
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

1. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SD Negeri 49 Gedong Tataan 

Alamat / Desa  : Desa Karang Anyar 

Kecamatan   : Gedong Tataan 

Kabupaten   : Pesawaran 

NPSN    : 10800382  

Status    : Negeri 

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 

SK Pendirian Sekolah  : Impres No.10/1983 dan Imp 

Tanggal SK Pendirian  : 1984-09-11 

SK Izin Operasional  : 420/49/III.01/SD/XII/2015 

Tanggal SK Izin Operasional : 2015-12-31 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi Sekolah 

Menjadi sekolah yang diharapkan dalam IMTAQ dan IPTEK 

b. Misi Sekolah 

1) Membentuk siswa yang mampu bermoralitas dan religius 

2) Membentuk siswa yang mampu berfikir dan berkompetisi 

3) Membentuk siswa yang berakhlakul karimah, kepribadian dan tangguh. 
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c. Tujuan Sekolah 

1) Memberikan kurikulum yang terbaik di setiap bidang studi kepada para 

anak didik 

2) Mewujudkan ciri khas dalam jangka panjang 

3) Menjalin kerjasama dan kekeluargaan antar anak didik 

4) Menghasilkan Sumber daya Manusia yang mampu dan terampil dalam 

berbagai bidang.
1
 

 

3. Data Guru SDN 49 Gedong Tataan 

Tabel  1. 

Data Guru di SDN 49 Gedong Tataan Tahun 2016-2017 

 

No Nama Jabatan Guru Kelas 

1 Yulia Husna, S.Pd. Kepala Sekolah/Guru Kelas III-VIII 

2 Nurhayati , S.Pd. Guru Kelas  II 

3 Dahari, S.Pd. Guru Kelas  IV 

4 Lesteria Pardosi, S.Pd. SD Guru Kelas  V 

5 Sunarto, S.Pd. Guru Kelas  I-VI 

6 MAryamah Ariani, S.Pd. Guru Kelas  III 

7 Suharsih, S.Pd. Guru Kelas  I 

8 Siti Sakdiah, S.Pd.SD Guru Kelas  VI 

9 Sri Desmiwati, S.Pd. Guru PAI/PD I-VI 

10 Etik Suhaeti, R. Guru B. Inggris, B. 

Lampung 

III-VI 

11 Indra Bangsawan Guru PKn/ SBK V-VI 

Sumber: Dokumentasi Profil SDN 40 Gedongtataan Tahun 2016. 

  

 

Data pada tabel 1 menjelaskan mengenai jabatan guru di SDN 49 

Gedongtataan, dimana sebagian besar sudah berstatus PNS. Dari 11 guru dan staf 

yang ada di SDN 49 Gedong Tataan, 2 orang masih berstatus honores, sedangkan 

9 orang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

                                                           
1
 Dokumentasi, Profil SDN 49 Gedongtataan Tahun Pelajaran 2016-2017  
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4. Data Siswa SDN 49 Gedongtataan 

a. Data Rombongan Belajar 

SDN 49 Gedongtataan memiliki jumlah rombel sebanyak 6, dengan uraian 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Data Siswa berdasarkan jumlah rombongan belajar di SDN 40 Gedongtataan 

tahun pelajaran 2016-2017 

 

Uraian 
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

L P Tot L P Tot L P Tot L P Tot L P Tot L P Tot 

Jumlah 13 13 26 13 10 23 8 12 20 12 9 21 12 8 20 7 13 

 
Sumber: Dokumentasi Profil SDN 40 Gedongtataan Tahun 2016. 

 

Jumlah rombongan belajar tiap angkatan di SDN 49 Gedongtataan terdiri dari 

6 rombel, hal ini mengingat terbatasnya fasilitas ruang ruang belajar yang tersedia. 

Minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SDN 49 Gedongtataan 

cukup tinggi.  

b. Data Perkembangan Siswa dan Rombongan Belajar Per Kelas empat tahun 

terakhir 

Tabel 3 

Data Perkembangan Siswa Berdasarkan Rombongan Belajar
2
 

 

No. 
Tingkat 

Kelas 

Perkembangan Siswa Rombel 

TP TP TP TP 

2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 I 20 21 20 26 

2 II 21 17 14 23 

3 III 18 16 18 20 

4 IV 16 14 19 20 

5 V 18 18 13 20 

6 VI 12 14 18 13 

Jumlah 105 100 102 122 

                                                           
2
 Dokumentasi, Profil SDN 49 Gedong Tataan, Tahun 2016 
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Jumlah rombongan belajar tiap angkatan di SDN 49 Gedongtataan terdiri 

dari 6 rombel, hal ini mengingat terbatasnya fasilitas ruang ruang belajar yang 

tersedia. Setiap tahun ajaran baru jumlah siswa yang mendaftar cukup 

bervariatif. 

 

5. Data Sarana Prasarana 

a. Ruangan 

Tabel 4 

Data Ruang yang tersedia  di SDN 49 Gedong Tataan Kecamatan Jati Agung 

tahun pelajaran 2016/2017
3
 

No. Jenis Ruangan Jumlah Ruang 
Kondisi 

Baik RR RB 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ruang Kelas 

Ruang Perpustakaan 

Ruang Musholah 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru 

Ruang UKS 

 

6 

- 

- 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

 

3 

- 

- 

- 

1 

- 

 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Berdasarkan data tabel 6 di atas, ketersediaan ruang kelas di SDN 49 Gedong 

Tataan hanya 6 lokal, sehingga harus melaksanakan pembelajaran kelas pagi 

dan siang dengan jumlah rombongan belajar 2 kelas tiap angkatan. Sebab jika 

hal ini tidak dilakukan maka local yang tersedia tidak mencukupi. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Dokumentasi, Profil SDN 49 Gedong Tataan, Tahun 2016 
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b. Infrastruktur  

Tabel 5 

Data infrastruktur di SDN 49 Gedong Tataan tahun pelajaran 2016/2017
4
 

No. Infrastruktur Jumlah 
Kondisi 

Baik RR RB 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

Pintu Gerbang 

Pagar Depan 

Pagar Samping 

Pagar Belakang 

Tiang Bendera 

Menara Air 

Bak sampah 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

Sarana prasarana atau infrastruktur di SDN 49 Gedong Tataan berdasarkan 

tabel 5 sudah cukup memadai, dimana ketersediaan bak sampah untuk mendukung 

kebersihan sekolah. Sudah dipagarnya sekeliling sekolah dan dilengkapi dengan 

pintu gerbang guna menunjang keamanan. 

 

B. Penyajian Data  

1. Kreativitas Guru PAI di SDN 49 Karang Anyar Gedong Tataan 

Guru agama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tuntut 

untuk menciptakan kondisi-kondisi kelas yang menyenangkan (kondusif) yang 

dapat mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar agama Islam dengan 

sungguh-sungguh, baik itu di lingkungan yang bersifat formal maupun secara luas 

belajar agama di lingkungan non formal secara mandiri. Di samping itu, guru juga 

harus mempunyai keterampilan dalam memotivasi siswa, karena dengan adanya 

motivasi itu kosentrasi dan antusiasme siswa dalam belajar dapat meningkat. 

