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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1) Profil SDN 2 Palembapang 

a. Nama Sekolah   : SDN 2 Palembapang 

b. No Induk Sekolah   : 08.03.01.06.00.27 

c. No Statistik Sekolah  : 101120118027 

d. Propinsi       :  Lampung 

e. Otonomi Daerah   :  Lampung Selatan 

f. Kecamatan       :  Kalianda 

g. Desa/Kelurahan     :  Palembapang 

h. Alamat       : Jl. Raya Palembapang No. O2 

i. Kode Pos       :  35511 

j. Daerah       :  Pedesaan 

k. Status Sekolah      :  Negeri 

l. Kelompok Sekolah   :  Filial  

m. Akreditasi       :  A. 5 TH  B. 25 TH  C. 6 BLN 

n. Tahun Berdiri     : 1975 

o. Kegiatan Belajar Mengajar  :  Pagi dan Siang 

p. Bangunan Sekolah      :  Milik Sendiri 
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q. Lokasi Sekolah       :  Pedesaan 

r. Jarak Kepusat Kecamatan             :  +  5 Kg 

s. Jarak Ke Pusat Otoda     :  +  5 Kg 

t. Terletak Pada Lintasan    :  Desa 

u. Jumlah Keanggotaan Rayon  :  6 (Enam) Sekolah 

v. Organisasi Penyelenggara   :  Pemerintah
1
 

2) Sejarah Singkat Berdirinya SDN 2 Palembapang Kec. Kalianda Kab. 

Lampung Selatan 

SDN 2 Palembapang berdiri pada tahun 1974/1975. Sekolah ini mulai 

berjalan pada tahun 1976. Asal usul tanah dari 3 orang yaitu dari Bapak Hasan 

Basri Yusuf, Bapak Tumenggung Mi’in, Bapak Tumenggung Husin Kalung. 

Tanah bangunan sekolah ini sebagian dari wakaf dari ketiga orang bapak 

tersebut diatas dan sebagian dapat beli dari masyarakat. Sekolah ini adalah 

milik sendiri yang berada di Jalan Raya Palembapang No 02 Desa 

Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Sekolah ini 

didirikan di atas tanah seluas 1285 m
2
. Sekolah ini terdaftar pada Dinas 

Pendidikan Propinsi Lampung dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 

101120118027. SDN 2 Palembapang mempunyai andil yang besar terhadap 

kesadaran beragama, terutama desa Palembapang dan desa-desa sekitarnya. 

dalam perkembangannya jumlah siswa SDN 2 Palembapang dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan. Demikian juga halnya Kepala Sekolah SDN 2 

Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sudah 

                                                           
1
 Dokumentasi, SDN 2 Palembapang, Selasa, 01 Oktober 2016. 
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beberapa kali mengalami pergantian. Hingga kini kepemimpinan kelembagaan 

mengalami banyak perubahan, data nya sebagai berikut :  

1) Drs Ibnu Hasim, menjabat dari tahun 1976 s/d tahun 1996 

2) Saidi Kasim S.Pd, menjabat dari  tahun1996 s/d tahun 2000 

3) Eliana Gusmauli S.Pd, menjabat dari tahun 2000 s/d tahun 2008 

4) Nurwati S.Pd, menjabat dari tahun 2008 sampai saat ini.
2
 

3) Visi dan Misi SDN 2 Palembapang 

a) Visi SDN 2 Palembapang, yaitu : 

“KASIH BUNDA” Kreatif, Aktif, Bersih, Beriman, Unggul dan dapat 

di andalkan.” 

b) Misi SDN 2 Palembapang, yaitu : 

1) Membentuk siswa yang aktif dan kreatif, 

2) Mewujudkan suasana yang bersih dan harmonis antar warga 

sekolah, 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan budi pekerti, 

4) Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan professional, 

dan 

5) Membentuk siswa berprestasi di bidang akademik dan non 

akademik. 

 

 

 

                                                           
2
 Hasil Dokumentasi di SDN 2 Palembapang, 01 Oktober 2016 
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4) Letak Geografis SDN 2 Palembapang 

Letak geografis SDN 2 Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan berbatasan dengan beberapa rumah penduduk dan jalan 

raya. Adapun batas-batas lokasi SDN 2 Palembapang adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah rumah penduduk, 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, 

c) Sebelah barat berbatasan dengan tanah rumah penduduk, dan 

d) Sebelah timur berbatasan dengan tanah rumah penduduk.
3
  

Dari letak geografis di atas, dapat diketahui bahwa SDN 2 Palembapang 

cukup  strategis. Hal ini dapat dilihat dari SDN 2 Palembapang yang berada 

di seberang jalan raya dan rumah penduduk sekitar. 

5) Keadaan Gedung Sekolah 

Bangunan sekolah pada umumnya dalam keadaan/kondisi baik. Jumlah 

ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar sangat memadai. 

Tabel 1 

Keadaan Gedung SDN 2 Palembapang 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Tata Usaha (TU) 1 

3 Ruang Guru 1 

4 Ruang UKS/PMR/Pramuka 1 

5 Ruang Belajar 6 

6 Ruang Perpustakaan 1 

7 Toilet Siswa 1 

8 Toilet Guru 1 

                                                           
3
 Hasil Observasi di SDN 2 Palembapang, (Sabtu, 01 Oktober 2016)  
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9 Tempat Parkir 1 

10 Lapangan Upacara 1 

11 Lapangan Olahraga 1 

12 Gudang 1 

Sumber : Dokumentasi SDN 2 Palembapang Kec. Kalianda Kab. 

Lampung Selatan 

6) Keadaan Guru Dan Siswa SDN 2 Palembapang 

a) Keadaan Guru SDN 2 Palembapang 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di SDN 2 Palembapang 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Tenaga Pengajar atau 

Guru di SDN 2 Palembapang seluruhnya berjumlah 14 orang guru, dan 3 

orang sebagai TU sekolah, seluruh tenaga kerja yang ada tersebut aktif 

dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di dalam melaksanaan pendidikan 

dan pengajaran.   

