
PEDOMAN OBSERVASI 

Hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Lokasi penelitian 

2. Keadaan kelas unggulan 

3. Keadaan sarana dan prasarana 

4. Keadaan siswa 

5. Keadaan guru 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sejak kapan MTsN Karangrejo ini mulai menyelenggarakan kelas 

unggulan.? 

2. Apa tujuan dari penyelenggaraan kelas unggulan ini.? 

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

4. Apakah proses pendaftaran siswa di kelas unggulan persyaratannya berbeda 

dibandingkan dengan persyaratan pendaftaran siswa kelas regular.? 

5. Ada berapa kelas untuk siswa kelas unggulan.?  

6. Berapakah jumlah siswa tiap kelas pada kelas unggulan.? 

7. Bagaimanakah bentuk KBM pada kelas unggulan.?    

8. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas unggulan.? 

9. Bagaimana system evaluasi pada kelas unggulan.? Evaluasi harian, UTS, 

semesteran.? Apakah ada perbedaan system yang dilakukan pada siswa 

kelas unggulan dengan siswa kelas regular.? 

10. Apa yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kelas unggulan selama

 ini.? 

11. Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut.? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana proses Saudara diterima di kelas unggulan.? 

2. Syaratsyarat apa saja yang harus Saudara siapkan untuk masuk di 

kelas unggulan.? 

3. Menurut Saudara apakah guruguru yang mengajar di kelas unggulan 

semuanya menguasai tentang materi (berkualitas)? 

4. Apakah guru yang mengajar di kelas unggulan selalu menggunakan media 

pembelajaran untuk lebih menjelaskan materi pelajaran? 

5. Apakah guru yang mengajar di kelas unggulan menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi sehingga menimbulkan motivasi belajar atau 

biasabiasa saja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI 

Hal-hal yang di dokumentasikan dalam penelitian ini adalah 

1. Data tentang identitas MTsN Karangrejo Tulungagung 

2. Data tentang sejarah berdirinya MTsN Karangrejo Tulungagung 

3. Data tentang visi, misi dan tujuan dari MTsN Karangrejo Tulungagung 

4. Data tentang guru 

5. Data tentang siswa 

6. Data tentang struktur organisasi     
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