Salah satu kreatifitas guru PAI di SDN 49 Gedongtataan dalam upaya 

                                                           
4
 Dokumentasi, Profil SDN 49 Gedong Tataan, Tahun 2016 
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meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik adalah dengan melakukan 

beberapa inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain: 

a. Metode 

Ada banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, pada dasarnya tujuan dari penggunaan mtode pembelajaran adalah 

untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pelajaran, guru hendaknya memilih 

metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dan sesuai dengan 

keadaan siswa. Dalam menyampaikan materi pelajaran PAI, guru mata pelajaran 

PAI di SDN 49 Gedongtataan menggunakan metode yang berbeda-beda, sesuai 

dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Sri Desmiwati selaku guru mata pelajaran PAI, mengatakan bahwa: 

Metode pembelajaran itu ada banyak, menurut saya metode yang paling 

tepat digunakan pada mata pelajaran PAI itu tergantung pada materi yang akan 

diajarkan. Selain itu, melihat situasi peserta didik seperti apa, dalam sehari saya 

tidak hanya mengajar satu kelas, masing-masing kelas itu terkadang berbeda 

metode. Terkadang pemilihan metode itu mendadak, tidak direncanakan terlebih 

dahulu, tergantung dengan kondisi siswa, misalnya di kelas V itu tidak bisa kalau 

saya ngajarnya hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, itu 

tidak akan efekif. Kalau di kelas V itu tidak langsung saya terangkan seperti di 

kelas-kelas yang lain, kalau di V itu siswa langsung saya bagi menjadi beberapa 

kelompok, kemudian saya beri tugas, nanti kan peserta didik akan bertanya mana 

yang kurang dipahami, setelah itu si anak butuh jawaban, baru kita masukkan 
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pengertian pada si anak sesuai dengan kemampuan mereka, kalau tidak seperti itu 

akan ramai, apalagi di kelas V itu pelajaran PAI di jam terakhir, anak-anak sudah 

capek, sudah sulit diajak konsentrasi apabila saya hanya bercerita saja. Biasanya 

kalau tidak diskusi, saya suruh mereka untuk merangkum, dengan merangkum 

secara tidak langsung anak-anak membaca, dan mereka nanti akan bertanya apa 

yang belum dipahami, terkadang membuat diagram, penugasan kelompok yang 

sekiranya memancing pertanyaan si anak, dari situ nanti saya akan menerangkan 

dan anak-anak akan memperhatikan. Intinya tidak semua kelas yang saya ajar 

menggunakan metode pembelajaran yang sama, tergantung dengan kondisi si 

anak itu sendiri.
5
 

Metode adalah jalan yang harus ditempuh dalam rangka memberikan 

sebuah pemahaman terhadap peserta didik tentang pelajaran yang mereka pelajari. 

Metode sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum memasuki 

ruang belajar, dan harus dipakai oleh seorang guru. Metode sangat berpengaruh 

besar dalam pengajaran dengan metode nilai bisa baik atau bisa buruk, dengan 

metode pula pembelajaran bisa sukses atau gagal, kebanyakan seorang guru yang 

menguasai materi akan tetapi bisa gagal dalam pembelajaran karna ia tidak 

mendapatkan metode yang tepat untuk memahamkan peserta didik. 

Untuk menyampaikan materi-materi Pendidikan Agama Islam, guru SDN 

49 Gedong Tataan menerapkan metode yang bervariasi, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ibu Sri Desmiwati  bahwa untuk materi fiqih ada yang 

                                                           
5
 Sri Desmiwati, Guru PAI SDn 49 Gedongtataan, Wawancara, Tanggal 10 November 

2016 



73 

 

menggunakan metode demontrasi atau praktek, ceramah dan untuk materi al-

Qur’an menggunakan metode ceramah, imla’ dan juga qiroati.
6
  

Keterangan Ibu Sri Desmiwati diperkuat dengan  keterangan ibu Yulia 

Hasna yang mengatakan  penggunaan metode dalam penyampaian materi 

Pendidikan Agama Islam dengan cara pengajar menjelaskan bahasan materi 

peserta didik mendengarkan kemudian mengkolaborasikan dengan metode 

musyawarah atau diskusi ini menarik dilakukan. Karena dalam metode ini dapat 

mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah kemudian diambil 

kesimpulan. Metode ini kelanjutan dari metode ceramah, bahwa setelah materi 

disampaikan, maka muncul berbagai masalah ini dapat didiskusikan oleh peserta 

didik melalui diskusi. Biasanya metode ini digunakan dalam materi keimanan.
7
  

Keterangan kedua guru PAI di atas diperkuat dengan hasil observasi 

penulis di kelas V, guru menyampaikan materi pelajaran PAI menggunakan 

metode kerja kelompok (gotong royong) ini gunakan untuk melaksanakan tugas 

yang bersifat kelompok. Karena suatu masalah bila kerjakan dan dicari solusi 

secara bersama-sama akan dapat dipertanggungjawabkan dan cepat selesai. 

Metode ini ada hubungannya dengan metode diskusi, karena suatu kelompok 

terjadi saling memberikan pemasukan dan terjadi adu pendapat secara 

bekerjasama dan tolong menolong.
8
  

                                                           
6
 Sri Desmiwati , Guru PAI SDN 49 Gedong Tataan, Wawancara, tanggal 7 November 

2016 
7
 Sri Desmiwati, Guru PAI SDN 49 Gedong Tataan, Wawancara, tanggal 7 November 

2016 
8
 Observasi, Proses Pembelajaran PAI Kelas V SDN 49 Gedong Tataan, tanggal  27 

November 2016 
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Menurut Ibu Sri Desmiwati selaku guru PAI dalam menyampaikan 

materi pembelajaran PAI selain menggunakan metode ceramah, diskusi, maupun 

demonstrasi, dapat juga menggunakan metode uswatun khasanah atau keteladanan 

ini digunakan untuk memberikan suri tauladan yang baik. Yaitu apa yang dilihat 

dan didengar peserta didik dari tingkah laku guru PAI. Maka tingkah laku guru 

PAI tersebut akan dianut oleh peserta didik. Guru PAI ibarat tongkat maka peserta 

didik adalah bayangannya. Maka guru PAI SDN 49 Gedong Tataan secara tidak 

langsung untuk memberi contoh pada peserta didiknya. Seperti contoh: ketika 

guru PAI masuk ke dalam kelas memberi salam dan permisi, maka peserta didik 

akan malu ketika masuk kelas tidak salam.
9
 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas diketahui bahwa guru PAI di 

SDN 49 Gedong Tataan sudah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Guru PAI memahami bahwa penggunaan 

metode yang tepat akan memberikan pengaruh pada peningkatan mutu 

pembelajaran. Oleh karena itu metode sangat berperan penting dalam pendidikan, 

karena metode merupakan pondasi awal untuk mencapai suatu tujuan pendidikan 

dan asas keberhasilan sebuah pembelajaran.  

Jadi dengan pemilihan strategi yang tepat dan motivasi yang diberikan 

oleh guru membuat siswa sangat antusias mengikuti mata pelajaran PAI, siswa 

bersemangat dan memperhatikan ketika guru menyampaikan materi pelajaran. 

Selain itu, dalam menyampaikan materi pelajaran, guru memberikan contoh-

                                                           
9
 Sri Desmiwati, Guru PAI SDN 49 Gedong Tataan, Wawancara, tanggal 27 November 

2016 
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contoh yang berkaitan dengan keseharian siswa, sehingga mudah dipahami oleh 

siswa.  

Pada saat peneliti melakukan observasi, guru mata pelajaran PAI 

menyampaikan materi tentang makanan yang halal untuk dikonsumsi. Guru 

memberikan contoh-contoh yang berhubungan dengan makanan yang biasa 

dikonsumsi oleh siswa, kemudian siswa antusias bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami dari materi tersebut. Di akhir pembelajaran guru memberikan 

tugas secara berkelompok kepada siswa, dan tugas tersebut akan dipresentasikan 

pada pertemuan berikutnya.
10

 

Pada dasarnya pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dengan 

memberikan jadwal-jadwal pelajaran yang telah disepakati oleh Departemen 

Pendidikan dan idiologi untuk memperbaharui dunia pendidikan. Hal ini berarti 

pemerintah telah membatasi kebesan para pendidik untuk menyampaikan materi 

dengan metode mereka, akan tetapi seorang guru yang profesional akan tetap 

selalu berkomitmen dengan metode yang biasa ia pakai dalam memberikan 

keberhasilan pendidikan pada pengajarannya. Pada intinya Apabila metode yang 

dipakai dengan baik maka hasilnya akan berdampak pada motivasi belajar peserta 

didik  yang baik, namun jika metode yang dipakai tidak baik maka hasilnya pun 

akan berakibat pada motivasi belajar yang kurang  baik juga. 