 

Tabel 2 

Keadaan Guru & Staf SDN 2 Palembapang 

Tahun Pelajaran  2015/2016 

 

No NAMA GURU JABATAN 

1 Nurwati, S.Pd Kepala Sekolah 

2 Ya Boniran Guru Kelas V B 

3 Sukiman Guru Kelas 11 B 

4 Abdurrahman Guru Kelas 1V B 

5 Nurseha, S.Pd SD Guru Kelas V1 B 

6 Suryanti, S.Pd SD Guru Kelas 1 B 

No NAMA GURU JABATAN 

7 Siti Fatimah, S.Pd SD Guru Kelas 1 A 

8 Jamiluddin Guru Penjaskes 

9 Mastur Hayati Guru Agama 

10 Sapta Yuliana, S.Pd SD Guru Kelas V A 

11 Nurlaila, S.Pd SD Guru Kelas 11 A 

12 Berti Naru Emilia, S.Pd SD Guru Kelas 111 A 

13 Sumyati, S.Pd SD Guru Kelas 1V A 

14 Ismira Lestari, S.Pd SD Guru Kelas V1 A 
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15 Rosmala Perpustakaan 

16 Vera Riyana Operator 

17 Emidaliana Ramli TU 

 Sumber : Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai di SDN 2 

Palembapang, Selasa 09 September 2014  

 

b) Keadaan Siswa SDN 2 Palembapang 

Pada saat dilakukan penelitian Siswa-siswi SDN 2 Palembapang 

berasal dari berbagai golongan ekonomi, daerah, suku, dan beragama 

seluruhnya islam. berdasarkan pengamatan langsung di SDN 2 

Palembapang. Keadaan siswa-siswi secara umum berkondisi normal 

artinya tidak ada yang mengalami atau menderita cacat fisik. Dilihat dari 

hubungan interaksi sosial, hubungan antar siswa tidak hanya dilakukan di 

dalam kelas saja, melainkan juga berlangsung di luar lingkungan kelas 

atau sekolah. Interaksi sosial berjalan dengan baik karena didasari oleh 

adanya sikap saling menghargai status masing-masing, sebagai siwa dan 

guru. Siswa siswi SDN 2 Palembapang seluruhnya berjumlah 247, adapun 

pembagian kelas dan jumlah siswa dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3 

Keadaan Siswa SDN 2 Palembapang 

Tahun  Pelajaran 2015/2016 

KELAS 1.A 1.B JUMLAH 11.A 11.B JUMLAH 

L 11 15 26 16 - 16 

P 16 11 27 13 - 13 

JUMLAH 27 26 53 29 - 29 

KELAS 111.A 111.B JUMLAH 1V.A 1V.B JUMLAH 

L 14 12 26 10 7 17 

P 10 9 19 11 14 25 

JUMLAH 24 21 45 21 21 42 

KELAS V.A V.B JUMLAH V1.A V1.B JUMLAH 
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L 9 10 20 10 9 19 

P 12 12 13 12 14 26 

JUMLAH 21 22 33 22 23 45 

L 127 

P 130 

TOTAL 257 

Sumber : Dokumentasi SDN 2 Palembapang Kec. Kalianda Kab. 

Lampung Selatan 

7) Struktur Organisasi SDN 2 Palembapang 

Struktur organisasi adalah suatu susunan kelompok atau kesatuan yang 

terdiri dari bagian-bagian atau orang-orang untuk mencapai tujuan. Selain itu 

juga, organisasi mempunyai fungsi manajemen, oleh karena itu di perlukan 

kerjasama antar orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun 

bentuk struktur organisasi pada SDN 2 Palembapang sebagai berikut : 
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Komite 

Sekolah 

 

Gambar 2 

Struktur Organisasi  SDN 2 Palembapang 

Kabupaten  Lampung Selatan 

Tahun Pelajaran  2015/2016 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dokumentasi SDN 2 Palembapang Kec. Kalianda Kab. Lampung 

Selatan 

 

Kepala Sekolah 

Nurwati, S.Pd 

Unit Perpustakaan 

Rosmala 

Wakil Kepala  

Sekolah 

 

Wali Kelas I  

Siti Fatimah, S.Pd 

Dewan  

Guru 

Siswa 

Tata Usaha 

Emidaliana Ramli 

Bendahara  

 

Wali Kelas II  

Nurlaila, S.Pd 

Wali Kelas III  

Berti S.Pd 

Wali Kelas IV  

Sumyati, S.Pd 

Wali Kelas VI  

Ismira, S.Pd 

Wali Kelas V 

Yuliana, S.Pd 
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B. Penyajian Data 

Pada dasarnya fungsi dan peranan penting seorang guru dalam proses 

pembelajaran PAI adalah sebagai “ Pengelola kelas “. Artinya, setiap guru 

khususmya guru PAI diharapkan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran 

PAI dikelas agar mencapai keberhasilan pembelajaran PAI sebagimana yang telah 

ditetapkan dalam sasaran kegiatan proses pembelajaran PAI dikelas. Dalam 

kegiatan pembelajaran PAI, guru PAI mempunyai peran sebagai demonstrator, 

pengelola kelas, mediator dan fasilitator, evaluator, motivator. Untuk mencapai 

kompetensi pembbelajaran PAI yang maksimal. Guru PAI mempunyai peran dan 

tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi didalam kegiatan 

pembelajaran PAI dikelas untuk membantu proses perkembangan kompetensi 

pembelajaran PAI dikelas. Penyampaian materi pembelajaran PAI hanyalah salah 

satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis 

dalam berbagai fase dan proses perkembangan siswa.  

