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Memiliki prestasi yang baik merupakan harapan dari semua pelajar, orang tua juga guru sebagai 

pendidik mereka di sekolah, karena memiliki prestasi yang baik disekolah dapat menjadi 

kebanggaan tersendiri. Akan tetapi, tidak setiap anak memiliki prestasi yang dapat dibanggakan, 

banyak faktor yang bisa menjadi penyebab. Peningkatan prestasi dapat diartikan sebagai usaha 

untuk berubah menjadi lebih baik atau memajukan dengan sebaik-baiknya. 

Peningkatan prestasi disini, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh setiap individu yang 

ingin mendapatkan perubahan dalam memajukan prestasi yang dapat dibanggakan. Dan salah 

satu individu tersebut adalah guru, yang berusaha untuk mengajukan prestasi anak didiknya 

dalam bentuk perbaikan nilai-nilai akademik. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Gunung Gangsir I Beji Pasuruan dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara tersebut dilakukan pada beberapa guru 

dengan tujuan untuk mengetahui upaya mereka dalam meningkatkan prestasi belajar para siswa. 

Dari hasil penelitian tersebut didapat beberapa upaya yaitu metode alfabetik, diskusi kelompok, 

tutor sebaya, kebermaknaan, dan pengulangan. Metode tersebut membantu siswa dalam 

perbaikan belajar. Dan upaya tersebut menunjukkan kemajuan prestasi siswa disekolah tersebut.  

 

Abstract 

Have a good record is the expectation of all students, parents as well as teacher educators in their 

schools, because it has a good record in school can be proud. However, not every child has the 

achievement to be proud of, many factors could be the cause. Improved performance can be 

interpreted as an attempt to change for the better or promote with the best. 

Improved performance here, is an attempt by any individual who wishes to obtain a change in 

advancing the achievement to be proud of. And one of these individuals are teachers, who tried 

to file a protege of achievement in the form of improved academic values. 

This research was conducted at Mount digger I SDN Beji Pasuruan using the method of data 

collection in the form of interviews. Interviews are conducted at some of the teachers in order to 

know their efforts in improving the learning achievement of students. 

From the results of these studies obtained some effort alphabetic method, group discussion, peer 

tutoring, meaningfulness, and repetition. This method helps students in improving learning. And 

these efforts show progress in student achievement to the school.  