Mata pelajaran PAI merupakan pelajaran yang sangat penting sekali 

untuk dipelajari, karena PAI berhubungan erat dengan keseharian manusia. 

Menurut informasi yang peneliti peroleh, kebanyakan guru PAI hanya 

                                                           
10

 Sri Desmiwati, Guru PAI SDN 49 Gedong Tataan, Wawancara, tanggal 27 November 

2016 



76 

 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jika  pembelajaran PAI hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, maka siswa akan mudah bosan 

dengan mata pelajaran PAI. Guru yang baik dapat menciptakan suasana belajar 

yang menarik dan menyenangkan bagi semua peserta didiknya. Sebelum proses 

mengajar guru sudah harus menyiapkan strategi dan metode yang akan digunakan 

untuk menyampaikan materi pelajarannya. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab II bahwa, yang 

dimaksud dengan metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai 

oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas 

baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, 

dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. 

Temuan penelitian mengenai penggunaan metode dalam pembelajaran 

PAI berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah; 1) penggunaan metode 

diskusi, 2) demonstrasi, 3) penugasan. 

 

b. Media 

Media pengajaran adalah alat penyalur pesan pengajaran, baik yang  

bersifat langsung maupun tudak langsung. Selain dari metode, media pengajaran 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di mana pengalaman yang dialami 

oleh siswa lebih kongkrit karena dengan adanya media siswa lebih mudah 

memahami pelajaran yang disampaikan. Pendayagunaan alat atau media buatan 

guru, pemanfaatan kekayaan alam sekitar untuk belajar, serta pemanfaatan 

fasilitas pengajaran yang lain. Media dan sumber pengajar ada dua jenis, alat 

pendidikan atau pengajar dan alat peraga.  
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Sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di SDN 49 Gedong Tataan 

tergolong sudah lengkap meskipun tidak terlalu . Dengan disediakanya gedung 

dan setiap kelas serta kelengkapan lain seperti papan tulis, aula pertemuan dan 

guru serta peralatan lain maka proses pembelajaran Agama yang ada di SDN 49 

Gedong Tataan dapat berjalan dengan lancar. Dengan perlengkapan dan media ini 

maka tak jarang peserta didik yang ada di dalam kelas sangat membantu 

pembelajaran PAI yang ada di Sekolah dengan predikat rangking yang bagus.
11

 

Dalam hal penggunaan sarana media atau alat pembelajaran, menurut Ibu 

Sri Desmiwati untuk materi PAI penggunaan media atau alat masih belum begitu 

menguasai yang modern. Masih mengandalkan buku dan LKS saja, untuk 

menggunakan teknologi seperti power point guru masih kesulitan. Sebenarnya 

diperlukan media seperti LCD dan notebook untuk memutarkan film-film kisah 

nabi, khususnya pada aspek materi keteladanan. Namun, guru PAI masih 

menemui kendala untuk menggunakannya.
12

 

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan waka sarana prasarana 

SDN 49 Gedong Tataan yang mengatakan dalam hal sarana, SDN 49 Gedong 

Tataan sudah cukup memadai untuk pembelajaran PAI. Tersedianya mushola 

untuk melaksanakan ibadah dan praktek-praktek pengamalan ibadah. Ada juga 

LCD apabila diperlukan untuk menyampaikan metode keteladanan atau sejarah 

Islam melalui pemutaran film-film perjuangan dan sejarah Islam. 
13

  

                                                           
11

 Observasi, Penggunaan Media dalam Pembelajaran PAI di SDN 49 Gedong Tataan 

Pesawaran, tanggal 30 Januari-30 Maret 2013 
12

 Sri Desmiwati , Guru PAI SDN 49 Gedong Tataan, Wawancara, Tanggal 7 November 

2016 
13

 Haryoto, Waka Sarana Prasarana SDN 49 Gedong Tataan, Wawancara, tanggal  28 

Februari 2013 
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Hasil observasi dan wawancara di atas sesuai dengan hasil dokumentasi 

penulis mengenai data sarana prasarana yang terdapat di SDN 49 Gedong Tataan 

terdapat mushola sebagai sarana ibadah juga melaksanakan pembelajaran dengan 

metode praktek atau demonstrasi pada materi seperti sholat, terdapat LCD, 

proyektor serta sarana listrik yang memadai.
14

 

Dari hasil temuan penelitian diatas diketahui bahwa guru telah 

menggunakan media pembelajaran. Sarana media pembelajaran selain dimiliki 

secara pribadi oleh guru juga difasilitasi oleh sekolah. Adapaun media yang 

digunakan antara lain; 1) Aplikasi Power Point, 2) Note book, 3) LCD, 4) Buku 

paket, 5) CD film kisah-kisah sejarah islam. 

 

c. Evaluasi 

Kreativitas  guru dalam meningkatkan motivasi dalam pembelajaran PAI 

di SDN 49 Gedong Tataan yang berikutnya adalah  evaluasi. Sebagaimana 

ketahui, bahwa evaluasi adalah sebuah alat yang dijadikan tolok ukur tercapainya 

tujuan pembelajaran yang direncanakan dalam pembelajaran. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh guru PAI, dalam pembelajaran di sekolah evaluasi pada para 

peserta didik di SDN 49 Gedong Tataan dilakukan setiap hari. Baik evaluasi 

berpakaian, bertingkah laku maupun evaluasi dalam hal belajar. Proses evaluasi 

pembelajaran yang ada di dalam kelas khususnya di lembaga sekolah SDN 49 

Gedong Tataan adalah berlangsung dengan sistem semester. 

Guru PAI di SDN 49 Gedong Tataan menjelaskan bahwa sistem semester 

berlaku di SDN 49 Gedong Tataan sama seperti di sekolah-sekolah lainnya. Guru 

                                                           
14

 Dokumentasi, SDN 49 Gedong Tataan, tanggal 2 Maret 2013 
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PAI juga mengadakan ulangan harian maupun pemberian tugas-tugas untuk 

mengukur kemampuan dan daya serap siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan.
15

 

Sejalan dengan keterangan kepala sekolah mengenai tujuan dilakukannya 

evaluasi pembelajaran. Menurut Yulia Hasna di antara hal-hal  yang ingin 

diketahui dalam evaluasi di SDN 49 Gedong Tataan adalah sebagai berikut: 

1) Sejauh mana PAI dapat di pahami serta diresapi oleh peserta didik SDN 

49 Gedong Tataan. 

2) Bagaimana sikap anak di dalam kelas dan diluar kelas siswa yang diasuh 

di SDN 49 Gedong Tataan. 

3) Sudah adakah pengamalan-pengamalan nilai keagamaan yang terkandung 

dalam al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan oleh siswa 

sekolah yang ada di SDN 49 Gedong Tataan.
16

 

Evaluasi dan penilaian proses pembelajaran siswa dilakukan oleh guru 

PAI dengan memberikan ulangan harian, pre test dan post test. Selain itu guru 

PAI juga mengadakan ujian pertengahan semester dan ujian semester. Apabila 

belum memenuhi KKM maka guru PAI mengadakan remedial kepada siswa. 

Sesuai dengan penjelasan guru PAI yang menyatakan bahwa; selain 

mengadakan pre test dan post test, dalam melakukan evaluasi guru PAI 

menggunakan metode penugasan baik secara individu maupun kelompok. Untuk 

penugasan individu seperti hafalan surat-surat pendek, untuk tugas kelompok 
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seperti membuat kliping tentang sejarah islam yang dapat diperoleh melalui 

internet maupun buku-buku serta media cetak lainnya.
17

 

Penjelasan guru PAI sesuai dengan hasil observasi kepada peserta didik 

kelas V yang tengah mengumpulkan tugas kliping tentang perkembangan Islam 

masa Khulafaurashidin. Selain itu terlihat peserta didik memnyetorkan hafalan 

surat-surat pendek yang ditugaskan oleh guru pada pertemuan sebelumnya.
18

 

Berdasarkan wawancara dan observasi di SDN 49 Gedongtataan 

ditemukan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI sudah cukup 

bervariasi, dimana peserta didik diharuskan menghafal secara mandiri surat-surat 

pilihan serta mengerjakan tugas berkelompok. Artinya peserta didik tidak hanya 

termotivasi untuk mengerjakan tugas individu tetapi juga dalam bekerja sama 

dengan teman-temannya untuk meraih prestasi yang lebih baik. 