Demikianlah, dalam kegiatan pembelajaran PAI guru PAI tidak hanya 

terbatas sebagi pemyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu ia berperan 

dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI di kelas. Ia harus ,mampu 

menviptakan kegiatan pembelajaran PAI di antaranya dalam merenvanakan 

pembelajaran PAI, dalam melaksanakan pembelajaran PAI, dan mengevaluasi 

pembelajaran PAI sehinnga dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI 

yang maksimal dan lebih baik. Maka dengan demikian, peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI ini menjadikan lebih luas dan lebih 

mengarah kepada peningkatan kompetensi pembelajaran PAI dikelas. 
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Dalam kegiatan pembelajaran PAI guru PAI tidak hanya terbatas 

sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu. Ia berperan dalam 

meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI di kelas. Ia mampu harus mampu 

menciptakan kegiatan pembelajaran PAI yang sedemikian rupa sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI yang maksimal dan lebih baik. Maka 

dengan demikian, peranan guru PAI dalam meningkatkan kompetensi 

pembelajaran PAI ini menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada peningkatan 

kompetensi pembelajaran PAI di kelas. 

Kompetensi pembelajaran PAI di SDN 2 Palembapang Kec. Kalianda 

Kab. Lampung Selatan secara umum telah mengalami peningkatan lebih baik, hal 

ini dikarenakan peranan guru PAI telah dilakukan semaksimal mungkin. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan, guru PAI mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI. Karena peranan guru 

PAI menentukan keberhasilan kegiatan/proses pembelajaran PAI dan peserta 

didik di kelas . Guru PAI merupakan komponen yang paling berpengaruh 

terhadap terciptanya proses dan hasil pembelajaran PAI yang berkompetensi. Oleh 

karena itu, peranan guru PAI sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi 

pembelajaran PAI karena kompetensi pembelajaran PAI tidak akan meningkat 

jika tanpa didukung oleh peran seorang guru PAI. 

Secara terperinci seorang guru PAI memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 
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1. Sebagai Demonstrator 

Seorang guru PAI diharapkan mampu untuk 

mendemonstrasikan/menguasai isi materi pembelajaran yang akan 

disampaikan di dalam kelas. sehingga kompetensi pembelajaran 

PAI dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk itu ia harus 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam 

mendemonstrasikan/menguasai isi materi belajar dalam kegiatan 

pembelajaran PAI di kelas. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD 

Negeri 2 Palembapang khususnya di kelas 5 bahwasannya guru 

PAI telah menjalankan perananya sebagai demonstrator. Sebagai 

demonstrator guru PAI di SDN 2 Palembapang mampu menguasai 

dan mendemonstrasikan materi pembelajaran PAI kelas 5 dengan 

maksimal. Terlihat ketika guru PAI kelas 5 di SDN 2 Palembapang 

mendemonstrasikan materi pembelajaran mengenai akhlak terpuji 

dikelas 5 dengan baik. 

2. Sebagai Pengelola Kelas 

Seorang guru harus mampu mengelola seluruh kegiatan/proses 

pembelajaran PAI di kelas dengan menciptakan kondisi-kondisi 

belajar sedemikian rupa sehingga siswa atau peserta didik dapat 

belajar dengan efektif dan efisien. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa guru PAI di SDN 2 Palembapang dalam proses 

pembelajaran PAI telah menjalankan peranannya sebagai pengelola 

kelas. ini terlihat ketika guru PAI di SDN 2 Palembapang sebelum 

memulai pembelajaran PAI khususnya di kelas 5. Misalkan, 

sebelum pembelajaran di mulai yang guru PAI lakukan sebagai 

pengelola kelas di SDN 2 Palembapang adalah merapikan tempat 

duduk dan posisi duduk siswa, kemudian berdoa sebelum belajar, 

dan memerintahkan siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis 

untuk belajar. 

3. Sebagai Mediator 

Seorang guru PAI sebagai mediator hendaknya menjadi media 

bagi murid atau siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran. Dalam pengertian lain mediator disini adalah guru 

PAI sebagai penengah ketika siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran PAI. 

Berdasarkan hasil penelitian di SDN 2 Palembapang 

bahwasannya guru PAI di dalam pembelajaran di kelas telah 

menjalankan perannya sebagai mediator. Contoh, dari hasil 

penelitian yang peneliti dapatkan adalah ketika ada siswa 

meraurusa kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

PAI di kelas 5 disinilah peran guru PAI SDN 2 Palembapang 

membantu dan memberikan pemahaman terhadap siswa yang 
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mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru PAI di SDN 2 Palembapang. 

4. Sebagai Fasilitator 

Guru PAI adalah menjadi perantara antara siswa. Guru PAI 

harus terampil dalam mempergunakan pengetahuan tentang 

bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Tujuannya agar 

terciptanya secara maksimal lingkungan yang interaktif. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN 2 Palembapang 

bahwasannya guru PAI telah menjalankan peranannya sebagai 

fasilitator. Terlihat ketika dalam proses pembelajaran di kelas 5 

guru PAI menjadi fasilitator yang sangat penting dalam 

pembelajaran ketika siswa SDN 2 Palembapang mengalami 

kesulitan dalam menguasai dan memahami pembelajaran PAI di 

SDN 2 Palembapang. 

5. Sebagai Evaluator 

Dimaksudkan agar guru PAI mengetahui apakah tujuan yang 

telah dirumuskan telah tercapai atau belum, dan apakah materi 

yang diajarkan sudah cukup tepat. Dengan melakukan penilaian, 

guru akan dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, 

penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau 

keefektifan metode mengajar. 
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Evaluasi merupakan suatu yang tidak terlepaskan dari hasil 

proses pembelajaran. Evaluasi merupakan hasil akhir dari proses 

pembelajaran siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian di SDN 2 Palembapang guru PAI 

dalam pembelajaran selalu melakukan evaluasi atau menilai 

perkembangan siswa yang dilihat dari 3 aspek yaitu afektif, 

kognitif, maupun psikomotor siswa kelas 5 di SDN 2 

Palembapang. 

