
 

 

 

LAMPIRAN 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati bagaimana 

implementasi program kelas unggulan Cerdas Intelektual Berbasis Islami (CIBI) 

di Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari serta bagaimana pengembangan 

potensi siswa melalui program-program kelas unggulan (CIBI). Hal tersebut 

meliputi : 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data yang baik mengenai kondisi 

fisik maupun non fisik dalam pelaksanaan pendidikan khususnya dalam 

pelaksanaan kelas unggulan Cerdas Intelektual Berbasis Islami (CIBI) 

dalam pengembangan potensi siswa 

B. Aspek yang diamati 

1. Alamat sekolah 

2. Lingkungan sekolah 

3. Unit/kantor kerja 

4. Ruang kelas 

5. Suasana belajar 

6. Proses belajar mengajar di kelas 
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DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSSHABRI KENDARI 

 

No. Nama  Pekerjaan/Jabatan 

1. Fajeri ishak, S.Pd Kepala Madrasah 

2. Bambang prayitno, M.Pd Direktur Program 

CIBI 

3. Harliah, S.Pd Guru team teaching 

4. Nasrudin Gito, S.Pd Guru team teaching 

5. Arjuna Ananda Aqila Siswa  
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA MADRASAH/WAKIL KEPALA MADRASAH 

KURIKULUM 

MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSHABRI KENDARI 

 

1. Sejak kapan Madrasah Ibtidaiyah MI Ummushabri menyelenggarakan kelas unggulan 

CIBI ? 

2. Apa tujuan dari penyelenggaraan kelas unggulan CIBI? 

3. Bagaiamana proses untuk mendapatkan siswa/input pada kelas unggulan CIBI? 

4. Kurikulum apa yang digunakan pada kelas unggulan CIBI? Apakah ada perbedaan 

dengan kelas regular? 

5. Bagaimana bentuk kegiatan belajar mengajar dikelas unggulan CIBI? 

6. Materi yang digunakan dikelas unggulan apakah ada perbedaan dengan kelas regular? 

7. Apakah media pembelajaran dan sarana prasarana pada kelas unggulan CIBI berbeda 

dengan kelas regular? 

8. Apakah program ekstrakurikuler untuk kelas unggulan CIBI? 

9. Bagaimana system evaluasi pada kelas unggulan CIBI? Apakah ada perbedaan dengan 

kelas regular? 

10. Apakah guru dikelas unggulan CIBI termasuk guru yang diseleksi? Bagaimana proses 

seleksi dan syarat yang diharuskan pada guru kelas unggulan CIBI? 

11. Bagaimana peran orang tua atau wali murid yang siswa nya masuk pada kelas 

unggulan CIBI? 

12. Apakah selama proses pembelajaran selama ini siswa mengikuti dengan senang? 

13. Apakah ada siswa yang merasa kuarang mampu dalam mengikuti program kelas 

unggulan CIBI? 

14. Apakah nilai yang diperoleh kelas unggulan lebih tinggi dari kelas regular? 

15. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kelas unggulan CIBI? 

16. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS UNGGULAN CIBI 

MADARASAH IBTIDAIYAH UMMUSHABRI KENDARI 

 

1. Seperti apa gambaran mengenai kelas unggulan CIBI menurut Ibu/bapak? 

2. Apa saja yang ibu/bapak lakukan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa? 

3. Strategi atau metode pembelajaran yang biasa ibu pakai dalam mengajar? 

4. Apakah itu membuat prota, promes, dan rpp? 

5. Bagaimana sikap murid di kelas melalui hemat ibu? 

6. Bagaimana system evaluasi dalam pembelajaran? 

7. Apakah ada penambahan jam pelajaran dalam kelas unggulan CIBI? 

8. Apakah ada perbedaan yang menurut ibu terlihat mencolok antara kelas unggulan 

CIBI dan regular? 

9. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas unggulan CIBI? 

10. Bagaiamana solusi yang ibu lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU BIMBINGAN KONSELING 

PADA KELAS UNGGULAN CIBI 

MADARASAH IBTIDAIYAH UMMUSHABRI KENDARI 

 

 

1. Apakah ada permasalahan yang ditemukan pada siswa kelas unggulan CIBI? 

2. Contoh permasalahnnya seperti apa? 

3. Mengapa hal itu dapat terjadi? 

4. Bagaimana peran guru BK  dalam mengatasi kenakalan yang dilakukan oleh 

siswa? 

