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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Latar belakang lulusan merupakan salah satu komponen yang 

memengaruhi tercapainya prestasi belajar, hal ini masuk dalam kategori teori 

transfer dalam belajar, karena pencapaian prestasi belajar terdapat beberapa 

komponen yang memengaruhi yaitu guru, siswa, perangkat pembelajaran 

(media) dan lingkungan. Maka dari itu untuk mencapai keberhasilan atau 

sukses yang didambakan oleh setiap individu, maka diperlukan upaya-upaya 

sistematik dan intensif untuk memberdayakan diri sendiri. Pemberdayaan diri 

menurut kajian psikologi sebaiknya dimulai dengan membangun motivasi 

belajar yang bermula dari kompetensi lulusan sekolah pada jenjang 

sebelumnya.
1
  

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran merupakan program pendidikan tinggi 

kader ulama tarjih dan tabligh Pimpinan pusat Muhammadiyah yang 

diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta memiliki 

beberapa prinsip dasar pendidikan diantaranya Pondok sebagai wahana 

pengembangan individu secara maksimal dalam sebuah dinamika kelompok. 

Pengembangan individu diupayakan dapat berkembang secara maksimal 

dalam kebersamaan. Kualitas dan prestasi individu mengangkat kualitas dan 

prestasi kelompok, dan dinamika kelompok tidak membatasi kreatifitas 
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individu, tetapi mengoptimalkan modifikasi perilaku, untuk tujuan 

perkembangan belajar serta mengoptimalkan produk kelompok.
2
 

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran selalu berupaya meningkatkan kualitas 

sumber daya mahasantri setiap tahunnya. Hal ini dimulai dengan persiapan 

perekrutan kader baru pada tahun 2018. Terbukti pada setiap tahunnya jumlah 

pendaftar penerimaan mahasantri baru Pondok Hajjah Nuriyah Shabran selalu 

meningkat yaitu pada tahun 2014 calon mahasantri pendaftar berjumlah 60 

dan mahasantri yang diterima berjumlah 24 mahasantri, pada tahun 2015 

calon mahasantri pendaftar berjumlah 70 dan mahasantri yang diterima 

berjumlah 25, pada tahun 2016 calon mahasantri pendaftar berjumlah 85 dan 

mahasantri yang diterima sebanyak 40, pada tahun 2017 calon mahasantri 

pendaftar berjumlah 70 dan mahasantri yang diterima berjumlah 33, pada 

tahun 2018 calon mahasantri pendaftar berjumlah 96 dan mahasantri yang 

diterima berjumlah 35.
3
      

Berdasarkan data statitik penerimaan mahasantri di atas, calon 

mahasantri yang berlatar belakang lulusan Pondok Pesantren lebih banyak 

daripada yang berlatar belakang lulusan non Pondok Pesantren. Sehingga 

secara otomatis peluang mahasantri yang berlatar belakang lulusan Pondok 

Pesantren untuk diterima adalah lebih besar karena mereka memiliki bekal 

yang lebih daripada calon mahasantri yang berlatar belakang lulusan non 

Pondok Pesantren. Adapun ketika sudah diterima menjadi mahasantri maka 
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yang berlatar belakang lulusan Pondok Pesantren akan memiliki dominasi 

prestasi belajar lebih tinggi dari pada lulusan non Pondok Pesantren. Setelah 

melihat permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengadakan studi lebih 

lanjut mengenai analisis prestasi belajar mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran yang berlatar belakang lulusan Pondok Pesantren dan lulusan non 

Pondok Pesantren.         

