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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi data  

1. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

Didik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SDN 01 Curup Patah 

Gunung Labuhan Way Kanan 

a. Apakah bapak kepala sekolah telah membantu guru-guru dalam 

menyelesaikan tugas mengajar? 

Jawab: “sudah, saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai kepala 

sekolah yakni salah satunya membantu guru-guru da;am 

menyelesaikan tugas-tugas mengajarnya”.   

b. Bagaimanakah cara bapak kepala sekolah untuk membantu guru-guru 

dalam membuat program pembelajaran? 

Jawab : “guru-guru saya kumpulkan dalam satu ruangan untuk 

membuat program pembelajaran seperti: RPP, Prota, Promes, Silabus, 

KKM dan lain sebagainya”. 

c. Apa sajakah yang bapak berikan selaku kepala sekolah kepada-guru-

guru dalam membuat program pembelajaran ? 

Jawab: “ yang saya berikan perupa pelatihan tentang bagaimana cara 

membuat program pembelajaran yang baik dan benar”. 
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d. Apakah guru-guru yang bapak kepala sekolah pimpin, bisa 

mengoprasikan media pembelajaran, seperti komputer, LCD, dan lain-

lain?  

Jawab: “70% guru-guru saya mampu mengoprasikan media 

pembelajaran seperti komputer, LCD proyektor, namun sebagian lagi 

meminta bantuan operator sekolah untuk mengoprasikannya pada saat 

proses pembelajaran. 

e. Apakah bapak kepala sekolah telah memonitor dan mengevaluasi 

kegiatan KBM yang telah dilaksanakan oleh guru-guru bapak? 

Jawab: “sudah, saya monitor dan saya evaluasi secara rutin dan 

bertahap. Biasanya saya melakukannya per tiga bulan sekali”.    

f. Apakah yang bapak kepala sekolah dapatkan setelah melaksanakan 

monitoring dan mengevaluasi terhadap KBM ? 

Jawab: “saya senang, sudah sesuai dengan harapan saya , selaku kepala 

sekolah”. 

2. Peran Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam Di SDN 01 Curup Patah Gunung Labuhan 

Way Kanan 

Hasil penelitian yang penulis kemukakan yang dimana disesuaikan dengan 

kerangka pikir penelitian ini yaitu : 
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a. Bagaimana cara ibu murdiani selaku guru agama Islam, dalam 

mengajarkan pendidikan agama Islam kepada peserta didik ? 

Jawab: “dalam mengajarkan pendidikan agama islam saya 

melakukannya dengan terlebih dahulu memberikan penyadaran akan 

pendtingnya pendidikan agama Islam dalam dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Apakah ibu selaku guru pendidikan agama Islam selalu menanamkan 

kedisiplinan dalam proses pembelajaran? 

Jawab; “iya, saya selalu menanamkan kedisiplinan dalam setiap 

pembelajaran baik itu pembelajaran langsung maupun tidak langsung.  

c.  Bagaimana cara ibu memberikan motivasi belajar terhadap peserta 

didik? 

Jawab: dalam melakukan motivasi pembelajaran biasanya saya lakukan 

dengan cara memberi contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari hari 

yang berkaitan dengan materi, member intermezo atau kata-kata yang 

dapat membuat peserta didik semangat untuk belajar.  

d. Bagaimana arahan ibu terhadap peserta didik seandainya ada peserta 

didik yang malas dalam pembelajaran? 

Jawab: saya lakukan motivasi dan juga memberikan nasihat kepada 

peserta didik tersebut.  
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e. Pada bab pembelajaran shalat bagaimanakan cara ibu membimbing 

ibadah shalat terhadap peserta didik? 

Jawab: saya menyarankan kepada peserta didik untuk membawa pakaian 

shalat, saya ajak praktek bersama di dalam ruangan yang telah kami 

sediakan.  

f. Hukuman apa yang ibu berikan kepada peserta didik apanbila 

menemukan tingkah laku peserta didik yang tidak sesuai dengan ajaran 

pendidikan agama Islam? 

Jawab: anak tersebut saya panggil, saya suruh untuk membersihkan 

sampah-sampah yang ada di depan kelasnya.  

g. Berupa apakah reward yang ibu berikan kepada peserta didik yang 

mendapat nilai baik dalam pembelajaran ? 