5. Apakah guru BK melakukan kerjasama denga guru agama serta tenaga 

pendidik yang lain? 
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA PADA KELAS  

UNGGULAN CIBI MADARASAH IBTIDAIYAH  

UMMUSHABRI KENDARI 

 

 

1. Mengapa anda memilih kelas unggulan CIBI? 

2. Apakah anda senang belajar di kelas unggulan? 

3. Bagaimana model belajar yang anda lakukan dalam kelas? 

4. Apakah anda di berikan tugas oleh guru? 

5. Apa yang anda lakukan dikelas saat sebelum dan setelah belajar dimulai? 
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SEJARAH PROGRAM KELAS UNGGULAN CIBI DI MADARASAH 

IBTIDAIAYAH (MI) UMMUSHABRI KENDARI 

Sejarah berdirinya kelas unggulan CIBI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummushabri 

Kendari, berawal dari keinginan ketua yayasan dalam hal ini bapak DR. Supriyanto M.A 

yang ingin memajukan pelayan dan ingin meningkatkan pendidikan di Madrasah tersebut 

dengan melalukan inovasi atau perubahan yang lebih baik pada system sekolah menjadi lebih 

terarah pada tiga hal yaitu konten, konteks dan delivery.  

Konten yang dimaksudkan disini seperti terkait kurikulumnya, pembelajarannya. 

Kemudian konteks maksudnya disini terkait sarana dan prasarana, sedangkan delivery 

terakait bagaimana cara penyampaian dengan formal atau non formal, model, metode serta 

strategi pembelajarannya. Sehingga harapan terbesar nya ialah menghasilkan bibit-bibit siswa 

yang unggul agar dapat menghasilkan SDM yang kompoten, unggul, berkualitas dan mampu 

bersaing di era Globalisasi. Selain itu juga pada saat itu, beliau melihat bahwasannya keadaan 

madarsah yang kurang produktif dalam menghasilkan hasil belajar siswa siswa, maka perlu 

adanya perubahan gaya belajar serta mengajar dan penekanan pada tujuan pembelajaran agar 

pencapaian dapat terukur terhadap apa yang hendak di hasilkan. 

Oleh nya itu dibuatlah suatu gagasan dalam upaya meningkatkan pengembangan 

sekolah baik bagi guru maupun siswa serta untuk mengupayakan system pengelolaan 

madrasah yang lebih maju dengan adanya program kelas unggulan CIBI yakni kelas unggulan 

dengan desain pembelajaran dilakukan oleh lebih dari seorang guru sehingga membentuk 

suatu tim pengajar yang dikenal dengan sebutan team teaching. Disisi lain, pengambilan 

nama CIBI adalah suatu singkatan yang menggambaran tujuan yang hendak dicapai dalam 

pengimplementasian kelas tersebut yaitu cerdas, intelektual, berbasis islami (CIBI). 
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Pembelajaran kelas dengan team teaching terdiri oleh guru sains, agama dan 

bimbingan konseling ini dianggap sangat efektif dalam pembelajaran dan membuat suasana 

pembelajaran lebih menarik dan tentunya produktif. Seiring berjalannya waktu dan 

terlaksananya program kelas CIBI tersebut terlihat jelas bagaiamana antusias dan dukungan 

dari masyrakat yang berkeinginan untuk mendaftarkan anaknya agar bisa masuk kedalam 

kelas unggulan tersebut. salah satu faktornya ialah bahwa kelas dengan desain manarik dari 

segi proses pembelajaran ini hanya dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Ummushabri di 

Kota Kendari. 
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CATATAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSSHABRI KENDARI 

 

Peneliti   : Wildan Haridharma Yasa 

Nomor   : 1 

Tanggal wawancara  : 21 Agustus 2018 

Informan   : Fajeri Ishak, S.Pd.I 

Jumlah yang terlibat  : 1 

Tempat wawancara  : Ruang kepala Madrasah 

Di catat   : 11: 00 

GAMBARAN SETTING 

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 peneliti 

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai implementasi program 

kelas unggulan cibi. Peneliti langsung menuju ke ruang kantor subyek pada pukul 

10:00 pagi subyek menyambut dengan baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti 

menyampaikan maksud kedatangan pada subyek, maka subyek meluangkan waktu 

untuk wawancara. Wawancara dilaksanakan pada pagi hari dan subyek merasa 

senang dengan kehadiran peneliti. 

Wawancara berlangsung sekitar 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang 

dimulai dengan sedikit pengantar dan candaan yang kemudian pembicaraan 

dimulai pada fokus pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang serius dari subyek. 

Perolehan data dari hasil wawancara kemudian peneliti olah lebih lanjut. 
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DATA UCAP LAKU INFORMAN/SUBYEK PENELITIAN TENTANG 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DALAM PENGAMBANGAN 

POTENSI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSAHBRI 

KENDARI. 

 

Peneliti  Assalamualaikum  

Informan Walaikumsalam 

Peneliti Bagaimana kabarnya pak? 

Informan Alhamdulillah baik dik. 

Peneliti Mohon maaf pak mengganggu waktunya, bagini pak, saya mahasiswa 

IAIN Kendari sedang melakukan penelitian di MI khususnya terkait 

program kelas ungggulan dengan judul skripsi implementasi program 

kelas unggulan cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) dalam 

pengembangan potensi siswa. 

