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BAB IV 

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

 

Bab ini berisikan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan. Adapun data-data yang diperoleh dari observasi, interview, dan 

dokumentasi pada obyek penelitian yang dilaksanakan di SMPN 12 Bandar 

Lampung. 

Di dalam penganalisaan data peneliti menggunakan metode deskriptif yang 

berarti bahwa metode pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, interview 

(wawancara) dan dokumentasi tentang upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar Lampung.dengan memperoleh langsung dari 

pihak terkait dalam penelitian ini. 

Setelah data diperoleh maka dilanjutkan analisa data secara induktif yaitu 

penganalisaan yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian 

disimpulkan secara umum. Adapun hal-hal yang peneliti analisa disini adalah tentang 

upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajarn PAI di SMPN 12 Bandar 

Lampung.  
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A. Deskriftif data Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar Lampung 

1. Analisa Data Interview  

Berikut hasil interview pada tanggal 23 Mei 2016 kepada ibu Yustesi, 

S.Pd.I selaku guru PAI terkait Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

Interview dengan Guru PAI  

1. Pertanyaan: bagaimana aktivitas belajar peserta didik pada mata 

pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar Lampung? 

Jawaban:  Pada saat pembelajaran PAI peserta didik cendrung 

kurang memperhatikan saat guru memberikan 

materi. 

Interpretasi:  Berdasarkan interview di atas, bahwa peserta didik 

kurang memperhatikan pada saat guru memberikan 

materi pelajaran PAI. Hal ini di karenakan 

kurangnya minat peserta didik terhadap pelajaran 

PAI. 

2. Pertanyaan: bagaimana kondisi hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar Lampung? 

Jawaban: ada sebagian peserta didik hasil belajarnya masih rendah.  



70 

 

Interpretasi: berdasarkan interview di atas, hasil belajar peserta 

didik banyak yang masih rendah, hal ini dikarenakan kurangnya 

minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap pelajaran PAI. 

 

3. Pertanyaan: bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar 

Lampung? 

Jawaban:   Dalam meningkatkan hasil belajar upaya yang saya 

lakukan diantaranya memberikan motivasi, 

menciptakan suasana belajar yang tenang dan 

kondusif, memberikan tugas, memberikan evaluasi 

dan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, guru memberikan 

berbagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, diantaranya yaitu memberikan 

motivasi belajar kepada peserta didik, menciptakan 

suasana belajar yang tenang dan kondusif pada saat 

pembelajaran berlangsung, memberikan tugas, 

memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil 

belajar peserta didik. 
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Interview dengan peserta didik 

1. Pertanyaan: apakah kamu menyukai pelajaran PAI? 

Jawaban:      Saya kurang menyukai pelajaran PAI. 

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, peserta didik kurang 

suka terhadap mata pelajaran PAI, hal ini dikarenakan 

banyaknya materi menghafal ayat Al-Qur’an. 

2. Pertanyaan: apakah guru selalu memberikan motivasi pada saat 

pembelajaran PAI? 

Jawaban:       Iya biasanya guru selalu memberikan motivasi. 

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, guru memberikan 

motivasi pada saat pembelajaran yaitu dengan 

memberikan semanagat belajar agar dapat 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

3. Pertanyaan: apakah kamu di rumah selalu mengulang pelajaran 

yang diberikan oleh guru PAI di sekolah? 

Jawaban:   iya kadang-kadang saya mengulang pelajaran di rumah. 

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, peserta didik tidak 

selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru 

di sekolah. 

4. Pertanyaan: apakah guru selalu menggunakan metode yang 

berpariasi pada saat pembelajaran PAI? 

Jawaban: iya guru selalu menggunakan metode yang bervaariasi. 
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Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, guru menggunakan 

metode yang bervariasi pada pembelajaran PAI, 

seperi metode demonstrasi, Tanya jawab, dan 

diskusi. 

5. Pertanyaan: apakah guru selalu memberikan tugas mandiri dan 

kelompok setelah pembelajaran PAI? 