Prestasi belajar dalam hal ini penulis mengambil aspek hasil belajar 

Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2015 melaui Kartu 

Hasil Studi dan Perkembangan Studi (IP) selama belajar di Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran. Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2015 

sudah masuk kriteria ideal dalam belajar karena pada tahun 2018 mereka 

memasuki perkuliahan semester 6 (pertengahan) sehingga jika dilihat kualitas 

prestasi belajar dapat dianalisis secara mayoritas dari komponen mata kuliah 

berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran. Mahasantri angkatan 2015 berjumlah 18 orang dan jika dipilah 

kompetensi lulusannya, lulusan pondok pesantren berjumlah 10 orang dan 8 

orang lainnya adalah lulusan non pondok pesantren, ini akan menjadikan 

adanya perbedaan tercapainya pestasi belajar mata kuliah kompetensi bahasa, 

pemikiran, jurnalistik, dan ilmu umum jadi secara garis besar yang dimaksud 

dengan perbandingan adalah terdapat selisih tingkat pencapaian prestasi pada 

mahasantri. 

Prestasi belajar mahasantri akan ditentukan melalui beberapa komponen 

sehingga membutuhkan analisis mulai dari biodata sampai dengan latar 
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belakang lulusan, dalam hal ini dapat diambil komponen analisis prestasi 

belajar melalaui latar belakang lulusan Pondok Pesantren dan lulusan non 

Pondok Pesantren. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan 

pengkajian lebih lanjut melalui penelitian dengan judul: ANALISIS 

PRESTASI BELAJAR MAHASANTRI PONDOK HAJJAH NURIYAH 

SHABRAN ANGKATAN 2015 YANG BERLATAR BELAKANG 

LULUSAN PONDOK PESANTREN DAN LULUSAN NON PONDOK 

PESANTREN. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mahasantri Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran angkatan 2015 yang berlatar belakang lulusan 

pondok pesantren dan lulusan non pondok pesantren? 

2. Apa saja faktor yang memengaruhi tercapainya prestasi belajar 

Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2015 yang 

berlatar belakang lulusan pondok pesantren dan lulusan non pondok 

pesantren? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui dan mengungkap ada atau tidaknya perbedaan prestasi 

belajar, mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2015 yang 

berlatar belakang lulusan pondok pesantren dan lulusan non pondok pesantren, 

serta mengidentifikasi apa saja faktor yang memengaruhi tercapainya prestasi 
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belajar Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2015 yang 

berlatar belakang lulusan pondok pesantren dan lulusan non pondok pesantren. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Manfaat tersebut sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan 

dalam dunia pendidikan tentang perkembangan pestasi belajar yang 

dipengaruhi oleh latar belakang lulusan sekolah sebelumnya.   

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai alternatif referensi yang kemungkinan dilakukan 

pengembangan penelitian yang serupa.  

b. Sebagai masukan dan informasi, sehingga dapat bermanfaat bagi 

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta untuk dijadikan data secara fisik. 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berperan dalam 

perekrutan dan pembinaan mahasantri baru Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

d. Sebagai Motivasi bagi mahasantri yang berlatar belakang lulusan 

SMA sederajat maupun lulusan Pondok Pesantren dalam 

mengembangkan prestasi belajarnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jika ditinjau dari tempat penelitian maka penelitian ini termasuk 

dalam penelitian lapangan atau (Field Research) yang lebih 

menitikberatkan kepada analisis prestasi belajar Mahasantri Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran Angkatan 2015 yang berlatar belakang lulusan 

Pondok Pesantren dan lulusan non Pondok Pesantren beserta faktor yang 

memengaruhi tercapainya prestasi belajar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi etnografi yang bersifat 

deskriptrif komparatif, yaitu upaya mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem yang 

menghasilkan prestasi belajar.
4
 Proses penelitian etnografi dilaksanakan 

dalam waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara 

secara alamiah dengan partisipan, dalam berbagai bentuk kesempatan 

kegiatan yang dilakukan oleh Mahasantri Angkatan 2015 yang berlatar 

belakang lulusan Pondok Pesantren dengan Mahasantri Angkatan 2015 

yang berlatar belakang lulusan non Pondok Pesantren, beserta analisis 

faktor yang memengaruhi tercapainya prestasi belajar. 