Informan Oh begitu, jadi apa yang saya bisa bantu dik? 

Peneliti Begini pak, saya selaku peneliti sangat membutuhkan data dari 

berbagai informan melalui wawancara, dan saya meminta kesediaan 

bapak untuk menjadi informan saya pak. 

Informan Oh iya dek silahkan 

Peneliti Sejak kapan madrasah ibtidaiyah ummusshabri kendari 

menyelenggarakan kelas unggulan CIBI? 

Informan Sejak 2015, saat ini berjalan 3 tahun. Pada awalnya kelas cibi hanya 

terdiri dari 3 rombel 

Peneliti Apa tujuan penyelenggaraan kelas unggulan CIBI? 
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Informan Setiap anak memiliki potensi yang berbeda satu dan yang lainnya , 

maka kelas unggulan/akselerasi diterapkan dengan tujuan menjadi 

wadah atau menfasilitasi anak-anak yang berbakat dan memiliki 

kemampuan diatas rata-rata. 

Peneliti Bagaimana proses input siswa baru pada kelas unggulan? 

Informan Melalui tes. Tapi tes ini substansi nya adalah pemetaan kompetensi  

Peneliti Kurikulum apa yang digunakan pada kelas unggulan apakah ada 

perbedaan dengan kelas regular? 

Informan Keduanya menggunakan kurikulum 2013 baik kelas CIBI maupun 

regular. 

Peneliti Bagaimana bentuk kegiatan belajar mengajar pada kelas unggulan? 

Informan Pembelajaran bersifat integratif, perpaduan antara ilmu umum dan 

agama secara tematik dan dilakukan dengan team teaching. 

Peneliti Apakah media pembelajaran dan sarana parasarana pada kelas 

unggulan berbeda dengan kelas regular? 

Informan Ada perbedaan yang sangat jauh. Dikelas reguler memang terdapat 

juga berbagai media pembelajaran, akan tetapi penggunaannya belum 

secara maksimal. 

Peneliti Apa saja program ekstrakurikuler pada kelas unggulan CIBI? 

Informan Ekstrakurikuler itu dimulai pada kelas 3-6. Ada yang bersifat 

akademik mislanya pramuka, olimpiade, kelas bahasa inggris dan 

robotic. Ada juga  non akademik seperti kelas digital, seni dan 

olahraga. 
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Peneliti Bagaimana sistem evaluasi pada kelas unggulan CIBI? 

Informan Untuk penilaian menggunakan sistem berbasis online. Melalui 

aplikasi sisfo.MI dan langsung bisa di cek oleh orang tua siswa. 

Penilaian dilakukan tiap hari pada aspek kognitif, afektif dan 

psikimotorik. 

Peneliti Apakah guru dikelas unggulan CIBI termasuk guru yang diseleksi? 

Bagaimana proses seleksi dan syarat yang diharuskan pada guru kelas 

unggulan? 

Informan Iya, seleksi nya sebenarnya sama aja dengan guru reguler. Ada 

beberapa persyaratan yang membedakan diantaranya kemampuan 

berbahasa asing Arab dan Inggris. Mekasnisme nya sederhana 

pengumuman kemudian pemberkasan, tes kompetensi, wawancara 

dan terakhir praktek mengajar. 

Peneliti Bagaimana peran orang tua/wali murid yang anaknya masuk pada 

kelas unggulan? 

Informan Para orang tua sangat antusias mengontrol dan monitoring anaknya 

diluar dari sekolah, dan juga antar sesama wali murid menjalin 

komunikasi yang baik, bahkan ada arisan wali santri. 

Peneliti Apakah selama proses pembelajaran selama ini siswa mengikuti 

dengan senang? 

Informan Ya, senang karena ruang kelas sangat mendukung, sejuk dan guru 

sangat ramah sehingga jarang kita dapatkan murid yang mengantuk di 

kelas. 
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Peneliti Apakah ada siswa yang merasa kurang mampu dalam mengikuti 

program kelas unggulan? 

Informan Ada juga, tapi tidak banyak 

Peneliti Apakah nilai yang diperoleh dari kelas unggulan lebih tinggi dari 

kelas reguler? 

Informan Ada perbedaan, bahkan kadang sampai lebih tinggi dua kali lipat dari 

nilai kelas reguler. 

Peneliti Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kelas unggulan? 

Informan Ada, salah satunya jika ada guru yang cuti dalam waktu yang cukup 

lama, sementara guru tersebut adalah bagian daripada team teaching. 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

informan Pengelola melaporkan ke kepala madrasah dan solusi yang diambil 

adalah mencari pengganti sementara selama guru yang bersangkutan 

dalam masa cuti. 

Peneliti Pak terimaksih banyak atas bantuannya, mohon maaf saya 

mengganggu kesibukan bapak. 