 

2. Motivasi Belajar  

a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga 

yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai raport yang baik. Angka-angka 

yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. 

Yang perlu diingat oleh guru, bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum 

merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka 

tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya bukan sekedar kognitifnya saja. 
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Sebagaimana diungkapkan oleh guru PAI yang menyatakan bahwa;  

Angka atau nilai yang baik mempunyai potensi yang besar untuk memberikan 

motivasi kepada anak didik lebih giat belajar. Apalagi bila angka yang 

diperoleh oleh anak didik lebih tinggi dari anak didik lainnya. Namun, guru 

harus menyadari bahwa angka/nilai bukanlah merupakan hasil belajar yang 

sejati, hasil belajar yang bermakna, karena hasil belajar seperti itu lebih 

menyentuh aspek kognitif. Bisa saja nilai itu bertentangan dengan afektif anak 

didik. untuk itu guru perlu memberikan angka/nilai yang menyentuh aspek 

afektif dan keterampilan yang diperlihatkan anak didik dalam 

pergaulan/kehidupan sehari-hari.
19

 Penilaian harus juga diarahkan pada aspek 

kepribadian anak didik dengan cara mengamati kehidupan anak didik 

disekolah, tidak hanya semata-mata berpedoman pada hasil ulangan dikelas, 

baik dalam bentuk formatif atau sumatif. 

Sesuai dengan hasil observasi ketika pembelajaran PAI di kelas, guru 

memberikan angka bagi peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan 

dengan baik.
20

 

Pemberian angka/nilai yang baik juga penting diberikan kepada anak 

didik yang kurang bergairah belajar. Bila hal itu dianggap dapat memotivasi 

anak didik untuk belajar dengan bersemangat. Namun, bila sebaliknya, hal itu 

perlu dipertimbangkan sehingga tidak mendapatkan protes dari anak didik 

lainnya. Kebijaksanaan ini diserahkan kepada guru sebagai orang yang 
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berkompeten dan lebih banyak mengetahui tentang aktivitas belajar anak didik 

biasanya. Demikianlah, guru dapat memberikan penilaian berupa angka 

dengan mempertimbangkan untung ruginya dalam segala segi pendidikan. 

 

 

b. Hadiah 

Hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat, dimana siswa tertarik 

pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah 

diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. 

Sebagaimana dijelaskan oleh guru PAI yang menyatakan bahwa; 

pemberian hadiah seperti itu dapat dilakukan pada setiap kenaikan kelas. 

Dengan cara itu anak didik akan termotivasi untuk belajar guna 

mempertahankan prestasi belajar yang telah mereka capai. Dan tidak menutup 

kemungkinan akan mendorong anak didik lainnya untuk ikut berkompetisi 

dalam belajar. Hal ini merupakan gejala yang baik dan harus disediakan 

lingkungan yang kreatif bagi anak didik. Pemberian hadiah yang sederhana ini 

perlu digalakan karena relatif murah dan dirasakan cukup efektif untuk 

memotivasi anak didik dalam kompetisi belajar. Jangan menunggu hadiah 

yang muluk-muluk dan mahal dengan maksud membanggakan diri sendiri.
21

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI diketahui bahwa dengan 

memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi akan sangat 

memacu siswa untuk lebih giat dalam berprestasi, dan bagi siswa yang belum 

berprestasi akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli siswa 
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yang telah berprestasi. Hadiah di sini tidak perlu harus yang besar dan mahal, 

tapi bisa menimbulkan rasa senag pada murid, sebab merasa dihargai karena 

prestasinya. Kecuali pada setiap akhir semester, guru bisa memberikan hadiah 

yang lebih istimewa (seperti buku bacaan) bagi siswa ranking 1-3. 

 

c. Kompetisi 

Persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk 

meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan 

menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Guru berusaha 

mengadakan lompetisi yang sehat di antara siswanya untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai 

sebelumnya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh guru PAI: 

 Guru PAI selalu berusaha menciptakan persaingan yang sehat kepada 

semua peserta didik. Guru menciptkana suasana berkompetisi dalam 

pembelajaran dengan cara-cara yang baik. Dimana setiap peserta didik yang 

memperoleh nilai bagus setiap mengerjakan tugas akan diberikan angka 

tambahan, hadiah atau reward serta pujian.
22

 

Senada dengan penjelasan Guru PAI, lebih lanjut kepala sekolah juga 

memberikan penjelasannya mengenai cara memotivasi peserta didik sebagai 

berikut; 

Siswa-siswa harus berada dalam iklim yang kompetitif, akan tetapi tentu 

kompetisi yang dibentuk guru adalah kompetisi positif. Bagaimana cara guru 
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melakukan ini? Salah satu cara yang dapat dilakukan misalnya, adalah dengan 

memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok siswa yang belajar 

dengan baik, atau melebihi belajar siswa lainnya. Ini akan memicu terjadinya 

persaingan yang sifatnya positif. Agar persaingan tidak berubah menjadi 

persaingan atau kompetisi yang negatif, maka yang perlu anda ingat adalah: 

jangan membandingkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. cukup 

diberi penghargaan bagi yang telah belajar dengan baik.
23

 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa menciptakan semangat 

berkompetisi dalam belajar merupakan salah satau cara meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Adanya semangat berkompetisi akan 

berimplikasi pada semangat belajar menjadi lebih baik dan memperoleh nilai 

yang baik. 

Lebih lanjut Guru PAI memberikan penjelasan bahwa; persaingan yang 

sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses 

pemebelajaran siswa. Melalui persaingan siswa dimungkinkan berusaha 

dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Oleh sebab 

itu, guru harus mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

bersaing baik antar kelompok maupun antar individu. Persaingan antara diri 

sendiri dapat dialakukan dengan cara memeri kesempatan kepada siswa untuk 

mengenal kemajuan-kemajuan yang telah diucapai sebelumnya dan apa yang 
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dapat dicapai pada pada waktu berikutnya. Misalnya guru membuat dan 

memberi tahu grafik kemajuan belajar siswa.
 24

 

Untuk mengembangkan motivasi belajar, guru harus berusaha membentuk 

kebiasaan siswanya agar secara berangsur-angsur dapat memusatkan 

perhatian lebih lama dan bekerja keras. Oleh karena itu, usaha dan perhatian 

guru yang besar lebih diperlukan untuk membimbing siswa-siswa yang 

memiliki pencapaian rendah agar mereka  memiliki motivasi belajar yang 

baik. 

 

d. Memberi Ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Anak didik biasanya 

mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. 

Berbagai usaha dan teknik bagaimana agar dapat menguasai semua bahan 

pelajaran anak didik lakukan sedini mungkin sehingga memudahkan mereka 

untuk menjawab setiap item soal yang diajukan ketika pelaksanaan ulangan 

berlangsung sesuai dengan interval waktu yang diberikan. 

Sebagaimana penjelasan guru PAI yang menyatakan bahwa; Para 

siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi 

ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan 

jadi rutinitas belaka
25

.  

Ulangan merupakan strategi yang cukup baik untuk memotivasi anak 

didik agar lebih giat belajar. Namun demikian, ulangan tidak selamanya dapat 
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digunakan sebagai alat motivasi. Ulangan yang guru lakukan setiap hari 

dengan tak terprogram, hanya karena selera, akan membosankan anak didik. 