3. Sumber data 

Sumber data primer penelitian ini adalah pimpinan pondok, para 

jajaran pengurusnya, beserta mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 
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angkatan 2015. Sedangkan sumber data sekunder penelitian diambil dari 

Buku pegangan penyelenggaraan Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Penentuan Subjek 

Subjek pada penelitian ini adalah Mahasantri Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran Angkatan 2015 yang secara keseluruhan berjumlah 18 

orang, diantaranya yang berlatar belakang lulusan Pondok Pesantren 

berjumlah 10 orang, dan lulusan non Pondok Pesantren berjumlah 8 

orang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
5
 

a. Metode Observasi 

Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, 

suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, 

dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.
6
 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan. 
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Adapun data yang dikumpulkan dengan metode observasi antara 

lain: letak dan kondisi Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, Stakeholder, 

Mahasantri (Angkatan 2015), serta sarana dan prasarana yang 

menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan. 

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan, 

laporan kegiatan dan belajar (kartu hasil studi), foto, dan data yang 

relevan dengan penelitian.
7
 Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

memilki tujuan untuk mengetahui dokumen-dokumen prestasi 

belajar Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran yang berupa 

Kartu Hasil Studi (Angkatan 2015). 

c. Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau 

merekam jawaban – jawaban responden.
8
 Metode wawancara ini 

dilaksanakan dengan mahasantri sebagai responden untuk menggali 

beberapa informasi tentang latar belakang pendidikan sebelumnya 

beserta status apakah tinggal di Asrama (Pondok Pesantren) atau 

tidak non Pondok Pesantren.  
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
9
 Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif 

komparatif, yaitu dengan analisis dalam bentuk tabulasi statistik 

deskriptif perhitungan nilai rata-rata dan uraian deskriptif tentang analisis 

prestasi belajar mahasantri pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 

2015 yang berlatar belakang lulusan Pondok Pesantren dan luluusan non 

Pondok Pesantren. 

Proses analisis mendalam pada penelitian ini menggunakan teknik 

penghitungan rata-rata setiap kompetensi matakuliah mahasantri 

angkatan 2015. Kompetensi matakuliah dibagi menjadi 8 macam 

diantaranya: Bahasa Arab, Ilmu Al-Qur’an Tafsir dan Hadits, Sistem 

Perkaderan, Kemuhammadiyahan, & Ketarjihan, Aqidah Akhlak, Fiqih 

(Ibadah & Dakwah), Tahsin & Tahfidz, Pemikiran Islam & Kristologi, 

Manajemen Pendidikan Pesantren, sehingga menghasilkan deskripsi 

tentang bagaimana analisis prestasi belajar mahasantri antara  lulusan 

pondok pesantren dan lulusan non pondok pesantren apakah terdapat 

perbedaan atau tidak, dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis data yang ada. Setelah itu peneliti menganalisis dengan 

menggunakan uraian deskriptif tentang faktor yang memengaruhi 

tercapainya prestasi belajar. 
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7. Sistematika Penulisan  

a. BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfat penelitian, 

dan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan 

pendekatan penelitian, tempat dan subjek penelitian, pengumpulan 

data, dan analisis data. 

b. BAB II, landasan teori, yang berisi kajian pustaka dan kerangka teori 

yaitu tentang belajar, unsur-unsur belajar, faktor yang memengaruhi, 

transfer belajar dan prestasi belajar. 

c. BAB III, berisi deskripsi data yaitu memuat data penelitian yang 

relevan dengan profil objek penelitian, daerah penelitian, atau 

gambaran umum yang menjadi objek penelitian serta memuat data 

inti dari penelitaian yang dilakukan. 

d. BAB IV, pada bab ini membahas tentang analisis peneliti terhadap 

subjek penelitian. Bagian ini menunjukkan tingkat penguasaan 

peneliti terhadap perkembangan ilmu, konsep dan teori yang 

dipadukan dengan hasil penelitian.
10

  

e. BAB V, kemudian selanjutnya penulis membuat simpulan dari data 

yang telah dianalisis. Tidak kalah pentingnya, dalam bab ini penulis 

juga memberikan saran. 
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