Informan  Oh iya, tidak apa dek, sukses penyusunannya. 

peneliti Iya pak, terimakasih banyak, saya mohon undur diri tabe’. 
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CATATAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSSHABRI KENDARI 

 

Peneliti   : Wildan Haridharma Yasa 

Nomor   :  6 

Tanggal wawancara  : 12 Maret 2017 

Informan   : Harliah, S.Pd. 

Jumlah yang terlibat  : 1 

Tempat wawancara  : Ruang kelas CIBI 

Di catat   : 11: 10 

GAMBARAN SETTING 

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 peneliti 

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai implementasi program 

kelas unggulan cibi. Peneliti langsung menuju ruang kelas subyek pada pukul 

09:00 pagi subyek menyambut dengan baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti 

menyampaikan maksud kedatangan pada subyek, maka subyek meluangkan waktu 

untuk wawancara. Wawancara dilaksanakan setelah subyek mengajar dan subyek 

merasa senang dengan kehadiran peneliti. 

Wawancara berlangsung sekitar 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang 

dimulai dengan sedikit pengantar dan candaan yang kemudian pembicaraan 

dimulai pada fokus pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang serius dari subyek. 

Perolehan data dari hasil wawancara kemudian peneliti olah lebih lanjut. 
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DATA UCAP LAKU INFORMAN/SUBYEK PENELITIAN TENTANG 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DALAM PENGAMBANGAN 

POTENSI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSAHBRI 

KENDARI. 

 

Peneliti Permsisi bu, sebelumnya mohon maaf bu, 

Informan  Iya dek ada apa? 

Peneliti Setelah saya mengukuti dan mengamati proses pembelajaran yang 

ibu bawakan tadi, selanjutnya saya minta kesediaanya ibu untuk 

menjadi informan saya dalam wawancara bu. 

Informan  Oh iya tidak masalah, silahkan dik. Apa yang bisa saya bantu? 

Peneliti Iya bu, saya sudah siapkan beberapa poin pertanya untuk ibu 

selaku guru kelas unggulan dalam team teaching. 

Informan  Iya silahkan. 

Peneliti Seperti apa gambaran mengenai kelas unggulan CIBI menurut 

Ibu? 

Informan  Oh soal itu, yah menurut saya. Kelas unggulan adalah kelas yang 

tentunya menarik dari berbagai aspek dan juga memiliki program-

program yang unggul.  

Peneliti Apa saja yang ibu lakukan dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa? 

Informan  Yang pertama, kami mengajar menjalankan tugas dengan penuh 

kedisiplinan, kedua, siswa adalah anak-anak yang memiliki 

potensi, nah potensi mereka terkadang belum dapat terlihat dan 
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berkembang secara maksimal, sehingga kami selaku guru harus 

bisa melihat keadaan siswa dan menggunakan berbagai metode 

dan model pembelajaran agar peserta didik mendapatkan 

pengalaman dan hasil belajar yang baik. secara sederhana nya 

kurang lebih seperti itu dek. 

Peneliti Strategi atau metode pembelajaran yang biasa ibu pakai dalam 

mengajar 

Informan  Banyak kalau secara keseluruhan untuk disebutkan dek. Kami 

dalam team teaching bekerjasama menyajikan suasana belajar 

yang baik. Termasuk pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. 

Terkadang kami menggunakan strategi kooperatif, berbasis 

masalah, kadang berbasis lingkungan, dan lainnya. Oh iya, metode 

nya adalah ceramah, menggunakan media, the power of two dan 

juga diskusi.  

Peneliti Apakah itu membuat prota, promes, dan rpp? 

Informan  Iya, kami membuatnya. 

Peneliti Bagaimana sikap murid di kelas melalui hemat ibu? 

Informan  Murid dalam kelas aktif, antusias, senang dan semangat meskipun 

ada juga siswa yang suka gaduh dan jail tapi itu masih dalam taraf 

wajar bagi anak usia nya dan tidak banyak juga yang seperti itu 

hanya satu dua siswa saja, mengatasinya pun juga tidak sulit. 

Peneliti Bagaimana system evaluasi dalam pembelajaran? 

Informan  Evaluasi kalau yang adik maksud adalah penilaian, maka peniliain 



129 

 

129 

 

kami dalam kelas itu harus mencakup pada tiga aspek yaitu 

pengetahuan, akhlak dan kreatifitas siswa. Nah dari segi akhlak 

guru BK melakukan pengamatan sejak pagi sampai siswa pulang 

kerumah. 

Peneliti Apakah ada penambahan jam pelajaran dalam kelas unggulan 

CIBI? 

Informan  Iya benar ada, jam pelajaran pada kelas cibi pada habis sholat 

ashar. Ada juga jam pengembanga  diri pada hari sabtu. 

