, dan kepala madrasah. 
Pengawas madrasah dan yayasan itu untuk 
pengawasan kurikulum di tingkat madrasah. 
Sementara kepala madrasah itu untuk 
pengawasan di tingkat kelas. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Kalau di Madin yang melakukan 
pengawasan ya yayasan sama kepala Madin. 

2. Bagaimanakah pengawasan 
kurikulum di tingkat 
madrasah dan pesantren 
dilaksanakan? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Pengawasan kurikulum yang dilakukan oleh 
pengawas madrasah biasanya dilakukan di 
awal semester. Adapun sistem pengawasan 
yayasan, kita harus lapor ke yayasan setiap 
ada kegiatan. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Yayasan juga ikut mengawasi jalannya 
kurikulum di Madin. Di antaranya yayasan 
punya jurnal absen sendiri untuk para 
ustaznya. 

3. Bagaimanakah pengawasan 
kurikulum di tingkat kelas 
dilaksanakan, baik itu di 
madrasah maupun di 
pesantren? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Saya biasanya setiap awal semester 
melakukan supervisi di kelas. Untuk 
kegiatannya diawali dari perencanaan 
jadwal, terus dilanjutkan pelaksanaan, 
evaluasi, dan tindak lanjut. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Untuk pengawasan di tingkat kelas biasanya 
kami langsung ngontrol di kelas-kelas. 
Untuk tindak lanjutnya kita lewat media 
online terutama via group WA. Ini sangat 
membantu. Apalagi dalam kondisi pandemi 
seperti ini. 

4. Apa sajakah faktor 
pendukung proses 
pengawasan kurikulum di MA 
IBS dalam upaya peningkatan 
hasil belajar PD? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Pendukungnya ya guru-guru alhamdulillah 
selalu siap untuk disupervisi dan sarana 
prasarana juga cukup memadai untuk 
kegiatan tersebut. 

5. Apa sajakah faktor Jupri, M.Pd. Penghambatnya seperti biasa masalah 
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penghambat proses 
pengawasan kurikulum di MA 
MA IBS dalam upaya 
peningkatan hasil belajar PD? 

(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

waktu. Kadang sudah dijadwal tahu-tahu 
ada tugas lain mendadak yang juga sama 
pentingnya. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Dokumen 1 KTSP Ada  

2. RPP Ada  
3. Laporan Hasil Belajar Ada  
4. Laporan Supervisi Ada  

C Observasi   
 Observasi di sekolah dan asrama   

 
 
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 5 
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

DI MA IBS PLANGITAN PATI 
 

DATA PENELITIAN 5 
Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA 

IBS Plangitan Pati 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Kamis, 25 Februari 2021 

 

1. Apa saja upaya madrasah dan 
pesantren dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar 
peserta didik di MAS IBS? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
maka kualitas tenaga pendidik dalam 
mengajar juga harus ditingkatkan. Oleh 
karena itu madrasah mengadakan workshop. 
Kalau yang pondok ada program tugas 
belajar ke Sarang bagi alumni yang nantinya 
setelah selesai ikut mengajar di sini. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Untuk meningkatkan kualitas ustaz dalam 
mengajar kita melakukan upaya semacam 
studi banding di Pesantren MIS Sarang 
Rembang dengan cara berdiskusi bersama 
Kepala Pondok MIS dan juga ustaz-
ustaznya di sana. 

2. Apa saja upaya tenaga 
pendidik/ustaz dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar 
peserta didik di MA IBS? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad dan 
Ustaz 
Madin) 

Dalam hal ini faktor lingkungan juga 
penting. Untuk menciptakan suasana 
belajar, pondok juga menyediakan waktu 
khusus untuk anak belajar mandiri di ruang 
kelas saat malam  usai kegiatan pondok 
yang diawasi oleh ustaz. Ini sifatnya wajib. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Karena pendidikan di pondok itu yang 
diutamakan akhlak, maka penekanannya 
dalam upaya peningkatan hasil belajar 
dititikberatkan pada nilai sikap di madrasah. 
Tapi karena di Madin juga ada ngaji kitab, 
tentu ini juga dapat dijadikan sebagai salah 
satu pendongkrak nilai belajar siswa di 
Madrasah karena kitab-kitab yang 
digunakan untuk ngaji materinya sudah 
disesuaikan dengan tingkatan kelas di 
madrasah. 

Nurul Huda 
(Ustaz 
Madin) 

Untuk menunjang agar nilai anak baik ada 
jam wajib belajar setiap habis jama'ah isya' 
sampai jam 9 malam, di samping itu juga 
setiap malam Jum'at ada khitabiyah yang 
diisi oleh salah satu asatidz secara 
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bergantian memberikan motivasi dan 
semangat kepada para siswa agar lebih giat 
dan bersungguh-sungguh dalam belajar, 
selain itu juga ada rutinan shalawat Burdah 
setiap malam Senin yang di pimpin 
langsung oleh pengasuh setelah pembacaan 
shalawat Burdah selesai pengasuh 
memberikan motivasi kepada siswa. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Laporan Hasil Belajar Ada  

2. Jadwal Kegiatan Ada  
C Observasi   
 Observasi di sekolah dan asrama   

 
 
 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 6 
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

DI MA IBS PLANGITAN PATI 
 

DATA PENELITIAN 6 
Hasil Belajar Peserta Didik melalui Manajemen 

Kurikulum Boarding School di MA IBS Plangitan Pati 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

A 
Wawancara 

Informan Transkrip Jawaban 
Rabu, 17 Maret 2021 

 