6. Sebagai Motivator 

Sejalan dengan pergeseran makna pembelajaran dari 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher oriented) ke 

pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student oriented), 

maka peran guru dalam proses pembelajaran pun mengalami 

pergeseran, salah satunya adalah penguatan peran guru sebagai 

motivator. 

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai 

motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi 

belajar siswa, sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang 

efektif. 
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Berdasarkan hasil penelitian di SDN 2 Palembapang ada 

beberapa hal yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa yaitu : 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 

2. Membangkitkan minat siswa. 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 

4. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan 

siswa. 

5. Berikan penilaian. 

6. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. 

7. Ciptakan persaingan dan kerja sama. 

 

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran terutama di SDN 2 Palembapang. 

pemberian motivasi dimaksudkan agar siswa itu lebih semangat dan mempunya 

motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran PAI. 

Sedangkan dalam kompetensi pembelajaran PAI yang telah dilakukan oleh 

guru PAI sebagai berikut: 

1. Dalam merencanakan pembelajaran yaitu guru dapat membuat RPP dan 

Silabus. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru telah mampu dalam membuat metode 

dan strategi pembelajaran. 

3. Guru PAI telah  mampu mengevaluasi pelajaran PAI. 

4. Guru telah mampu mengajar bidang studi PAI di sekolah dan luar sekolah. 
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C.  Analisis Data 

1. Guru PAI Sebagai Demonstrator 

Guru PAI sebagai demonstrator hendaknya menjadi teladan, 

pelopor, penggagas serta memiliki jiwa kepemimpinan, melindungi, 

mengayomi sehingga keberadaan guru PAI mampu memberikan pengaruh 

kepada pihak lain terutama kepada peserta didik dalam rangka pencapaian 

tujuan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Guru PAI sebagai 

demonstrator di kelas juga harus mampu menciptakan atmosfer kelas yang 

ilmiah, agamis dan menyenangkan serta membangun kelas sebagai tempat 

yang menyenangkan. Guru sebagai demonstrator di kelas harus dapat 

berbagi peran, harus menguasai berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, 

dan dapat menciptakan suasana yang memotivasi peserta didik dan dapat 

membangkitkan inovasi, prestasi secara kompetitif serta membentuk 

peserta didik untuk menjadi generasi yang intlek dan inovatif. 

Dalam proses pembelajaran guru PAI di SDN 2 Palembapang selalu 

dapat menguasai kelas, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan 

menyenangkan serta mampu menjadi demonstrator pada saat circle time 

dalam memandu seluruh peserta didik untuk tilawah bersama ataupun 

membaca doa dan hadis di pagi hari sebelum mulainya proses 

pembelajaran di kelas. Guru PAI selalu berusaha mengelola dan membuat 

suasana belajar yang menyenangkan, guru selalu mengarahkan, 
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membimbing dan memberikan solusi dalam menghadapi kesulitan belajar 

peserta didik.
4
 

Hasil wawancara dengan Ibu Mastur Hayati yang merupakan guru 

PAI di sekolah SDN 2 Palembapang, bahwasanya peranan guru PAI 

sebagai pemimpin yaitu “ Dalam proses belajar mengajar di kelas 

diciptakan suasana belajar yang aktif. Peserta didik diberikan kebebasan 

untuk berinovasi, bertanya, berpendapat dengan suasana yang tetap Islami 

seperti mengawali dan mengahiri kegiatan dengan membaca basmalah, 

berdo’a, mengaji dan melaksanakan salat  sunnah dan wajib. Selain itu 

juga peran guru PAI di sekolah ini juga diberikan tangung jawab yang 

besar dalam hal memimpin bidang keagamaan, baik itu dari hal yang 

bersifat memimpin jalannya kegiatan salat wajib, salat sunah, pembuatan 

jadwal khotib salat Jumat, pembuatan jadwal kultum peserta didik setelah 

zuhur, keputrian setiap hari Jumat, kegiatan Jumat Religi dan kebiasaan-

kebiasaan lainnya.
5
 

Dari hasil wawancara di atas, ada banyak nilai yang dapat 

terbentuk dalam diri seorang peserta didik melalui peran guru PAI sebagai 

pemimpin yang dilakukan oleh guru PAI tersebut. Upaya yang dilakukan 

guru PAI dalam menanamkan nilai karakter yang religious, jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli dan kreatif dari peran tersebut dapat dilakukan 
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 Observasi, Tanggal  10 Oktober sampai  21 November  2016. 

5
Mastur Hayati, Guru  Pendidikan Agama Islam  SDN 2 Palembapang Wawancara pada 

tanggal 15 Desember 2015. 
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melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dari beberapa 

kegiatan sekolah yang di handle oleh guru PAI tersebut, sudah pasti 

mengandung nilai-nilai religious yang diharapkan akan tertanam dalam 

diri seorang peserta didik, contoh dalam kegiatan Jumat religi yang 

dilakukan di hari Jumat sebelum mulai proses pembelajaran, adapun 

kegiatan Jumat religi tersebut meliputi kegiatan tilawah gema Al-Kahfi, 

tausiyah, musyahadatil aflam religi, dan kegiatan agama lainnya, hal ini 

sangat memberikan dampak positif terhadap karakter seorang peserta 

didik. 