Peneliti Apakah ada perbedaan yang menurut ibu terlihat mencolok antara 

kelas unggulan CIBI dan regular? 

Informan  Perbedaan bisa kita lihat dari prestasi dan hasil belajar dan juga 

pemandangan sikap bagi siswa CIBI dari segi cara mereka 

bergaul, komunikasi dan lainnya terdapat ada sedikit perbedaan 

dengan siswa reguler. 

Peneliti Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di 

kelas unggulan CIBI? 

Informan  Kendala-kendala kecil ada tapi tidak banyak yang kami hadapi. 

Mungkin salah satunya yaitu ketika kelas dibuat menyenangkan 

dengan ice breaking dan metode lain, anak-anak malah terbawa 

dengan suasana bermain meskipun ice breaking nya telah 

dihentikan. 

Peneliti Bagaiamana solusi yang ibu lakukan dalam mengatasi kendala 

tersebut 



130 

 

130 

 

Informan  Sangat mudah mengatasi hal demikian jika ada siswa yang agak 

susah di atur atau bermain dalam kelas, kadang kami ikutkan 

belajar pada kelas diatasnya, yah sekitar 10-15 menit sekiranya 

anak ini merasa tidak nyaman karena berada pada kelas yang 

bukan kelasnya, selanjutnya kami kembalikan dan menasihati nya, 

tanpa adanya hukuman fisik yang kami berikan. 

Peneliti Oh iya bu, terimakasih banyak atas waktu dan kesediaanya 

memberikan informasi. 

Informan  Iya dek sama-sama. 
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CATATAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSSHABRI KENDARI 

 

Peneliti   : Wildan Haridharma Yasa 

Nomor   : 4 

Tanggal wawancara  : 18 Maret 2017 

Informan   : Nasrudin Gito, S.Pd 

Jumlah yang terlibat  : 1 

Tempat wawancara  : Ruang kelas 

Di catat   : 11: 50 

GAMBARAN SETTING 

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 peneliti 

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai implementasi program 

kelas unggulan cibi. Peneliti langsung menuju ke ruang kantor subyek pada pukul 

09:26 pagi subyek menyambut dengan baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti 

menyampaikan maksud kedatangan pada subyek, maka subyek meluangkan waktu 

untuk wawancara. Wawancara dilaksanakan pada pagi hari dan subyek merasa 

senang dengan kehadiran peneliti. 

Wawancara berlangsung sekitar 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang 

dimulai dengan sedikit pengantar dan candaan yang kemudian pembicaraan 

dimulai pada fokus pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang serius dari subyek. 

Perolehan data dari hasil wawancara kemudian peneliti olah lebih lanjut. 
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DATA UCAP LAKU INFORMAN/SUBYEK PENELITIAN TENTANG 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DALAM PENGAMBANGAN 

POTENSI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSAHBRI 

KENDARI. 

 

Peneliti Assalamualaikum 

Informan  Walaikum salam. 

Peneliti Mohon izin pak. Saya ingin mengambil data melalui wawancara 

kepada bapak selaku guru bimbingan konseling. 

Informan  Oh iya silahkan dek, jangan sungkan untuk bertanya 

Peneliti Makasih banyak sebelumnya pak, sudah bisa saya mulai berikan 

pertanyaan pak? 

Informan  Boleh.. 

Peneliti Apakah ada permasalahan yang ditemukan pada siswa kelas 

unggulan CIBI? 

Informan  Sejauh ini tidak begitu banyak masalah yang kami dapatkan. Namun 

tentu setiap sesuatu pasti aka nada kendala-kendala atau problem yg 

terjadi meskipun sifatnya tidak begitu prinsip. 

Peneliti Contoh permasalahnnya seperti apa? 

 

Informan  Contohnya adalah sikap dan prilaku siswa CIBI terkadang sering 

bermain dalam kelas. Karena desain pembelajaran yang sangat aktif, 

terkadaang siswa juga terbawa dengan susasana pembelajaran fresh 

malah juga ikut bermain dalam kelas. 
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Peneliti Mengapa hal itu dapat terjadi? 

Informan  Yah hal seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dalam 

pandangan pribadi saya mengingat perkembangan siswa cenderung 

menyukai suasana bermain dengan teman-temannya. 

Peneliti Bagaimana peran guru BK  dalam mengatasi kenakalan yang 

dilakukan oleh siswa? 

Informan  Kami dalam melakukan upaya pembinaan kepada siswa contohnya 

jika terdapat beberapa siswa yang kurang berakhlak atau  melanggar 

beberapa aturan, seperti rebut dalam kelas, atau saling mengganggu 

satu sama lain, tetap akan berikan sanksi. Akan tetapi sanksi yang 

kami berikan sifatnya adalah menyentuh kesadaran mereka untuk 

mengetahui mana yang salah dan benar, jadi sifatnya pemberian 

hukuman ini diberikan bukan untuk menimbulkan efek jerah, tapi 

menimbulkan efek kesadaran akan kesalahan yang dilakukan, 

misalnya dengan hukuman mengaji, sholat taubat, dan lain 

sebagainya. 