Anak didik merasa jenuh dengan ulangan yang diberikan setiap hari. Kondisi 

seperti itu menyebabkan perubahan sikap anak didik yang kurang baik, anak 

didik bukan giat belajar, tetapi malas belajar, yang disebabkan merasa bosan 

dengan soal-soal yang diberikan. Lebih fatal lagi bila ulangan itu dianggap 

anak didik sebagai momok yang menakutkan. Oleh karena itu, ulangan akan 

menjadi alat motivasi bila dilakukan secara akurat dengan teknik dan strategi 

yang sistematis dan terencana. 

 

e. Mengetahui Hasil 

Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak. 

Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih 

giat. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan 

berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat 

meningkatkannya. 

Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Guru PAI yang menyatakan 

bahwa banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. Untuk 

itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa mengetahui hasil nilai 

dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian 

harus dilakukan dengan segera agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil 
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kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing.
26

 

Penilaian secara terus menerus akan mendorong siswa belajar, oleh karena 

setiap anak memilki kecenderungan untuk memmperoleh hasil yang baik. 

Disamping itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus 

dihadapi dan dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan 

seksama. 

Bagi anak didik yang menyadari betapa besarnya nilai sebuah prestasi 

belajar akan meningkatkan intensitas belajarnya guna mendapatkan prestasi 

belajar yang melebihi prestasi belajar yang diketahui sebelumnya. Prestasi 

belajar yang rendah menjadikan anak didik giat belajar untuk 

memperbaikinya. Sikap seperti itu terjadi bila anak didik merasa rugi 

mendapat prestasi belajar yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin juga 

anak didik frustasi dengan nilai yang rendah itu, sehingga malas belajar. 

Tetapi dengan sikap anak didik yang siap menerima prestasi belajar yang 

rendah, disebabkan kesalahan belajar, dia akan berjiwa besar dan berusaha 

memperbaikinya dengan belajar lebih optimal, bukan asal-asalan. 

 

f. Pujian 

Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif 

dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus 
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pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan 

dan mempertinggi motivasi  belajar serta sekaligus akan membangkitkan 

harga diri. 

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh guru PAI bahwa dengan 

memberikan pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan 

sebagai alat motivasi. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji 

keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. Pujian 

diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan sama 

sekali dengan hasil kerja anak didik.
27

 

Biasanya anak didik senang dipuji atas hasil pekerjaan yang telah mereka 

selesaikan, dengan pujian yang diberikan akan membesarkan jiwa peserta 

didik  dan akan lebih bergairah mengerjakannya. Demikian juga dengan anak 

didik, akan lebih bergairah belajar bila hasil pekerjaannya dipuji dan 

diperhatikan. Banyak anak didik yang iri terhadap anak didik tertentu yang 

lebih banyak mendapat pujian dan perhatian ekstra dari guru. Mereka malas 

belajar karena menganggap guru pilih kasih dalam melampiaskan kasih 

sayang. Sikap negatif anak didik ini harus diredam dengan menempatkan anak 

didik secara proporsional. Pujian harus diberikan secara merata kepada anak 

didik sebagai individu, bukan kepada yang cantik atau yang pintar. Dengan 

begitu anak didik tidak antipati terhadap guru, tetapi merupakan figur yang 

disenangi dan dikagumi. 
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3. Hasil Belajar Peserta Didik SDN 49 Karang Anyar  Gedongtataan 

Hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam 

pembelajaran. Tingkat pencapaian hasil belajar belajar siswa menjadi salah satu 

indikator keberhasilan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan 

siswa. Seorang guru dapat juga dikatakan berhasil apabila guru tersebut mampu 

membawa siswanya mencapai target kompetensi yang telah ditentukan. 

Kemampuan guru penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa. Karena proses belajar mengajar dan hasil belajar yang 

diperoleh siswa tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pola struktur dan isi 

kurikulum, akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuan guru mengajar dan 

membimbing siswa. Guru yang profesional akan mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif dan menyenangkan serta mampu mengelola kelasnya sehinga 

hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. 

Berbicara mengenai hasil belajar belajar penulis akan memaparkan faktor 

pendukung hasil belajar siswa di SDN 49 Gedongtataan, maka berikut dipaparkan 

rekapitulasi nilai ujian-ujian yang telah berlangsung. Paparan berikut adalah untuk 

membantu memudahkan dalam mendeskripsikan bagaimana hasil belajar 

akademik siswa di madrasah ini dan data berikut adalah hasil dokumentasi penulis 

saat melakukan penelitian di lapangan. Hasil belajar siswa yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah hanya dikhususkan pada hasil belajar akademik siswa pada 

mata pelajaran yang termasuk pada rumpun bidang studi Pendidikan Agama 

Islam.  
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a. Aspek Kognitif Siswa 

Paparan data mengenai hasil belajar siswa SDN 49 Gedongtataan di 

sekolah ini adalah baik, dan selalu berkembang menjadi semakin baik 

walaupun gerak perkembangannya sedikit demi sedikit. Hasil belajar siswa 

yang demikian baik, adalah karena adanya layanan pendidikan yang berubah 

semakin lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh guru PAI bahwa bentuk 

hasil belajar siswa dalam ranah kognitif seperti Pengetahuan/hafalan/ingatan 

(knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali 

(recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan 

sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunkannya. 

Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berfikir yang paling 

rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan 

adalah dapat menghafal surat al-‘Ashar, menerjemahkan dan menuliskannya 

secara baik dan benar, sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang 

diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.
28

 

Interaksi antara guru dan siswa merupakan komponen penting dalam 

proses pembelajaran. Proses tersebut menjadi kondisi dasar dalam proses 

belajar mengajar. Guru yang kompeten dan berperilaku positif cenderung 

memiliki siswa yang berhasil belajar tinggi dan memiliki ketrampilan positif 

dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Guru yang profesional mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan melibatkan siswa 

secara aktif dan cenderung lebih menguntungkan dalam pencapaian tujuan 
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pembelajaran. Oleh karena itu, kompetensi guru memberikan sumbangan 

positif terhadap dinamika pencapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar 

belajar siswa. 

Lebih lanjut guru PAI menambahkan selain pengetahuan atau hafalan 

yaitu penerapan kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan 

ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, teori-teori 

dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret. Penerapan ini adalah 

merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Salah 

satu contoh hasil belajar kognitif jenjang penerapan misalnya: Peserta didik 

mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan 

Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat.
29

 

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang 

mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, 

sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk 

menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau 

prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan 

demikian aspek kognitif adalah sub-taksonomi yang mengungkapkan tentang 

kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke 

tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi. Evaluasi hasil belajar kognitif dapat 

dilakukan dengan menggunakan tes objektif maupun tes uraian. 
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b. Aspek Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, 

dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat 

diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif 

tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik 

dalam berbagai tingkah laku. 

Menurut guru PAI menjelaskan dalam wawancara yang penulis 

lakukan mengenai mengukur hasil belajar siswa dalam aspek afektif tidak 

dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif 

kemampuan yang diukur adalah: menerima (memperhatikan), merespon, 

menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Skala yang 

digunakan untuk mengukur ranah afektif seseorang terhadap kegiatan suatu 

objek diantaranya skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni 

mendukung (positif), menolak (negatif), dan netral. Sikap pada hakikatnya 

adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Ada tiga komponen sikap, 

yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan 

seseorang tentang objek yang dihadapinya. Afeksi berkenaan dengan perasaan 

dalam menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi berkenaan dengan 

kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Oleh sebab itu, sikap selalu 

bermakna bila dihadapkan kepada objek tertentu.
30
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Sesuai dengan panduan penilaian ranah afektif siswa yang dimiliki oleh 

guru PAI yakni kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai 

utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis 

penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua hal yaitu: 

1) Laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket 

anonim,  

2) Pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar 

pengamatan. 

Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena 

dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah: 

1) Menerima (memperhatikan), meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, 

kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian 

2) Merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, 

merasa puas dalam merespon, mematuhi peraturan 

3) Menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, 

komitmen terhadap nilai 

4) Mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami 

hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai.
31

 

Apabila kinerja guru PAI sudah profesional otomatis hasil belajar 

siswa juga akan meningkat. Dengan asumsi bahwa guru yang mempunyai 

ketrampilan mengajar yang baik akan dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan baik pula. Dengan ketrampilan mengajar yang dimilikinya, 
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kondisi proses belajar mengajar dapat menjadi sangat menyenangkan. Pada 

kondisi seperti ini akan lebih menguntungkan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran karena siswa akan merasa senang untuk belajar dan terlibat aktif 

dalam pembelajaran. Hal ini akan meningkatkan hasil belajar belajar siswa. 

 

c. Aspek Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari 

hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar efektif (yang baru 

tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku. Hasil 

belajar kognitif dan hasil belajar efektif akan menjadi hasil belajar psikomotor 

apabila peserta didik telah menunjukan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam renah kognitif dan ranah afektifnya. 

Guru PAI menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur 

melalui: 

1) Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama 

proses pembelajaran praktik berlangsung,  

2) Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes 

kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

3) Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan 

kerjanya.
32
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Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan 

observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan 

yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan 

proses belajar atau psikomotorik. Misalnya tingkah laku peserta didik ketika 

praktik, kegiatan diskusi peserta didik, partisipasi peserta didik dalam simulasi 

ketika belajar. 

Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. 

Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan kisi-kisi tingkah laku apa yang 

hendak diobservasinya, lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam 

pengisian observasi. Pengisian hasil observasi dalam pedoman yang dibuat 

sebenarnya bisa diisi secara bebas dalam bentuk uraian mengenai tingkah laku 

yang tampak untuk diobservasi, bisa pula dalam bentuk memberi tanda cek (√) 

pada kolom jawaban hasil observasi. 

Dalam penilaian hasil belajar psikomotor  atau keterampilan harus 

mencakup   persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat 

proses berlangsung yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik, atau 

sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Penilaian 

psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau 

pengamatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil 

dan proses belajar atau psikomotorik. Tes untuk mengukur ranah psikomotorik 

adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja (performance) yang telah 
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dikuasai oleh peserta didik. Misalnya gerakan dalam praktek wudhu, shalat dan 

tayamum. 

 

d. Nilai  

Berikut penulis uraikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

berdasarkan hasil mid semester ganjil tahun 2016: 

Tabel 6. 

Nilai Mid Semester Mata Pelajaran PAI Semester Ganjil Kelas V SDN 49 

Gedongtataan  

 

No. 

Skor yang 

diperoleh 

siswa 

Predikat Frekuensi Prosentase KKM 

1 85-100 Baik 9 45 75 

2 75-84 Cukup 6 30   

3 65-74 Kurang  5 25   

4 55-64 Sangat Kurang - -   

5 0-54 Gagal       

Jumlah   20 100  

Sumber: Dokumentasi Nilai Mata Pelajaran PAI TP. 2016/2017 

Hasil belajar siswa dari hasil ulangan tengah semester yang memenuhi 

diatas KKM sebanyak 75%. Sedangkan siswa yang belum tuntas belajar 

sebesar 25%.  Hasil ulangan mid semester pada mata pelajaran PAI siswa kelas 

V SDN 49 Gedongtataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. 

Nilai Mata Pelajaran PAI MID Semester Ganjil Kelas VI SDN 49 

Gedongtataan  
 

No. 
Skor yang 

diperoleh siswa 
Predikat Frekuensi Prosentase KKM 

1 85-100 Baik 4           30.77  75 

2 75-84 Cukup 3           23.08    

3 65-74 Kurang  6           46.15    

4 55-64 Sangat Kurang - -   

5 0-54 Gagal    

Jumlah   13 100  

Sumber: Dokumentasi Nilai Mata Pelajaran PAI TP. 2016/2017 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah diadakan 

ulangan mid semester pada kelas VI terlihat separuh  siswa telah mencapai KKM. 

Nilai siswa yang dibawah KKM sebanyak  46.15%. Dengan demikian hasil 

belajar siswa setelah diadakan ulangan mid semester termasuk kategori kurang 

baik. 

 

C. Analisis Data 

1. Kreativitas Guru PAI di SDN 49 Karang Anyar  Gedongtataan 

a. Metode 

Baik buruknya suatu metode pembelajaran sangat tergantung 

kecakapan guru dalam memilih dan menggunakan metode tersebut. Pengguna 

metode memberi warna dan nilai pada metode yang digunakan. Penggunaan 

metode yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimanapun 

sempurnanya kurikulum, betapapun lengkapnya sarana dan prasarana 

semuanya itu perlu didukung oleh peranan guru selaku ujung tombak 

pembaharuan pendidikan. Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa 

keunggulan pembelajaran di Jepang terutama disebabkan oleh peranan guru 

yang mampu memilih strategi pengajaran yang efektif termasuk di dalamnya 

memilih metode pengajaran.  

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran yang berada di bawah kontrol guru. Oleh karena itu gurulah 

yang harus mempersiap-kan penerapan suatu metode pada pembelajaran suatu 

konsep. Seorang guru yang sering mengikuti seminar atau sering sharing antar 

sesama guru bidang studi akan memperoleh banyak tambahan pengetahuan, 
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termasuk pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran yang baru 

dikembangkan dalam dunia pendidikan.  

Sebelum merencanakan untuk menerapkan metode baru, guru 

sebaiknya memikirkan kesesuaiannya dengan materi yang akan diajarkan, 

termasuk kelancaran penerapannya dengan meninjau alokasi waktu yang 

tersedia dan sarana prasarana pendukung yang ada. Jangan sampai ketika 

menerapkan metode baru melebihi waktu yang tersedia atau ada peralatan 

yang ternyata tidak dapat terpenuhi, karena semua ini akan berakibat pada 

kegagalan penerapan metode tersebut. Padahal tujuan penerapan metode 

adalah untuk membantu pemahaman siswa, bukan sebaliknya 

membingungkan siswa.   

Perlu diingat bahwa meskipun ceramah merupakan metode 

konvensional, bukan berarti bahwa ceramah harus ditinggalkan, karena 

beberapa penelitian menun-jukkan metode ceramah masih relevan digunakan 

untuk mengajarkan materi yang bersifat teoretis. Hanya saja dalam 

penggunaannya, metode ceramah perlu dikombinasi dengan metode mengajar 

lainnya untuk menghilangkan kejenuhan siswa. 

Ketika guru dihadapkan kondisi pembelajaran yang labil guru 

mengambil tindakan dengan memberkan selingan cerita, pembelajaran di luar 

kelas, di perpustakaan, masjid dan ruang multi media. Selain itu guru 

menggunakan phunisment atau hukuman bagi siswa yang dinyatakan 

mengganggu ataupun tidak disiplin sebagai siswa setelah diberi teguran, 

misalnya terlambat mengumpulkan tugas siswa di beri sanksi tambahan tugas, 
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berwudlu ketika siswa tidur dalam kelas. Disamping sebaggai upaya 

meningkatkan Motivasi belajar PAI guru memberi hadiah berupa tambahan 

nilai, sanjungan, kepercayaan, hikmah cerita, refleksi.  

 

b. Media  

Pembelajaran di kelas merupakan suatu bentuk komunikasi yang 

melibatkan 3 komponen yaitu komunikator (guru), pesan (konsep pelajaran) 

dan komunikan (siswa). Syarat keberhasilan komunikasi antara lain adalah 

daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan penerima. Oleh 

karena itu, guru sebagai seorang yang professional harus mampu mengemas 

pesan itu agar menarik perhatian siswa dengan menggunakan media sehingga 

menarik minat siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang pada akhirnya 

akan meningkatkan hasil belajarnya.  

Media pengajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar 

siswa berdasarkan latar belakang sosil ekonomi, media pengajaran dapat 

membantu siswa dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh 

dengan cara lain, media pengajaran dapat membantu perkembangan pikiran 

siswa secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam pembelajaran, 

misainya, media pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk 

berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, media 

pengajaran dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

Alat peraga berupa penggunaan LCD dan pemutaran kisah-kisah 

sahabat Nabi  dapat membangkitkan motivasi belajar, Menyediakan stimulus 
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belajar, Mengaktifkan respon peserta didik, memberikan balikan dengan 

segera. menggalakkan latihan yang serasi. Sehingga tujuan pembelajaran lebih 

mudah dan lebih cepat tercapai. 