Selain karakter religious, karakter kepedulian dari tausiyah  guru 

PAI dalam hal penjelasan peduli Rohingya, Aceh, Aleppo dan lain 

sebagainya. Adapun karakter disiplin, jujur dapat terlihat pada saat peserta 

didik hadir dari ruang kelas menuju ke masjid yang sebelumnya telah 

diingatkan oleh HRT bahwa mulainya kegiatan Jumat religi ini dimulai 

dari pukul 07.45 sampai 08.30 wib, hal ini dikarenakan setelah kegiatan 

tersebut, pembelajaran akan berlangsung seperti biasa. Selain itu peserta 

didik SDN 2 Palembapang dilatih untuk memiliki karakter tanggung jawab 

dalam menjadi imam pada pelaksanaan salat zuhur dan asar, hal ini 

dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh 

guru PAI, hal ini dilakukan agar tertanam dalam diri peserta didik sikap 

yang tanggung jawab, disiplin dan kreatif dalam membuat jadwal kultum 

setelah salat.   
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Dari hasil observasi dan wawancara tersebut terlihat bahwa guru 

PAI telah menjalankan perannya sebagai demonstrator di kelas maupun 

kegiatan keagamaan, dengan menciptakan suasana yang kondusif, 

memotivasi dan menyenangkan. Guru PAI juga selalu menanamkan nilai-

nilai ajaran Islam dan memotivasi peserta didik dalam berbagai kegiatan 

agar senang dan semangat dalam belajar dan beribadah. 

2. Guru PAI Sebagai Pengelola Kelas 

Seorang guru harus mampu mengelola seluruh kegiatan/proses 

pembelajaran PAI di kelas dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar 

sedemikian rupa sehingga siswa atau peserta didik dapat belajar dengan 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

guru PAI di SDN 2 Palembapang dalam proses pembelajaran PAI telah 

menjalankan peranannya sebagai pengelola kelas. ini terlihat ketika guru 

PAI di SDN 2 Palembapang sebelum memulai pembelajaran PAI 

khususnya di kelas 5. Misalkan, sebelum pembelajaran di mulai yang guru 

PAI lakukan sebagai pengelola kelas di SDN 2 Palembapang adalah 

merapikan tempat duduk dan posisi duduk siswa, kemudian berdoa 

sebelum belajar, dan memerintahkan siswa untuk menyiapkan buku dan 

alat tulis untuk belajar. 
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3. Guru PAI Sebagai Mediator 

Peranan guru sebagai mediator memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai (transfer of values) 

kepada anak-anak didiknya.
6
 Secara umum, tugas pendidikan menurut 

Islam adalah mengupayakan perkembangan seluruh  potensi subjek didik 

bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of 

knowledge) namun hal yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai 

(transfer of values)  ajaran Islam.
7
   

Sebagai seorang guru PAI selain berperan sebagai mediator dan 

pengajar, guru PAI juga berperan sebagai mediator selain mengajarkan 

ilmu pengetahuan agama guru PAI juga menanamkan nilai-nilai ajaran 

Islam agar peserta didik selalu berkarakter Islami dengan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran Islam.Dalam bidang intrakurikuler dilakukan secara 

kontinyu pada setiap kesempatan sehingga dapat membentuk karakter 

yang diharapkan. Setiap pergantian jam pembelajaran, peserta didik 

dibiasakan untuk mengawali dan mengakhiri proses belajar mengajar 

dengan membaca basmalah, kemudian selalu disampaikan pesan-pesan 

moral sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk selalu melaksanakan 

kebaikan. Walaupun semua guru memiliki tugas dan peran yang sama, 

namun guru PAI diberikan amanah dan kewajiban yang tentunya lebih dari 

                                                           
6
 Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam,  Kendali Mutu Pendidikan Agama 

Islam, ( Jakarta : Depag RI, 2003 ), h. 23-24. 

7
 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Integrasi di Sekolah, Keluarga dan 

Masyarakat, ( Yogyakarta :  Printing Cemerlang, 2009 ), h. 43 
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pada guru pada umumnya dalam hal membentuk karakter peserta didik 

yang Islami.
8
  

Oleh karena itu menurut Mastur Hayati selaku guru PAI, 

melaksanakan perannya sebagai pendidik tidak hanya berlangsung di 

dalam kelas tetapi juga di luar jam-jam pelajaran PAI, seperti 

mengingatkan adab makan dan minum peserta didik ketika di kantin, 

mengingatkan peserta didik untuk tidak makan sambil jalan dan berdiri, 

mengingatkan peserta didik tentang adab ketika di masjid, dan kemudian 

hal yang sangat kecilpun diperhatikan di sekolah ini yaitu tentang penataan 

sandal dan sepatu, serta senantiasa mengajak peserta didik untuk terus 

menerapkan system yang sudah menjadi budaya sekolah yaitu 4S 

(Senyum, sapa, salam dan salaman). Selain itu juga guru PAI membuat 

jadwal kultum yang diharapkan agar peserta didik memiliki jiwa tanggung 

jawab, cakap, percaya diri serta kreatif dalam menyampaikan kultum 

setelah shalat berjamaah di hadapan semua kelas. 

Upaya pembentukan karakter peserta didik juga dilakukan guru 

PAI misalnya dengan melaksanakan kegiatan hariannya diantaranya: 4S, 

Salat dhuha, salat jamaah, kultum, keputrian, tilawah pada saat circle time,  

infak minimal Rp1000 setiap hari, Jumcer dan lain-lain. Melalui kegiatan 

harian tersebut ada banyak nilai-nilai yang dapat ditanamkan kepada 

peserta didik yaitu diantaranya religious dan tanggung jawab untuk 

senantiasa mengikuti kegiatan keagamaan. Adapun nilai nilai kepedulian 

                                                           
8
 Observasi, SDN 2 Palembapang , Tanggal  12 September sampai 21 November  2016 
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sosial, terlihat pada saat  guru PAI mengadakan penggalangan dana 