Peneliti Apakah guru BK melakukan kerjasama denga guru agama serta 

tenaga pendidik yang lain? 

Informan  Yah benar sekali, jadi kami terus melakukan kordinasi dan kerjasama 

pada semua guru. 

Peneliti Baik pak, atas beberapa butir pertanyaan yang saya ajukan kepada 

bapak, alhamdulilah saya mendapatkan banyak informasi. Saya 

sangat berterimakasih atas kesediaan bapak. 
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Informan  Iya sama-sama adik, jangan ragu untuk bertanya dan sharing. Saya 

orangnya terbuka kepada siapapun. 

Peneliti  Iya pak, siap. Kalau begitu saya mohon undur diri pak. 

Informan  Iya dek silahkan. 

Peneliti  Assalamualaikum pak, 

Informan  Walaikumsalam. 
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CATATAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSSHABRI KENDARI 

 

Peneliti   : Wildan Haridharma Yasa 

Nomor   : 3 

Tanggal wawancara  : 26 Agustus 2018 

Informan   : Bambang Prayitno, M.Pd 

Jumlah yang terlibat  : 1 

Tempat wawancara  : Ruang tamu Kantor kepala Madrasah 

Di catat   : 10:00 

GAMBARAN SETTING 

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 peneliti 

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai implementasi program 

kelas unggulan cibi. Peneliti langsung menuju Madrasah pada pukul 09:20 pagi 

subyek menyambut dengan baik kedatangan peneliti. Setelah peneliti 

menyampaikan maksud kedatangan pada subyek, maka subyek meluangkan waktu 

untuk wawancara. Wawancara dilaksanakan pada pagi hari tepatnya di ruang tamu 

kantor kepala Madrasah dan subyek merasa senang dengan kehadiran peneliti. 

Wawancara berlangsung sekitar 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang 

dimulai dengan sedikit pengantar dan candaan yang kemudian pembicaraan 

dimulai pada fokus pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang serius dari subyek. 

Perolehan data dari hasil wawancara kemudian peneliti olah lebih lanjut. 
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DATA UCAP LAKU INFORMAN/SUBYEK PENELITIAN TENTANG 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DALAM PENGAMBANGAN 

POTENSI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSAHBRI 

KENDARI. 

 

Peneliti Assalamualaikum pak Bambang. 

Informan Walaikum salam warahmatullah. 

Peneliti Ini pak saya atas nama wildan, saat ini saya dalam proses penelitian 

di Madrasah ini pada program kelas CIBI saya ingin menggali 

beberapa informasi terkait kelas unggulan ini pak.  

Informan Iya kemudian? 

Peneliti Saya menjadikan bapak sebagai salah satu informan kunci saya 

dalam penelitian ini, mengingat bahwa bapak adalah direktur atau 

penanggung jawab program CIBI CIBER di Ummusshabri ini pak. 

Informan Oh seperti yah. Iya silahkan saja, saya akan membantu sebisa saya. 

Kalau saya boleh tau apa judul penelitian adinda? 

Peneliti Saya mengangkat judul implementasi program kelas unggulan cerdas 

intelektual berbasis islami CIBI dalam pengembangan potensi siswa 

di Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari pak. 

Informan Yayayah.. menarik sekali ade, 

Peneliti Makasih banyak pak 

Informan Jadi apa yang bisa saya bantu? 

Peneliti Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa 

saya mendapatkan informasi atau jawaban dari bapak. Bisa saya 
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mulai pak? 

Informan Ok. Silahkan. 

Peneliti Begini pak, saya mau bertanya. Bagaimana bisa kelas ungglan ini 

terlaksana, seperti apa sejarah awal sehingga di canagkan kelas 

unggulan CIBI ini di MI Ummusshabri pak? 

Informan Yah.. jadi begini dinda. Saya menjawab sesuai dengan apa yang saya 

ketahui bahwa Sejarah berdirinya kelas unggulan CIBI di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ummushabri Kendari, berawal dari keinginan ketua 

yayasan dalam hal ini bapak DR. Supriyanto M.A yang ingin 

memajukan pelayan dan ingin meningkatkan pendidikan di Madrasah 

tersebut dengan melalukan inovasi atau perubahan yang lebih baik 

pada system sekolah menjadi lebih terarah pada tiga hal yaitu konten, 

konteks dan delivery.  