Jawaban:      iya terkadang guru memberikan tugas mandiri dan    

kelompok. 

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, guru biasanya 

memberikan tugas kepada peserta didik setelah 

pembelajaran selesai, baik tugas mandiri maupun 

kelompok. 

6. Pertanyaan: apakah guru memberikan evaluasi setelah 

pembelajaran PAI? 

Jawaban:  iya guru selalu memberikan evalusi setelah 

pembelajaran PAI. 

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, guru selalu melakukan 

evaluasi setelah pembelajaran PAI berlangsung. Hal 

ini dilakukan oleh guru untuk mengetahui sampai 

dimana pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru. 
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7. Pertanyaan: apakah guru selalu memberikan penilaian pada hasil 

belajar PAI? 

Jawaban:  Iya guru selalu memberikan penilaian terhadap hasil 

belajar.  

Interpretasi: Berdasarkan interview di atas, guru selalu memberikan 

penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

B. Analisa Data Hasil Observasi  

Berdasarkan analisa melalui observasi maka dapat di analisis bahwa guru 

dalam kegiatan belajar mengajar telah melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar 

Lampung. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan hasil belajar yaitu:  

1. Memberi motivasi agar aktif mengikuti pelajaran di kelas 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMPN 

12 Bandar Lampung adalah “memberi motivasi agar aktif mengikuti 

pelajaran di kelas. Dengan aktif mengikuti pelajaran di kelas 

diharapkan materi yang disampaikan oleh guru di kelas dapat diserap 

dengan baik sehingga peserta didik tuntas dalam menerima materi 

pelajaran”. 
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Langkah ini dilakukan oleh guru karena ada sebagian peserta 

didik yang kadang-kadang malas atau tidak masuk ke sekolah 

dikarenakan banyak hal, dengan langkah ini maka peserta didik akan 

selalu dimotivasi untuk aktif setiap hari datang ke sekolah. 

2. Menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMPN 

12 Bandar Lampung adalah” menciptakan suasana belajar yang tenang 

dan kondusif”. 

Menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif yang 

dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan metode belajar yang 

bervariasi seperti metode ceramah, metode demonstrasi, studi pustaka, 

metode tanya jawab, metode penugasan dan lain-lain. 

Metode-metode tersebut sangat menentukan pemahaman 

peserta didik, karena tanpa adanya strategi atau metode yang 

dilakukan di kelas, maka siswa dalam memahami materi akan 

mengalami kesulitan akan tetapi jika metode tersebut dapat diterapkan 

dengan baik di kelas maka siswa dalam memahami pelajaran akan 

lebih mudah. 

Selain menggunakan metode yang bervariasi, upaya yang dilakukan 

oleh guru PAI dalam menciptakan suasana kelas yang tenang dan 
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kondusif adalah media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

Pada masa sekarang banyak orang yang mengatakan zaman 

globalisasi (modern) dimana zaman globalisasi ini adalah merupakan 

zaman yang penuh dengan tekhnologi yang canggih. Dalam 

mengembangkan pendidikan disekolah tentunya tidak akan terlepas 

dengan tekhnologi pembelajaran. Misalnya dengan adanya internet, 

computer dan media informasi yang lain. Untuk mengembangkan 

peserta didik di kelas tentunya guru harus memiliki kompetensi dalam 

menggunakan tekhnologi tersebut, agar tidak ketinggalan zaman dan 

informasi. 

3. Membantu menyelesaikan masalah belajar 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar PAI di 

SMPN12 Bandar Lampung adalah “membantu menyelesaikan masalah 

belajar”. 

Dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yaitu 

kegiatan antar peserta didik dan guru untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam proses belajar mengajar guru sering menemukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sehingga pada 

akhir pelajaran ada sejumlah peserta didik yang belum tuntas dalam 

menguasai bahan belajarnya. Hal ini tampak pada waktu tes, tidak 
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semua peserta didik berhasil dengan nilai yang baik. Ini berarti 

prestasi belajar peserta didik belum tercapai dengan sempurna. 