terhadap saudara kita yang tertimpa bencana seperti Rohingya, Aceh, dan 

juga Aleppo. Penggalangan tersebut di lakukan oleh peserta didik, dengan 

cara meminta dana seikhlasnya setelah salat berjamaah di masjid kepada 

semua civitas SDN 2 Palembapang maupun orang tua yang mau 

menginfakkan hartanya untuk kepedulian sosial, kemudian penggalangan 

juga dilakukan setelah kegiatan keputrian dan bahkan ada sebagian peserta 

didik yang ikut serta ke jalan raya untuk mengumpulkan dana peduli 

terhadap muslim yang terkena musibah tersebut. Upaya tersebut sehingga 

mampu membuat peserta didik memiliki jiwa yang antusias, kreatif, 

tanggung jawab serta kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Adapun 

kejujuran peserta didik terlihat pada saat mereka medapatkan total dana 

yang terkumpul kemudian segera di berikan ke pihak sekolah. Hal ini 

mencerminkan bahwa peserta didik memiliki karakter yang baik sehingga 

harus senantiasa di ingatkan dan dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang positif. 

Dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara guru PAI telah 

berperan sebagai Mediator bukan hanya pada jam-jam pelajaran tetapi juga 

di luar jam pelajaran. Guru PAI dalam membentuk karakter peserta didik 

bukan hanya menanamkan ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan 

nilai-nilai ajaran Islam. 
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4. Guru PAI Sebagai Fasilitator 

Peranan guru sebagai fasilitator, memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk menyampaikan ilmu ( transfer of knowledge ) kepada peserta didik. 

Dari hasil wawancara dengan kepala SDN 2 Palembapang Ibu 

Nurwati, S.Pd bahwa dari hasil suvervisi yang beliau  laksanakan setiap 

bulannya para guru PAI di SDN  Palembapang telah menjalankan 

perannya sebagai pengajar dengan membuat perencanaan pembelajaran 

dan melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Hasil dokumentasi 

berupa instrumen suvervisi, ada beberapa hal  yang harus dikuasai dan 

dimiliki oleh setiap guru di SDN 2 Palembapang juga menunjukkan bahwa 

guru PAI telah melakukan perannya sebagai pengajar dengan baik.
9
 

Adapun poin-poin yang harus dikuasai oleh guru PAI SDN 2 

Palembapang adalah membuat program tahunan, program semester, 

sylabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender pendidikan, 

membuat agenda pembelajaran, membuat daftar nilai, membuat analisis 

hasil belajar, membuat analisis kriteria ketuntasan mengajar, membuat 

analisis pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, membuat 

analisis butir soal dan bank soal. Dalam proses pembelajaran apabila 

materi pelajaran yang memerlukan praktek secara langsung seperti materi 

                                                           
9
.Ibu Nurwati, S.Pd, Kepala SekolahSDN 2 Palembapang, Wawancara, 20 Desember 

2016. 
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sholat, wudhu, mengaji maka guru PAI secara langsung praktek bersama 

peserta didik.
10

 

Hasil wawancara dengan Ibu Mastur Hayati selaku guru PAI diSDN 

2 Palembapang , dalam menyampaikan ilmu atau yang dikenal sebagai 

transfer of knowledge kepada peserta didik, akan lebih bagus apabila 

pengajaran itu dilakukan dengan menggunakan perumpamaan. Jadi gaya 

mengajar guru PAI di hadapan peserta didik, perlu memberikan contoh 

konkrit terhadap materi yang akan di ajarkan. Sebagai contoh, dalam hal 

mengajarkan bab etos kerja, maka perlu disampaikan kepada peserta didik 

terkait dengan keberhasilan para sahabat Rasulullah, dengan usaha dan 

sikap optimis serta kerja keras yang mereka lakukan sehingga mampu 

memperoleh keberhasilan yang gemilang. Dalam hal pengajaran di dalam 

kelas, ada banyak nilai yang bisa ditanamkan dalam diri peserta didik, 

diantaranya: nilai religious dapat terlihat sebelum memulai pembelajaran, 

guru terlebih dahulu meminta peserta didik untuk membaca doa, kemudian 

guru tidak langsung masuk ke dalam materi, namun terlebih dahulu 

menyampaikan nilai keIslaman baik berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis 

maupun motivasi keIslaman yang berkaitan dengan materi yang akan di 

ajarkan. Nilai kreatif, kejujuran  dan tanggung jawab dapat terlihat pada 

saat guru memberikan tugas kepada peserta didik, sebagai contoh materi 

bab mawaris, peserta didik diminta untuk membuat skema pembagian 

warisan agar, dan juga membuat produk dengan menggunakan lirik lagu 
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sehingga mudah untuk dihafalkan. Kemudian pembelajaran  ditutup dan 

diakhiri dengan doa, hal ini mengajarkan dan menanamkan nilai religious 

terhadap sang maha pemiliki ilmu.
11

 

Sama halnya dalam pembentukan karakter pada bab lainnya, 

pengajaran yang diberikan di sekolah SDN 2 Palembapang tidak hanya 

bersifat teoritis semata, namun juga lebih kepada mengajak peserta didik 

untuk berfikir kreatif dan praktif sehingga peserta didik lebih memahami 

tujuan dan hasil yang diharapkan dalam pembelajaran yang diberikan guru 

PAI. Pemberian tugas produk pada bab asmaul husna, selain peserta didik 

diajak untuk menganalisis perilaku yang tercermin dalam memahami 

asmaul husna, peserta didik juga diminta untuk membuat produk asmaul 

husna secara berkelompok, dengan cara menyanyikan 99 asmaul husna 

dengan membuat variasi gaya yang sebagus mungkin, dan kemudian 

peroduk tersebut dibuat ke dalam bentuk kaset. Dari pemberian tugas 

tersebut, selain nilai religious, juga terbentuknya nilai kreatif peserta didik, 

tanggunga jawab, peduli sesama, serta disiplin dalam hal pengumpulan 

tugas.
12

 

Dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa guru PAI di SDN 

2 Palembapang telah melakukan perannya sebagai pengajar dengan baik, 

terbukti dengan membuat dan melaksanakan semua administrasi 

pembelajaran yang harus dimiliki serta memiliki gaya dan metode 
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 Hasan Basri, wawancara pada tanggal 20 Desember 2016. 

