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TRUKTUR ORGANISASI SDIT ALAM HARAPAN UMMAT
PURBALINGGA

Keterangan :
PKS = Pembantu Kepala Sekolah
PJ = Penanggungjawab
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INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA
WAWANCARA DENGAN GURU PEMBINA MARKET DAY

Nama Guru : Nurochman S.Sos.I
Hari / tanggal: Jumat, 7 Februari 2020

1. Apa itu program market day?
Program market day adalah program belajar beniaga di lingkungan
sekolah yang dilakukan oleh siswa kelas tiga sampai kelas lima sebagai
pelaku usaha dan warga sekolah lainnya berperan sebagai pembeli atau
konsumen.
2. Apa tujuan dari kegiatan market day?
Tujuan dari kegiatan market day adalah:
1.
2.
3.
4.

Melatih siswa berkreasi
Melatih siswa dalam bermanajemen
Melatih berniaga
Melatih siswa agar memiliki jiwa wirausahaan sejak dini

3. Apakah market day merupakan program wajib sekolah?
Program ini merupakan program wajib, yang mana akan ada penilaian
siswa dalam keikutsertaan serta keaktifan dalam kegiatan tersebut.

4. Kapan program ini pertama kali dilaksanakan?
Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013, namun belum
berjalan secara rutin.
5. Kapan program ini dilaksanakan?
Setiap satu minggu sekali, yaitu pada hari jumat pagi pukul 08:30 waktu
istirahat siswa.
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6. Dimana kegiatan ini dilaksanakan dan siapa yang terlibat?
Kegiatan ini dilaksanakan di halaman utama sekolah. Yang terlibat
adalah seluruh warga sekolah. Namun yang menjadi pelaku usaha mulai
dari kelas III sampai kelas V.

7. Bagaimana proses pelaksaan kegiatan ini?
Dalam kegiatan ini terbagai menjadi 3 proses, yaitu
A. Proses perencanaan
1) Setiap kelas yang bertugas berjualan, membentuk kelompok 3 - 5
orang.
2) Wali kelas membuat jadwal berjualan secara bergilir untuk setiap
tiga minggu sekali.
3) Siswa berdiskusi dengan teman satu kelas untuk menentukan
barang apa yang akan dijual dan siapa yang akan memproduksi.
B. Proses pelaksaan
1) Pada hari jumat pagi, siswa yang mendapatkan tugas berjualan
menyiapkan barang dagangannya di halaman sekolah.
2) Mereka menjajakan barang dagangannya pada saat jam istirahat
atau pukul 08.30 WIB.
3) Setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, ada
yang menjadi bagian pemasaran, pelayanan, dan kasir.
C. Proses evaluasi
1) Setelah kegiatan selesai siswa akan menghitung pendapatan dari
hasil berjualan dibantu teman satu kelas dan wali kelas.
2) Siswa akan berdiskusi kembali untuk mengevaluasi apa yang
kurang atau perlu diperbaiki pada kegiatan market day
selanjutnya.

8. Adakah kriteria barang dagangan yang dijajakan di kegiatan market day?
Ada, barang dagangan berupa makanan, harga maksimal 3000, tidak
mengandung MSG dan tidak menggunakan saos.

102

9. Bagaimana proses produksi pada kegiatan market day?
Untuk produksi barang dagangan tergantung dari kreativitas siswa dan kelasnya, ada
yang mereka tidak produksi langsung tapi membeli dari distributor kemudian dijual
lagi. Ada yang produksi sendiri ditunjuk oleh teman satu kelas, salah satu atau dua
orang untuk membuat makanan yang telah disepakati bersama dengan teman
sekelasnya.
Biasanya kegiatan produksi dirumah siswa dengan melibatkan
wali murid untuk membantu proses produksi.

10. Darimana modal kegiatan market day dan bagaimana pengelolaan uang pada kegiatan
market day?
Dari Kas Kelas.
Uang hasil usaha dikelola oleh siswa itu sendiri dengan dibantu wali kelas, uang
keuntungan penjualan biasanya dikembalikan ke kas kelas,
kemudian
dipergunakan untuk kepentingan bersama .

11. Adakah nilai pendidikan Islam yang bisa diambil dari kegiatan market day dan apa
manfaat dari program market day ini jika dilihat dari pendidikan Islam?

Ada. Untuk manfaatnya jika dilihat dari pendidikan Islam adalah:
1. Siswa belajar bagaimana cara bermuamalah dengan baik.
2. Siswa belajar tentang akhlak dan nilai kejujuran
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WAWANCARA DENGAN KOORDINATOR LEVEL III PADA KEGIATAN
MARKET DAY

Nama Guru

: Ana Miftahul Janah S.Pd (Koor level Kelas III)

Hari, Tanggal : Jumat, 14 Febrari 2020

1. Apa itu market day?
Market day adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dilingkungan sekolah.
Dan siswa sebagai pelaku usaha.
2. Siapa yang menjadi pelaku usaha? Dan kenapa mereka ?
Kelas 3 - 5, karena pada level ini mereka sudah lebih matang, terutama pada
penghitumgan uang.

3. Ada berapa kelompok pada tiap kegiatan market day dan berapa minggu sekali kegiatan
ini dilaksanakan oleh kelas 3?
5 sampai 6 kelompok. Setiap tiga minggu sekali

4. Sebelum kegiatan berlangsung apa saja yang perlu disiapkan oleh peserta didik?
Mereka akan berdiskusi dengan kelompok mereka masing-masing untuk
mempersiapkan kegiatan tersebut, biasanya pembahasannya berupa barang apa
yang akan dijual dan dengan harga berapa.

5. Mengapa program market day menjadi kegiatan wajib?
Karena program ini merupakan salah satu program yang menjadi syarat lulusan
sekolah Islam Terpadu.

6. Adakah peraturan khusus dalam market day untuk kelas 3?
Ada. Barang yang dijual oleh siswa maksimal harga 2000.
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7. Apa peran wali kelas dalam kegiatan market day dan bagaimana pengelolaan uang
pada kegiatan market day?
Sebagai pengawas kegiatan. Uang hasil usaha dihitung sendiri oleh siswa,
kemudian uang itu diserahkan oleh wali kelas.
8. Darimana uang modal siswa?
Uang modal awal dari iuran siswa sejumlah 10.000, kemudian uang itu
dikumpulkan menjadi satu dan setiap tim diberi 30.000 sebagai modal usaha.

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tim dan apa kendala pada kegiatan ini?
Ketua tim. Jika barang tidak laku dan tidak mendapat untung.

10. Bagaimana jika barang dagagan belum laku atau tidak habis dijual dan bagaimana
jika siswa mengalami kerugian dalam berdagang?
Barang dagangan kan dititipkan dikantin, atau ditawarkan keteman–teman
lain.
Tidak masalah, karena tujuan dari kegiatan ini adalah pembelajaran.
11. Apa manfaat dari kegiatan market day jika dilihat dari pendidikan Islam?
Menumbuhkan jiwa spiritual siswa berupa nilai kejujuran, gotong royong dan
tolong-menolong antar sesama.
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DOKUMENTASI KEGIATAN MARKET DAY
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SURAT KETERANGAN OBSERVASI
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
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