Jawab: “ saya biasa menggapresiasikan dengan cara mengumumkan dan 

membanggakan anak tersebut di depan kelas, kadang kala saya 

memberikan buku ataupun pensil”.  

h. Contoh suri tauladan apa yang ibu berikan keada peserta didik ? 

Jawab :’’apabila bertemu dengan guru dan orang lain yang lebih tua agar 

dapat mengucap salam, mencium tangan dan selalu berkata-kata lembut’’. 

i. Nasihat apa yang ibu berikan setiap menjelang proses pembelajaran ? 
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Jawab:”segera pulang, dan secepatnya sampai rumah, sampaikan hasil 

dari pembelajaran hari ini kepada orang tua, serta kerjakanlah tugas-

tugas yang telah diberikan oleh guru. 

 

B. Analisa Data 

1. Analisis Peran kepala sekolah danGuru  Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Peserta Didik 

Setelah diperoleh hasil analisis data maka disimpulkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Peran kepala sekolah dan guru dalam memberikan bimbingan dan nasehat 

juga sudah dilakukan namun sudah menimbulkan perubahan yang berarti 

bagi peserta didik, hal ini terlihat prestasi belajar siswa yang meningkat 

sebagai pelajar.  

b. Peran kepala sekolah dan gurudalam meberikan penghargaan kepada 

peserta didik yang berprestasi cukup berhasil sehingga peserta didik 

berkurang melakukan pelanggaran. 

c. Peserta didik di SDN 01 Curup Patah tidak banyak yang melanggar 

peraturan di mana peserta didik tidak membolos, jarang yang terlambat 

datang ke sekolah, termotivasi dalam mengikuti pelajaran, sudah 

berkosentrasi dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun 

latihan. Walaupun tidak semua peserta didik melakukan pelanggaran 

diatas namun untuk persentasinya 75%. 
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Sedangkan Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik bidang studi agama Islam yaitu : 

1) Memberikan bimbingan dan nasehat 

2) Memberiak motivasi dan pengarahan 

3) Memberikan pengawasan yang maksimal 

4) Memberitau bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajart 

5) Menyediakan fasilitas belajar yang memadai 

6) Menanyakan nilai atau hasil belajar anak 

7) Menyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak  

8) Menjelaskan mengapa anak perlu belajar dan sekolah dengan rajin 

9) Memberitaukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak di 

sekolah dan di rumah dalam belajar 

10) Menegur apabila lalai tugas atau tanggung jawab 

11) Memberi contoh teladan 

Akan tetapi tidak semua peran yang diaplikasikan oleh kepala sekolah dan 

guru memiliki hasil yang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dari 

luar dan dalam diri peserta didik itu sendiri seperti yang terjadi di SDN 01 Curup 

Patah di mana faktor tersebut adalah seperti teman bergaul yang kurang baik, 

lingkungan masyarakat juga tidak mendukung untuk belajar serta pengawasan 

dari keluarga dan pihak sekolah. 
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2. Peran guru pendidikan agama Islam cukup sepenuhnya berhail menindak 

setiap pelanggaran yang dilakukan para peserta didik di SDN 01 Curup 

Patah, dan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik bidang studi 

pendidik agama Islam, 

Guru pendidikan agama Islam telah menjalankan beberapa peran agar 

mereka dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik seperti : 

a. Mengajarkan pendidikan agama Islam  

b. Menyuruh peserta didik berprilaku yang baik dan benar, menerapkan 

ilmu pengetahuan dan mengamalkan amalan ibadah dalam kehidupan 

sehari-hari, melakukan bimbingan dalam mengaji. 

c. Memberikan arahan dan membimbing agar peserta didik menjalankan 

tugasnya sebagai pelajaran dengan baik. 

d. Menghukum peserta didik yang melanggar peraturan sekolah 

e. Memberikan pujian jika anak memperoleh prestasi 

f. Memberikan tauladan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 

g. Menasehati peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku yang 

buruk dan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka, mebiasakan diri 

mereka utnuk belajar dan menggunakan waktu mereka belajar. 