12
 Mastur Hayati, wawancara pada hari kamis tanggal 15 Desember 2016. 
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mengajar yang baik dalam menanamkan nilai-nilai karater kepada peserta 

didik. 

5. Guru PAI Sebagai Evaluator 

 Peranan guru sebagai evaluator adalah memberikan penilaian 

terhadap prestasi peserta didik dalam bidang akademis maupun 

tingkahlaku sosialnya. Dalam melaksanakan evaluasi harus ada 

pertimbangan-pertimbangan yang bijak, cermat, dan objektif terutama 

menyangkut prilaku dan values.
13

 

Guru PAI juga telah melaksanakan perannya sebagai evaluator, 

dimana guru PAI selalu mengadakan evaluasi tentang upaya-upaya 

pembentukan karakter peserta didik antara lain yaitu dengan cara 

memanfaatkan proses apersepsi pada setiap awal proses belajar mengajar 

dan post test di ahir pembelajaran, kemudian mengadakan penilaian 

harian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan 

menggunakan berbagai macam format penilaian yang mencakup aspek 

skill, attitude dan knowledge. Penilaian yang dilakukan oleh guru PAI 

SMA Global Madani meliputi tentang aspek spiritual, keterampilan, ilmu 

pengetahuan dan sikap sosial. Guru PAI juga selalu mengevaluasi 

perkembangan peserta didik dalam upaya pembentukan karakter yang 

akan diharapkan dengan panduan buku monitoring kegiatan keagamaan 

yag meliputi empat aspek tersebut dan selalu mengadakan pengamatan 
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 Sardiman, Integrasi dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2001 ), h. 144. 



83 

 

terhadap perkembangan karakter peserta didik baik pada jam-jam 

pelajaran maupun diluar jam pelajaran.
14

 

Peran guru PAI sebagai evaluator dapat dilakukan dengan cara 

mengevaluasi jalannya salat duha di pagi hari dan membuat absensi salat 

masing-masing kelas sehingga dapat terlihat peserta didik yang 

melaksanakan salat duha dan peserta didik yang tidak melaksanakan. 

Dalam melatih tanggung jawab, kedisiplinan serta kejujuran peserta didik 

tersebut, guru PAI dibantu guru yang bertugas di pagi hari yang telah di 

posisikan sesuai dengan jobdesk masing-masing dalam mengontrol dan 

mengarahkan seluruh peserta didik yang baru tiba di sekolah untuk segera 

menuju ke masjid sebelum menuju kelas. hal ini sudah menjadi budaya 

kebiasaan di sekolah SDN 2 Palembapang, sehingga guru cukup 

mengontrol jalannya salat duha dan checking absensi, tanpa harus 

memaksa peserta didik untuk melaksanakan salat duha. Kemudian evaluasi 

juga dilakukan pada saat closing pembelajaran PAI, guru bersama peserta 

didik mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan pad hari tersebut 

dan kemudian memberikan masukan positif untuk proses pembelajaran 

selanjutnya agar bisa berjalan semakin baik lagi.  

Selain itu, evaluasi yang juga turut membentuk karaker peserta didik 

yaitu evaluasi guru PAI setelah kultum salat zuhur, guru PAI senantiasa 

memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah berani berdiri di 

depan forum, walaupun terdapat kesalahan dalam menyampaikan namun 
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84 

 

guru PAI tetap akan memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut, 

hal ini mencerminkan bahwasanya pembentukan karakter itu bisa 

dilakukan dengan cara terus menerus melatih dan mendidik peserta didik 

diiringi dengan evaluasi yang dapat membangun karakter peserta didik 

agar semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Dari pernyataan di atas ada 

banyak hal yang diupayakan oleh guru PAI dalam membentuk karakter 

peserta didik, upaya ini tidak terlepas dari system yang sangat baik yang 

dibuat oleh sekolah, sehingga dengan system tersebut menjadikan guru-

guru dan seluruh peserta didik berjalan dengan SOP yang telah dibuat 

dalam mengarahkan seluruh siswa menjadi insan Islami cerdas 

bermartabat. Tentunya, sistem yang baik saja belum cukup, sehingga 

controlling yang kuat dari pihak yayasan dan pimpinan sekolah sangat 

berpengaruh besar, baik dalam proses pembelajaran maupun budaya 

kebiasaan yang ada di sekolah. Pihak sekolah berpartisipasi langsung 

dalam melihat proses pembelajaran guru di dalam kelas , dari controlling 

tersebut maka akan dilakukan pembentukan sehingga guru yang 

bersangkutan akan semakin mengupgrade pembelajaran selanjutnya. 