Konten yang dimaksudkan disini seperti terkait kurikulumnya, 

pembelajarannya. Kemudian konteks maksudnya disini terkait sarana 

dan prasarana, sedangkan delivery terakait bagaimana cara 

penyampaian dengan formal atau non formal, model, metode serta 

strategi pembelajarannya. Sehingga harapan terbesar nya ialah 

menghasilkan bibit-bibit siswa yang unggul agar dapat menghasilkan 

SDM yang kompoten, unggul, berkualitas dan mampu bersaing di era 

Globalisasi. Selain itu juga pada saat itu, beliau melihat bahwasannya 

keadaan madarsah yang kurang produktif dalam menghasilkan hasil 

belajar siswa siswa, maka perlu adanya perubahan gaya belajar serta 
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mengajar dan penekanan pada tujuan pembelajaran agar pencapaian 

dapat terukur terhadap apa yang hendak di hasilkan. 

Oleh nya itu dibuatlah suatu gagasan dalam upaya meningkatkan 

pengembangan sekolah baik bagi guru maupun siswa serta untuk 

mengupayakan system pengelolaan madrasah yang lebih maju 

dengan adanya program kelas unggulan CIBI yakni kelas unggulan 

dengan desain pembelajaran dilakukan oleh lebih dari seorang guru 

sehingga membentuk suatu tim pengajar yang dikenal dengan 

sebutan team teaching. Disisi lain, pengambilan nama CIBI adalah 

suatu singkatan yang menggambaran tujuan yang hendak dicapai 

dalam pengimplementasian kelas tersebut yaitu cerdas, intelektual, 

berbasis islami (CIBI). 

 

Peneliti Wah luar biasa sekali pak, jadi memang program ini di desain guna 

mempersiapkan siswa yang unggul dalam menjawab tantangan 

zaman di era globalisasi ini khususnya peningkatan mutu pendidikan. 

Informan Iya benar sekali, kurang lebih seperti itu gambaran nya. 

Peneliti Jadi menurut bapak secara pribadi apa yang paling menarik dalam 

program kelas unggulan ini? 

Informan Banyak hal. Tapi jika ditanya pandangan pribadi yang paling 

menarik adalah dengan diterapkannya team teaching pada kelas 

CIBI. 

Peneliti Seperti apa gambaran team teaching ini pak dan mengapa ini menjadi 
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daya tarik tersendiri bagi kelas unggulan dibandingkan program yang 

lain? 

Informan Karena team teaching pada kelas CIBI Ini terdiri dari tiga orang guru yang 

mengajar dalam satu kelas serta masing-masing dari guru itu memiliki 

displin ilmu yang berbeda yaitu terdiri dari guru agama, umum dan 

bimbingan konseleing. Jadi ketika satu guru dalam kelas mengajar, 

kemudian guru yang lain juga melakukan pengajaran secara profesional, 

maka akan terjadi keintegritasan keilmuan. Awalnya kami menerapakan 

pada team teaching guru yang telah menjadi wali suatu kelas pada saat 

penaikan kelas maka guru tersebut juga mengukuti jenjang kelas tersebut 

sehingga tidak pernah berganti siswa. namun kami menyadari bahwa 

terdapat dampak negative dari hal tersebut, siswa sangat mengidolakan wali 

kelasnya semata sehingga kurang tertarik pada guru lain. menghadapai 

fenomena tersebut, maka kami beri inisiatif melakukan rolling guru team 

teaching hanya satu orang guru dan dua guru tetap mengajar pada kelas 

nya. 

Peneliti Selain itu pak, program yang juga menjadi pembeda antara kelas 

CIBI dan kelas lain apa lagi pak? 

Informan Penerapan Full Day School. 

Peneliti Apa menfaat atau tujuan Full Day School ini pak? 

Informan Pada  full day sechool program CIBI mengupayakan seluruh potensi siswa 

di kembangkan dalam pengembangan ekskul. Hal ini dikarena full day 

school memberikan jam pelajaran yang lebih lama kepada siswa sehingga 

sangat efektif dalam memberikan pengembangan potensi secara 
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berkelanjutan. 

Peneliti Apakah ada faktor lain yang mampu meningkatkan potensi siswa 

dalam pelaksaan full day school ini pak?  

Informan Yah sembari full day school ini terimplementasi, maka jam pelajaran 

yang panjang ini di isi pula dengan berbagai pembiasaan kepada 

siswa seperti pembiasan berbahasa asing, mengaji dan keterampilan 

lainnya. 

Peneliti Baik, terimaksih pak atas waktu dan kesediaan bapak memberikan 

informasi kepada saya. 

Informan Iya sama-sama. Kalau adinda mau mengetahui informasi terkait 

model pembelajaran, bisa langsung temui guru kelas team teaching.  

Peneliti Iya pak makasih banyak masukan nya. Mohon maaf pak apabila ada 

salah kata dan sebagainya, saya mohon pamit pak undur diri. 

Informan Iya dik, sama-sama. 