 

C. Temuan peneitian 

 Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu bimbingan yang diberikan 

oleh seseorang yang dewasa (pendidik) agar menjadi anak yang dewasa baik 

jasmani maupun rohaninya melalu pendidikan formal, non formal, maupun 
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informal. Bimbingan merupakan tanggung jawab stake holder  pendidikan seperti 

guru, , kepala sekolah. Para guru berperan besar dalam mencetak kehidupan setiap 

orang yang pernah mengecap bangku sekolah. Sekolah-sekolah yang didirikan 

oleh pemerintah maupun swasta mengemban tugas untuk mengwujudkan tujuan 

pendidikan nasional guna meningkatkan sumber daya manusia yang telah 

dipikirkan dan dirumuskan secara bijaksana. Pendidikan merupakan investasi 

sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi 

kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu indonesia menetapkan 

variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks 

pembangunan bangsa.  

Dalam berkembangnya istilah pendididkan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang dberikan secara sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa 

agar anak didik menjadi dewasa, dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan 

berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang untuk 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 

Dengan demikian pendidikan berarti, sagala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah 

kedewasaan. Dalam perkembangan proses kedewasaan tersebut, tidak samua 

tugas pendidikan dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal ilmu 

pengetahuan dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya.  
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Guru merupakan sosok yang harus digugu dan ditiru oleh para muridnya, 

maka guru harus dapat memberikan contoh atau suri tauladan yang baik kepada 

para peserta didik. Dalam undang-undang dan peraturan Pemerintahan RI di 

tuliskan Tentang Pendidikan : “Guru adalah Pendidik profesi dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
1
 

Menurut E. Mulyasa, “Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, 

dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru 

harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri, dan disiplin”.
2
 

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki 

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengertian sederhana kepribadian 

sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakan 

dirinya dari yang lain. 

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. 

Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya 

manusia. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas proses belajar 

mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik 

secara skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral spritual. Dengan 

demikian akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan 

                                                           
1
  Departemen Pendidikan, Undang-undang SISDIKNAS dan Undang-Undang Guru Dan 

Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009), h. 51 
2
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), h. 37 
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zamannya. Oleh sebab itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualitasi, 

kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesinya.
3
 Maka 

peran guru tidak boleh dipadang sebelah dipadang sebelah mata sejak dari 

mempersiapkan calon guru, proses seleksi, penempatan, pembinaan, dan 

pengembangan guru harus terus dipantau dalam perkembangan masyarakat yang 

sangat cepat. 

Pembelajaran di sekolah merupakan serangkai kegiatan yang bermuara 

pada usaha pencapaian tujuan. Tujuan tersebut adalah mendewasakan anak didik, 

baik dari segi jasmani, penguasaan ilmu pengetahuan maupun kedewasaan yang 

bersifat rohaniah. Untuk mencapai semua itu maka suatu pembelajaran harus 

didasarkan standar tertentu yang merupakan standar pencapaian peserta didik. 

Ujian sekolah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kopentensi peserta 

didik yang dilakukan oleh suatu pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas 

prestasi belajar dan merupakan pesyaratan kelulusan. 

Uraian di atas sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor : 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

bahwa kurikulum tingkatan satuan pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar 

dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi 

                                                           
3
  Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP) 

dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakart : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2 
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dan standar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan  (BSNP).
4
 

Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar 

nasional pendidikan menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar 

nasional pendidikan terdiri atas : Standar isi, standar proses, standar kompentensi 

lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelola’an, standar pembiayaan, standar penilaian 

pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia bertujuan bukan hanya sekedar memindahkan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik akan tetapi diharapkan dapat menciptakan 

sumber daya manusia secara profesional, utuh, terampil dan mandiri. Proses dan 

hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh pengetahuan dan kompetensi 

profesional guru dalam mengajar dan membimbing peserta didik akan tetapi 

dipengaruhi juga oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh . 

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas yang 

besar dan berjangka waktu panjang karena masalahnya menyangkut masalah 

pendidikan bangsa. Meningkatkan sumber daya manusia harus melalui proses 

pendidikan yang baik dan terarah.
5
 

                                                           
4
  Depdiknas, UU No.20 Tentang sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Depdiknas, 2003), 

h. 24 
5
 Djauzak Ahmad, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, 

(Jakarta: Depag RI, 2000) h. 1 
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Dalam rangka melaksanakan pembangunan di suatu negara, kegiatan 

pendidikan tidak dapat diabaikan, karena masa depan suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh bagaimana negara itu melaksanakan pendidikan.  Pendidikan 

Islam berperan sebagai mediator dimana ajaran Islam dapat disosialisasikan 

kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan.  

 