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana peserta didik 

mengalami kesulitan dalam menerima atau menyerap pelajaran yang 

disampaikan atau ditugaskan oleh seorang guru. 

Apabila prestasi belajar tersebut belum dicapai, maka peserta didik 

dikatakan mengalami kesulitan belajar. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar perlu mendapat perhatian khusus dari guru mata mata 

pelajaran. 

Menurut guru PAI di SMPN 12 Bandar Lampung, pesrta didik 

yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran PAI dapat dilihat dari 

adanya indikasi dibawah ini: 

a. Hasil prestasi belajar masih rendah 

b. Lambat dalam melakukan tugas-tugas dalam belajar 

c. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, 

berpura-pura, dusta dan sebagainya 

d. Menunjukkan prilaku seperti dating terlambat, tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah, mengganggu didalam atau pun di luar kelas, 

tidak mau mencatat pelajaran 

e. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti 

pemurung, mudah tersinggung, tidak atau kurang gembira dalam 

menghadapi situasi tertentu. 
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Berdasarkan hasil observasi, upaya yang dilakukan oleh guru PAI 

dalam mengatasi kesulitan belajar adalah dengan melakukan langkah-

langkah diagnosis yaitu menemkan faktor penyebab baik secara 

internal maupun eksternal kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik dan langkah prognosis yaitu suatu langkah untuk mengestimasi 

(mengukur), memperkirakan apakah kesulitan tersebut dapat dibantu 

atau tidak. 

4. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar pesrta didik 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMPN 

12 Bandar Lampung adalah “memberikan penilaian terhadap hasil 

belajar peserta didik”. 

Berdasarkan hasil observasi, jelas bahwa sistem penilaian di SMPN 12 

Bandar Lampung, guru lebih fokus kepada penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Dalam penilaian ini dapat diambil dari tes tertulis, 

tes lisan, tes uraian, penugasan (PR). 

Berbagai upaya yang telah dilakkan oleh guru dalam 

meningkatkan hasil belajar PAI di SMPN 12 Bandar Lampung 

mendapatkan berbagai macam hambatan dan kendala. Adapun 

hambatan secara eksternal maupun internal, menurut hasil observasi 

adalah peserta didik kurang memperhatikan pada saat proses belajar 

dikarenakan kurangnya motivasi dari orang tua karena kesibukan 
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orang tua yang bekerja sampai larut malam, maka tidak sempat 

memberikan dukungan terhadap anaknya, bahkan jarang bertemu 

dengan orang tuanya. 

Adapun upaya guru dalam mengatasi kendala/hambatan 

peserta didik yang kurang mampu dalam pelajaran PAI yaitu dengan 

cara memakai strategi yang dapat memancing minat siswa dan 

mendorong kepada para orang tua dapat bekerja sama dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak. Orang tua diharapkan 

memberikan motivasi kepadanya secara terus menerus, baik motivasi 

materi maupun motivasi psikologis. Motivasi ini dalam rangka 

menggali dan mengaktualkan potensi-potensi positif yang ada dalam 

diri anak. Peran motivasi dari orang tua ini bertambah penting 

mengingat banyaknya kendala/hambatan yang menjadikan anak tidak 

dapat tekun, rajin dan disiplin dalam belajar seperti kendala 

lingkungan, televise misalnya teman yang buruk, dan kendala berupa 

sifat malu dan sifat merasa bisa pada anak, anak akan terhalang dari 

belajar Bentuk motivasi pada anak, orang tua dapat memberikan 

hadiah/pujian sewajarnya jika anak tekun, rajin dan disiplin dalam 

belajar, terutamabila anak menunjukkan prestasi dalam lomba pidato, 

tartil Al-Qur’an dan kaligrafi. Sebaliknya, bila anak enggan belajar, 

orang tua dapat memotivasinya dengan memberikan semacam 

hukuman/peringatan kepada anak. 