Selain itu guru PAI dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran senantiasa 

berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga terjalinnya komunikasi dan 

kerjsama yang baik dalam membangun karakter peserta didik di sekolah 

SDN 2 Palembapang.
15
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6. Guru PAI Sebagai Motivator 

Motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab 

motivasi muncul karena adanya kebutuhan. Seseorang akan terdorong 

untuk bertindak manakala dirinya ada kebutuhan. Oleh karena itu untuk 

memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut untuk kreatif 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa petunjuk 

dalam memberikan motivasi, memperjelas tujuan yang akan dicapai, 

membangkitkan minat peserta didik, meningkatkan suasana belajar yang 

menyenangkan, memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik, 

memberikan penilaian, komentar terhadap pekerjaan peserta didik, 

menciptakan persaingan yang sehat dan kerjasama.
16

 

Peran guru PAI sebagai motivator telah berjalan dengan baik, 

dimana para guru PAI selalu bekerjasama dalam membimbing dan 

memotivasi peserta didik untuk selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran 

Islam sehingga terbentuk karakter yang diharapkan pada diri masing-

masing peserta didik. Dalam proses pembelajaran sekolah SDN 2 

Palembapang mempunyai ciri khas tersendiri dalam bidang kurikulum 

yang berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah ini menerapkan 

aspek-aspek yang kemudian di implementasikan ke semua mata pelajaran 

dengan harapan dapat membentuk peserta didik siswi SDN 2 Palembapang 

menjadi pribadi yang memiliki karakter.  
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 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi  Standar Proses Pendidikan, ( 

Jakarta : Kencana, 2007 ), h. 27.   



86 

 

Menurut Mastur Hayati, yang merupakan guru PAI SDN 2 

Palembapang serta motivator di berbagai tempat, beliau mengatakan 

bahwa Peran guru PAI sebagai motivator di sekolah SDN 2 Palembapang 

dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya: 

1.  Sebagai guru PAI bisa memotivasi peserta didik dengan cara 

memberikan contoh konkrit baik itu dari segi proses, hikmah maupun 

keutamaan dari cerita yang menggugah orang yang dapat menghafal 

Al-Quran dalam jangka waktu yang singkat dan usia yang sangat 

muda.  

2. Memotivasi peserta didik sebelum mulainya proses pembelajaran 

dengan memberikan ayat, hadis atau motivasi dari kegunaan materi 

yang akan dipelajari. 

3. Evaluasi setelah salat zuhur dan asar, evaluasi sangat baik sekali 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik, karna 

mereka selalu diingatkan tentang kebaikan dan nasihat-nasihat yang 

positif. 

4. Memotivasi peserta didik untuk bisa memiliki kepedulian sosial yang 

tinggi terhadap musibah yang menimpa saudara kita yang ada di 

Rohingya, Aceh, dan Aleppo, dengan cara seluruh peserta didik 

dikumpulkan semua di masjid, kemudian guru PAI menyampaikan 

materi dan video yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa 

saudara kita tersebut. 
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5. Guru PAI juga selalu mengingatkan peserta didik bahwa apabila kita 

senantiasa melaksanakan kebaikan maka kita akan mendapatkan 

ganjaran pahala yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang 

abadi kelak dan kita akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi 

Allah SWT.  

6. Peserta didik juga dimotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah, 

mengucapkan salam apabila bertemu dengan sesama muslim, 

berpakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam, membiasakan pola 

hidup bersih serta selalu mengamalkan ajaran yang diwajibkan dan 

sunnah-sunnah Rosulullah SAW. 
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Menurut Ibu Nurwati, S. Pd bahwasannya peranan guru PAI dalam 

kegiatan pembelajaran PAI, baik dalam merancang pembelajaran dan dalam 

melaksanakan pembelajaran dari awal mengajar sampai saat ini sudah cukup baik 

dan juga mampu menunjang hasil belajar siswa. Menurut Ibu Nurwati, S. Pd 

adapun tujuan meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI di SDN 2 

Palembapang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan adalah agar kegiatan 

pembelajaran PAI di kelas memiliki kemampuan/ kompetensi yang maksimal.  

Maka dari itu, Pembelajaran pendidikan agama Islam harus dilaksanakan 

dengan sistematis, kesistematisan akan tercermin dari penggunaan metode, model, 

media, strategi, merancang perangkat pembelajaran PAI, serta dalam 

mengorganisir tujuan dan bahan pelajaran, melaksanakan evaluasi dan 

memberikan bimbingan terhadap peserta didik yang gagal mencapai tujuan 

pembelajaran PAI yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran PAI harus 

diorganisir secara spesifik untuk memudahkan pengecekan evaluasi hasil belajar, 

bahan perlu dijabarkan menjadi satuan-satuan belajar tertentu dan penguasaan 

bahan yang lengkap untuk semua tujuan setiap satuan belajar dituntut dari para 

peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran PAI melangkah pada tahap 

berikutnya.
17

 

Sejak ditingkatkan kompetensi pembelajaran PAI di SDN 2 Palembapang 

Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang menuntut terjadinya perubahan 

terutama pada kegiatan pembelajaran PAI di kelas, Guru PAI harus mau merubah 

komitmen dengan kuat terhadap tugas dan perannya. Guru PAI lebih dituntut 
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untuk berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain perubahan 

pada guru, siswapun dituntut berubah dalam proses pembelajaran untuk lebih aktif 

dan kreatif.  Sehingga pencapaian hasil proses belajar mengajar tidak hanya pada 

peningkatan daya kognitifnya, psikomotorik dan afektifnya saja yang meningkat, 

tetapi kompetensi pembelajaran PAI di kelas juga ikut meningkat 

Menurut ibu Mastur Hayati, peranan guru PAI dalam meningkatkan 

kompetensi pembelajaran PAI di kelas dapat di ketahui dengan adanya sistem 

penilaian kinerja guru PAI baik penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan penilaian pelaksanaan pembelajaran. 

Kompetensi pembelajaran PAI di SDN 2 Palembapang Kecamatan 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan secara umum telah mengalami peningkatan 

lebih baik, hal ini dikarenakan peranan guru PAI telah dilakukan semaksimal 

mungkin. 

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut, peran guru PAI sebagai 

motivator sudah sangat baik, hal ini tidak lepas dari upaya sekolah SDN 2 

Palembapang dalam memberikan fasilitas sarana prasarana yang baik, SOP yang 

sangat baik sehingga menjadikan semua guru SDN 2 Palembapang menjadi guru 

yang berkompetensi . 

 

 