Peneliti Permisi pak assalamualaikum 

Informan Walaikum salam. 
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CATATAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSSHABRI KENDARI 

 

Peneliti   : Wildan Haridharma Yasa 

Nomor   : 8 

Tanggal wawancara  : 23 Agustus 2018 

Informan   : Arjuna ananda aqila 

Jumlah yang terlibat  : 1 

Tempat wawancara  : Pelataran Madrasah 

Di catat   : 10:00 

GAMBARAN SETTING 

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018 peneliti 

menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai implementasi program 

kelas unggulan cibi. Wawancara dilaksanakan pada pagi hari tepatnya pelataran 

Madrasah dan subyek merasa senang dengan kehadiran peneliti. 

Wawancara berlangsung sekitar 15 menit dalam bentuk terstruktur, yang 

dimulai dengan sedikit pengantar dan candaan yang kemudian pembicaraan 

dimulai pada fokus pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang serius dari subyek. 

Perolehan data dari hasil wawancara kemudian peneliti olah lebih lanjut. 
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DATA UCAP LAKU INFORMAN/SUBYEK PENELITIAN TENTANG 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS UNGGULAN CERDAS 

INTELEKTUAL BERBASIS ISLAMI (CIBI) DALAM PENGAMBANGAN 

POTENSI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSAHBRI 

KENDARI. 

Peneliti  Halo ade. Ade bisa kesini sebentar aja. Ada yang kakak mau tanya. 

Informan Iya. 

Peneliti  Ade siapa namanya? 

Informan Arjuna ananda aqila 

Peneliti  Oh arjuna. 

Informan Iya. 

Peneliti  Kelas berapa sekarang ade? 

Informan Kelas 2 A CIBI 

Peneliti  Kaka mau Tanya boleh tidak? 

Informan Iya. 

Peneliti  Kenapa ade sekolah di Ummusshabri di kelas CIBI? 

Informan Suka 

Peneliti  Kok suka. Apa nya yang ade suka? 

Informan Banyak teman. 

Peneliti Selain banyak teman. Ade suka tidak dengan belajarnya di kelas? 

Informan Suka 

Peneliti Lebih senang dirumah atau senang di sekolah belajar dan banyak 

teman? 

Informan Senang di sekolah 

Peneliti Apa yang bikin senang? 



143 

 

143 

 

Informan Saya senang karena kelasnya rapi, guru-guru saya baik dan 

menyenangkan daripada di rumah. 

Peneliti Ada berpa guru dalam kelas? 

Informan Ada tiga 

Peneliti Apa yang ade kerjakan sebelum belajar? 

Informan Mengaji 

Peneliti Ade sudah bisa mengaji? 

Informan Sudah 

Peneliti Ade suka di kasi PR atau tugas? 

Informan Iya 

Peneliti Ok makasih yah ade 

Informan Iya pak.   

Peneliti Eh panggil kakak dong dek. 

Informan Iya kak. 
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DOKUMENTASI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR GEDUNG MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSHABRI KENDARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUASANA DAN DESAIN KELAS UNGGULAN CIBI 
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KEGIATAN TEAM TEACHING DALAM KELAS UNGGULAN CIBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO GURU AGAMA TEAM TEACHING (KIRI), KETUA YAYASAN 

(TENGAH) DAN NATIVE SPEAKER (KANAN) 
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LEMARI LOCKER SISWA (PERALATAN) SELAMA FULL DAY SCHOOL 

BERLANGSUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIATUR KA`BAH UNTUK PRAKTEK RUTIN SISWA 

 (MANASIK HAJI) PADA JUM`AT PAGI 
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GEDUNG SEKOLAH REGULER MADRASAH IBTIDAIYAH 

UMMUSHHABRI KENDARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAIN WALL PICTURE KELAS CIBI DENGAN SUASANA KELAS 

MENYENANGKAN 
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BIODATA/CURRICULUM VITAE  

DATA PRIBADI 

 

NAMA  :  WILDAN HARIDHARMA YASA 

TTL  :  KENDARI 08 JUNI 1995 

ALAMAT :  BTN LATJINTA 2 BARUGA 

TELP  :  081343904342 

E-MAIL :  Wildanbento1@Gmail.Com 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

  

SD  :  SDN 01 BARUGA 

SMP  :  MTS. PESRI KENDARI 

SMA  :  MA SYEH HASAN AL-YAMANI POLMAN 

PERGURUAN  

TINGGI :  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

ALAMAT  

PERGURUAN 

TINGGI :  JL. SULTAN QAIMUDDIN NO 17 BARUGA 

STATUS :  MAHASISWA 

NIM  :  13010101188 

ANGKATAN/   

TAHUN  

MASUK :  2013 

 

RIWAYAT ORGANISASI 

1. PMII 

2. UKM BAHASA 

3. PRAMUKA 

4. DEMA-I 

5. PILAR 

 

 

 

KENDARI, 12 SEPTEMBER 2018 

 

 

       WILDAN HARIDHARMA YASA 
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