 

c. Evaluasi 

Penilaian merupakan tuntutan kemampuan yang bersifat intern dalam 

profesi keguruan, yakni kemampuan seorang guru untuk mengukur dan 

menilai sejauh mana ia telah mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didiknya. apat disimpulkan bahwa proses penilaian dalam lembaga-

lembaga pendidikan formal pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai jarak antara situasi yang ada dengan kondisi yang 

diharapkan untuk memperoleh data yang akan memberikan gambaran tentang 

harapan-harapan yang tertuang dalam tujuan pembelajaran seperti yang 

ditetapkan sebelumnya. 

Tanpa ada kegiatan penilaian tidak akan mungkin seorang guru dapat 

mengembangkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan 

karena tidak tersedianya informasi yang akurat tentang kelebihan/keuntungan 

maupun kekurangan/ kelemahan dari berbagai praktik-praktik yang telah 

dilakukannya di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Demikian pula bahwa 

dengan kegiatan penilaian akan diperoleh data tentang sejauhmana 

penguasaan peserta didik terhadap bahan yang telah tersaji dalam interaksi 

belajar mengajar dan sekaligus juga dapat diketahui efektifitas dan efesiensi 

program pengajaran yang telah dilakukan. Penilaian dalam proses belajar 

bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan pendidikan pada 
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umumnya bersifat kompleks, maka penilaiannya pun tidak mungkin 

sederhana.  

Umumnya guru-guru yang melaksanakan tugas-tugas keguruan, pada 

setiap jenjang pendidikan dapat dikatakan memiliki berbagai keterbatasan 

kemampuan, baik yang disebabkan katena faktor intern dari guru-guru yang 

bersangkutan maupun yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas untuk 

berbuat secara optimal sesuai dengan tuntutan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit para ahli pendidikan 

yang memiliki asumsi bahwa guru-guru di lapangan masih belum mampu 

mengoptimalkan antara potensi yang dimilikinya dengan kenyataan-kenyataan 

yang semestinya dikerjakan.  

Praktik penilaian pendidikan yang berkembang sampai saat ini masih 

banyak mengalami kendala, hal ini bersumber dari ketidakmampuan akademis 

dari guru yang bersangkutan untuk melaksanakan proses penilaian di bidang 

tersebut. Dengan kata lain, guru kurang memahami penilaian secara 

mendalam. Kebanyakan guru tidak memiliki latar belakang pendidikan formal 

secara khusus dalam penilaian pendidikan. Di sebagian perguruan tinggi atau 

lembaga penghasil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kajian tentang 

penilaian pendidikan hanya diperoleh melalui beberapa mata kuliah saja atau 

bahkan satu mata kuliah saja. Sehingga bukanlah hal yang mengejutkan jika 

sebagian guru menggunakan tes yang sama dari tahun ke tahun.  Sebagian 

guru bahkan berpendapat bahwa mereka memberikan tes sebagaimana tes 

yang mereka terima. Hal ini dapat dibenarkan sepanjang guru menggunakan 
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tes yang benar-benar baku dan dilakukan dengan cara yang baku pula. Namun 

terkadang guru menggunakan tes yang tidak dapat dijamin standarisasinya, 

dan tes yang cenderung sama digunakan dari tahun ke tahun.  

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang 

dicapai para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktural-

objektif. Makna dari kedua cara penilaian tentang kemajuan belajar tersebut, 

seperti terurai berikut ini.  Aktivitas penilaian memiliki signifikansi dengan 

proses pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru selaku pelaksana pendidikan dan pengajaran di sekolah 

dituntut untuk selalu memperbaharui ilmu pengetahuannya agar sejalan 

dengan kemajuan yang ada dalam masyarakatnya.  

 

2. Motivasi Belajar  

Motivasi adalah segala sesuatu yang medorong seseorang untuk melakuka 

sesuatu. Motivasi dapat meetukan baik-tidaknya dalam mecapai tujuan sehingga 

semakin besar kesuksesan belajarnya. Kuat lemahnya motivasi belajar turut 

memengaruhi keberhasilan belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar perlu 

diusahakan, terutama yag berasal dari dalam diri degan cara memikirkan masa 

depa yang penuh  tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. 

          Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting  karena hal tersebut 

merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. 

Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar 

motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula, dalam kegiatan belajar mengajar, 

seorang aak didik akan berhasil jika mempuyai motivasi untuk belajar. 
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          Dalam memberikan motivasi, guru harus berusaha mengarahkan 

perhatia siswa pada sasaran tertentu. Denga adanya dorongan dalam diri siswa, 

akan timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk 

membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiata belajar 

dengan kehendak sendiri dan belajar secara aktif. Dalam menerapkan strategi 

belajar, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar tujuan belajar dapat tercapai 

dan motivasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan.  

a. Memberi angka 

Angka dimaksud adalah simbol atau nilai dari hasil akivitas belajar anak didik. 

Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada 

anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi 

belajar di masa mendatang. 

b. Hadiah 

Hadiah dapat membuat siswa termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. 

Hadiah tersebut dapat digunakan orang tua atau guru untuk memacu belajar 

siswa. 

c. Kompetisi 

Kompetisi adalah persaingan. Persaingan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Dengan saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

untuk mendorong siswa belajar. 

Menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang 

http://www.belajarbagus.net/2015/03/pengertian-motivasi-belajar.html
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cukup penting. Siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya. 

Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang 

telah dicapai sebelumnya. 

d. Memberi ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Siswa akan menjadi giat 

belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Siswa biasanya mempersiapkan diri 

dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan.Oleh karena itu, 

memberi ulangan merupakan strategi yang cukup baik untuk memotivasi 

siswa agar lebih giat belajar juga merupakan sarana motivasi. 

e. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil belajarnya, akan mendorong siswa untuk giat 

belajar. Dengan mengetahui hasil belajar yang meningkat, siswa termotivasi 

untuk belajar dengan harapan hasilnya akan terus meningkat. 

f. Pujian 

Pujian adalah bentuk reinforcement positif sekaligus motivasi yang baik. 

Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan siswa dalam 

mengerjakan pekerjaan sekolah Dengan pujian yang tepat akan memupuk 

suasana menyenangkan, mempertinggi gairah belajar. Siswa yang berprestasi 

sudah sewajarnya untuk diberikan penghargaan atau pujian. Pujian yang 

diberikan bersifat membangun. Dengan pujian siswa akan lebih termotivasi 

untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. 

 

 



105 

 

3.  Hasil Belajar Peserta Didik di SDN 49 Gedongtataan 

a. Aspek Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom segala upaya yang menyangkut aktifitas otak adalah termasuk 

dalam ranah koknitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses 

berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. 

Keenam jenjang yang di maksud adalah (1) pengetahuan/ 

havalan/ingatan/(knowledge) maksudnya tujuan pendidikan itu harus 

senantiasa mengacu kepada tiga jenis domain (daerah binaan atau ranah) yang 

melekat pada diri peserta didik yaitu : (a) ranah proses berpikir (cognitive 

domain), (b) ranah nilai atau sikap (affective domain) dan (c) ranah 

keterampilan (psyichomotor domain. Ranah kognitif adalah ranah yang 

mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom segala upaya yang 

menyangkut aktifitas otak adalah termasuk dalam ranah koknitif. 

 Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir, 

mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. kemampuan 

seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang 

nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan 

kemampuan untuk menggunakanya. (2) pemahaman (comprehension)  

maksudnya: kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu di ketahui dan diingat. (3) penerapan (application) 

maksudnya: kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau mengunakan ide-

ide umum, tatacara ataupun metode-metode, prinsip, rumus-rumus, teori-teori 
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dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkrit. (4) analisis (analysis), 

maksudnya : kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu 

memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu 

dengan faktor-faktor lainya.  (5) sistesis (synthesis), maksudnya kemampuan 

berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Dan (6) 

penilaian (evaluation), maksudnya adalah merupakan jenjang berpikir paling 

tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom.  

Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan guru untuk 

membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide misalnya jika 

seseorang di hadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih 

satu pilihan yang terbaik, seseuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang 

ada. 

 

b.  Aspek Afektif 

Keefektifan pelaksanaan kurikulum di lapangan dan tercapainya tujuan 

kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam memahami dan 

melaksanakan kurikulum secara efektif. Sehingga pelaksanaan kurikulum 

yang efektif akan menunjang pencapaian hasil belajar belajar siswa yang 

diajarnya.  

Tujuan dilaksanakannya penilaian hasil relajar afektif ádalah untuk 

mengetahui capaian hasil belajar dalam hal penguasaan domain afektif dari 

kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh setiap peserta didik setelah 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Teknik pengukuran dan penilaian hasil 
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belajar afektif terdiri atas dua yakni teknik testing, yaitu penilaian yang 

menggunakan tes sebagai alat ukurnya, dan teknik non-testing, yaitu teknik 

penilaian yang menggunakan bukan tes sebagai alat ukurnya. 

Kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai utamanya 

menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis penilaian 

ranah afektif dilakukan melalui dua hal yaitu : 

1) Laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket 

anonim. 

2) Pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dengan 

menggunakan lembar pengamatan. 

Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam 

berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima 

jenjang, yaitu: Receiving atau attending, Responding, Valuing,dan 

Organization, Characterization by evalue or calue complex. Ada lima tipe 

karakterstik ang penting untuk dikembangkan dalam ranah afektif, yakni 

sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. 

 

c. Aspek Psikomotor 

Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson yang 

menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar 

psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif 

(memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam 

bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku).  
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Hasi belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil 

belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau 

perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif 

dan ranah afektif dengan materi kedisiplinan menurut agama Islam 

sebagaimana telah dikemukakan pada pembiraan terdahulu. 

Wujud nyata dari hasil psikomotor yang  merupakan kelanjutan dari 

hasil belajar kognitif afektif itu adalah; (1) peserta didik bertanya kepada guru 

pendidikan agama Islam tentang contoh-contoh kedisiplinan yang telah 

ditunjukkan oleh Rosulullah SAW, para sahabat, para ulama dan lain-lain; (2) 

peseta didik mencari dan membaca buku-buku, majalah-majalah atau brosur-

brosur, surat kabar dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan; (3) 

peserta didik dapat memberikan penejelasan kepada teman-teman sekelasnya 

di sekolah, atau kepada adik-adiknya di rumah atau kepada anggota 

masyarakat lainnya, tentang kedisiplinan diterapkan, baik di sekolah, di rumah 

maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat; (4) peserta didik 

menganjurkan kepada teman-teman sekolah atau adik-adiknya, agar berlaku 

disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat; (5) peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di 

sekolah, seperti datang ke sekolah sebelum pelajaran di mulai, tertib dalam 

mengenakan seragam sekolah, tertib dan tenag dalam mengikuti pelajaran, di 

siplin dalam mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah, dan lain-

lain; (6) peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah, seperti 

disiplin dalam belajar, disiplin dalam mennjalannkan ibadah shalat, ibadah 
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puasa, di siplin dalam menjaga kebersihan rumah, pekarangan, saluran air, dan 

lain-lain; (7) peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah-

tengah kehidupan masyarakat, seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, tidak 

kebut-kebutan, dengan suka rela mau antri waktu membeli karcis, dan lain-

lain, dan (8) peserta didik mengamalkan dengan konsekuen kedisiplinan 

dalam belajar, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam menaati 

peraturan lalu lintas, dan sebagainya. 

 

d. Nilai  

Nilai  hasil belajar belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di 

SDN 49 Gedongtataan Kecamatan Tanjung Bintang dibandingkan dengan hasil 

nilai raport semester genap mengalami peningkatan. Seperti terlihat pada tabel 

perbandingan nilai raport kelas V dan VI. 

Tabel 8. 

Perbandingan Nilai Raport Mata Pelajaran PAI Kelas V dan Nilai Kelas VI 

Semester Ganjil Tahun 2016/2017 SDN 49 Gedongtataan  

 

No. 

Skor 

yang 

diperoleh 

siswa 

Predikat 

Kelas V MID Semester 

Ganjil  Th. 2016/2017 

Kelas VI MID Semester 

Ganjil Th. 2016/2017 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

1 80-100 Baik 9 45 10           76,92  
2 70-79 Cukup 6 30 3           23,08  
3 60-69 Kurang  5 25 -  

4 50-59 Sangat Kurang - - - - 

5 0-49 Gagal     

Jumlah   20 100 13 100 

Sumber: Dokumentasi Nilai Raport Peserta Didik SDN 49 Gedongtataan 

Kecamatan Tanjung Bintang  

 

Hasil belajar ranah kognitif, psikomotor, dan afektif tidak dijumlahkan, 

karena dimensi yang diukur berbeda. Masing-masing dilaporkan sendiri-sendiri 

dan memiliki makna yang sama penting. Ada peserta didik yang memiliki 
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kemampuan kognitif tinggi, kemampuan psikomotor cukup, dan memiliki 

minat belajar yang cukup. Namun ada peserta didik lain yang memiliki 

kemampuan kognitif cukup, kemampuan psikomotor tinggi. Bila skor 

kemampuan kedua peserta didik ini dijumlahkan, bisa terjadi skornya sama, 

sehingga kemampuan kedua orang ini tampak sama walau sebenarnya 

karakteristik kemampuan mereka berbeda. Selain itu, ada informasi penting 

yang hilang, yaitu karakteristik spesifik kemampuan masing-masing individu. 

Dari data yang berkaitan dengan kinerja guru pendidikan agama Islam, 

didapat informasi bahwa secara umum guru PAI di sekolah ini dapat 

digolongkan kepada guru yang memiliki kinerja profesional. Walaupun 

demikian tidak berarti guru PAI di sekolah tersebut sesuai dalam segala halnya 

dengan profil guru profesional. Hal ini dikarenakan guru PAI di sekolah ini 

masih memiliki kekurangan-kekurangan yang harus segera dibenahi. Secara 

langsung atau pun tidak langsung, keberadaan guru PAI seperti yang 

terdeskripsikan di atas ikut memberikan peranan penting dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan temuan data yang 

menggambarkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah ini berpredikat baik. 

Secara jelas data di atas membuktikan bahwa hasil belajar siswa di sekolah ini 

baik. 

Secara lebih rinci data di atas menunjukkan bahwa guru PAI di sekolah 

ini memiliki tingkat kreativitas yang cukup baik. Secara keseluruhan, dari data 

hasil wawancara menggambarkan bahwa guru PAI di sekolah ini mempunyai 

kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih 
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menyenangkan seperti menggunakan metode yang variatif, memanfaatkan 

media pembelajaran yang lebih tepat dan melakukan evaluasi yang berbeda-

beda.  

Kreativitas guru di SDN 49 Gedongtataan dapat dilihat dalam hal 

memotivasi belajar peserta didik dengan memberikan angka yang sesuai, 

memberikan hadiah, mendorong peserta didik untuk berkompetisi secara sehat, 

member ulangan harian setiap selesai pembahasan materi, memberitahukan 

hasil nilai tugas yang diperoleh kepada peserta didik, dan memberikan pujian 

kepada peserta didik yang berprestasi. 

 Selain itu guru telah melaksankan penilaian hasil belajar dengan baik 

yang dilakukan setiap selesai menyampaikan materi untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa. Hasil belajar siswa  pada mata pelajaran PAI di SDN 49 

Gedongtataan mengalami peningkatan dengan adanya kreativitas guru PAI. 
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