1. Bagaimanakah bentuk laporan 
hasil belajar peserta didik MA 
IBS pada Tahun Pelajaran 
2019/2020? 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Penilaian di MA IBS itu ada dua, ada 
penilaian mapel di madrasah dan ada 
penilaian mapel di Madin. Setiap penilaian 
tersebut ada rapornya masing-masing. Dan 
rapor ini akan diberikan kepada orang tua 
siswa setiap akhir semester. 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Penilaian siswa di MA IBS itu ada yang 
dilakukan oleh guru sendiri seperti penilaian 
harian dan PTS. Ada pula yang dilakukan 
oleh madrasah seperti PAS, PAT, UM, dan 
UAMBN. Pada tahun pelajaran 2019/2020 
penilaian hanya dilakukan oleh pendidik 
dan madrasah karena UN ditiadakan pada 
masa pandemi. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Untuk laporan hasil belajar di Madin itu ada 
sendiri Pak. Yang dimadrasah juga ada 
sendiri. Tapi untuk penerimaannya yang di 
Madin mengikuti jadwal yang di madrasah 
karena Tahun Pelajaran Baru nya mengikuti 
madrasah. Yaitu di setiap akhir semester. 
Dan yang mengisi rapor itu tugas wali kelas. 
Untuk kelas XII ada ujian baca kitab kuning 
yaitu Munaqasyah. Tapi kegiatannya 
diikutkan di sekolah formal dan siswa yang 
lulus akan dapat sertifikat. Kegiatan ini 
wajib diikuti oleh seluruh peserta didik 
kelas XII karena digunakan sebagai salah 
satu syarat kelulusannya. 
Semua ujian di Madin yang buat adalah 
ustaznya masing-masing, baik itu ujian nisfu 
sanah maupun akhir sanah. Biasanya ada 
ujian tulis dan ada ujian hafalan. Itu untuk 
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yang mapel. Sementara untuk penilaian 
akhlak santri di pesantren kita pakai sistem 
poin. Santri yang sudah dapat poin 50-75 
akan mendapatkan surat peringatan. Tapi 
kalau poinnya sudah mencapai 100 atau 
lebih, maka yang bersangkutan akan 
dikembalikan kepada orang tuanya. Bobot 
poin ini berlaku selama 1 tahun. Dan untuk 
penilaian akhlak melalui poin ini tidak 
tercantum dalam rapor tapi ada buku khusus 
catatan poin. Dan hasil dari poin ini akan 
ditindaklanjuti oleh madrasah jika memang 
perlu. 

Ahmad 
Hasim, S.T, 
S.Pd. 
(Tenaga 
Pendidik) 

Rapor ini yang mengolah adalah wali 
kelasnya masing-masing berdasarkan data 
dari para guru mapel. Penilaiannya meliputi 
penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Untuk penilaian sikap itu 
biasanya yang ngasih nilai guru mapel PAI 
dan guru mapel PPKn. Nilainya dalam 
bentuk predikat dan deskripsi. Sementara 
untuk yang pengetahuan dan keterampilan 
yang diberikan oleh guru mapelnya masing-
masing dan bentuknya berupa angka, 
predikat, dan deskripsi. 

2. Manurut Anda apakah hasil 
belajar peserta didik di MA 
IBS pada Tahun Pelajaran 
2019/2020 mengalami 
peningkatan? Mohon 
dijelaskan! 

Jupri, M.Pd. 
(Kamad) 

Ya, mengalami peningkatan. Terutama 
sekali untuk mapel PAI dan Bahasa Arab 
karena basic kita kan pesantren. 

Choirul 
Mustaqim, 
S,Pd. 
(Wakamad 
Kurikulum) 

Ya Pak. Ini dapat dilihat dari data rapor 
anak-anak dari semester ganjil dan genap. 
Silakan nanti untuk lebih jelasnya bisa 
langsung dicek sendiri dari data rapor siswa 
yang ada. 

M. Najib 
Afika, S.Pd. 
(Kepala 
Madin) 

Ya, ada peningkatan. Baik itu pelajaran 
kitabnya maupun akhlaknya. Untuk kitab ya 
bisa dilihat dari rapornya anak-anak. Untuk 
akhlak bisa dilihat dari tingkat pelanggaran 
anak-anak terhadap tata tertib melalui 
sistem poin. 

Ahmad 
Hasim, S.T, 
S.Pd. 
(Tenaga 
Pendidik dan 
Wali Kelas) 

Insya Allah ada peningkatan Pak, semisal 
dari nilai yang semula 78 menjadi 80. 
Setahu saya untuk yang mapel PAI dan 
Bahasa Arab peningkatannya cenderung 
lebih tinggi daripada mapel yang lain Pak. 
Maklum kan kita di pesantren. 

B Dokumen Keterangan  
 1. Laporan Hasil Belajar Ada  

2. Poin Pelanggaran Ada  
C Observasi   
 Observasi di sekolah dan asrama   
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FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
 

Wawancara dengan Kepala MA IBS 
 

 
 

Observasi Dokumen/Sumber Data 
 

 
 

Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah 
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Observasi Dokumen/Sumber Data 
 

 
 

Foto dengan Informan di Depan MA IBS 
 

 
 

Tampak Depan madrasah MA IBS dan Asrama Putri MA IBS 
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Gedung MA IBS dan Madin Putri 
 

 
 

Gedung Asrama MTs dan MA IBS 
 

 
 

Masjid Al-Munawwaroh Ponpes Al-Isti’anah 
 


