
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Gambaran Umum SMPN 1 Penengahan Lampung Selatan 

1. Profil SMPN 1 Penengahan Lampung Selatan 

a. Nama Sekolah  : SMPN 1 Penengahan 

b. Alamat : Jalan Handayani Pasuruan Kecamatan 

Penengahan Lampung Selatan 

c. Koordinat   : Dinas Pendidikan 

d. Nama Kepala Sekolah : Drs. Cik Ujang 

e. Kategori Sekolah  : Negeri 

f. Tahun beroperasi  : 1979 

g. Kepemilikan tanah : Pemerintah
1
 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi sekolah unggul dan berprestasi, mandiri dalam berkarya, 

santun dalam berprilaku dan global dalam berwawasan dengan 

landasan agamis. 

b. Misi  

1) Terciptanya suasana demokrasi, transparan, dan akuntabel 

2) Meningkatkan sumberdaya secara optimal meliputi etos kerja, 

disiplin dan bertanggung jawab. 
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3) Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara Optimal 

4) Peberdayaan Sarana dan Prasarana secara Optimal 

5) Pemberdayaan budaya Islami dalam kehidupan madrasah dengan 

motto (Salam, senyum, sapa, sopan dan santun). 

6) Meningkatkan kerjasama peran serta masyarakat. 

c. Tujuan dan Strategi   

Tujuan madrasah untuk menghasilkan  tamatan  yang  

berkualitas,  sanggup  berkompetisi, memiliki moral  yang  kuat  serta  

dapat  diterima  dalam  kehidupan  masyarakat. Adapun Strategi 

SMPN 1 Penengahan dalam mengembangkan dan memajukan 

pendidikan di kabupaten Lampung Selatan adalah:  

1) Jumlah guru yang cukup dan kompeten di bidangnya. 

2) Mengembangkan sikap saling memiliki dan bertanggungjawab. 

3) Membina hubungan yang harmonis antara madrasah dan 

masnyarakat. 

4) Manajemen yang tertib dan transparan. 

5) Mengembangkan strategi/metode pengajaran yang efektif. 

6) Pemberdayaan semua unsur dalam perencanaan dan kegiatan.
2
 

 

3. Keadaan Kepala Sekolah dan Guru 

Dalam menyelenggarakan pendidikan yang unggul, maka terdapat 

pembagian tugas / jabatan agar seluruh pegawai menjalankan tugas secara 
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profesional. Pembagian tugas / jabatan di SMPN 1 Penengahan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.  

Keadaan kepala sekolah dan Guru 

 

No Nama  Bidang Studi Jumlah Jam 

1 Drs. Cik Ujang PPKN 24 Jam 

2 Marjanah S.Pd. Matematika  24 Jam 

3 Rosmiati, Z. S.Pd. MM Matematika 24 Jam 

4 Ngadirah, S.Pd. IPA 24 Jam 

5 Supangat, S.Pd B. Indonesia 24 Jam 

6 Yulistina, S.Pd. B. Indonesia 24 Jam 

7 Budi Handoko, S.Pd IPA 24 Jam 

8 Ridwan, S.Pd. Kesenian 24 Jam 

9 Hj. Enny Farida, S.Pd. IPS 24 Jam 

10 Afrizal, A. S.Pd. TINKOM 24 Jam 

11 Effendi, S.Pd. TINKOM 24 Jam 

12 Rusmaini, S.Pd. B. Indonesia 24 Jam 

13 Samsudin, S.Pd.  Matematika  24 Jam 

14 Supriyono,S.Pd IPA 24 Jam 

15 Jaeni, A.Md. IPA 24 Jam 

16 Sukirno, S.Pd.  IPS 24 Jam 

17 Sri Wahyuni Indiyatun, S.Pd. IPS 24 Jam 

18 Suhartiningsih IPA 24 Jam 

19 M. Yamin Matematika  24 Jam 

20 Yahmin, A.Md. IPS 24 Jam 

21 Herdin, Bhs. Indonesia 24 Jam 

22 Khozali, S.Pd. Penjaskes  24 Jam 

23 Sumarno, S.Pd.  PPKN 24 Jam 

24 Fatmawati, S.Pd. PAI 24 Jam 

25 Yusdiana, S.Ag. Penjaskes 24 Jam 

26 Bakri, S.Pd. Bhs. Inggris 24 Jam 

27 Rahmaniah, S.Pd. Ing Bhs. Inggris 24 Jam 

28 PAimin, A.Md. PPKN 12 Jam 

29 Endras Ariyanti, S.Pd. Bhs. Indonesia 24 Jam 

30 Hj. Anna Susanti, S.Pd. IPS 27 jam 

31 Hertati, S.Pd. PPKN 24 Jam 

32 Yuniar, S.Pd. Kesenian 24 Jam 

33 Soewito Kasmirin Sulam Tapis 24 Jam 

34 Sri Firstianingsih, S.Pd. Sulam Tapis 24 Jam 

35 Nurbaiti, S.Pd. PAI 24 Jam 

36 Siti Khusnul Khotimah, S.Pd.  Bhs. Lampung 16 jam 
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Sumber : Dokumentasi, Data Guru SMPN 1 Penengahan Lampung 

Selatan, Tahun 2016 

 

 

4. Keadaan Siswa 

Adapun keadaan siswa yang belajar di SMPN 1 Penengahan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2, 

Data siswa menurut kelas SMPN 1 Penengahan 

No Kelas Rombel Jumlah siswa 

1 VII 9 323 

2 VIII 9 323 

4 IX 9 306 

 Jumlah 27 925 

Sumber: Dokumentasi, Data Siswa SMPN 1 Penengahan Lampung 

Selatan, Tahun 2016 

 

 

 

 

37 Dian Mustika Sari, S.Pd. PAI 16 jam 

38 Haslindawati, S.Ag PAI 16 jam 

39 Feriza Buchari, S.Ag. Sulam Tapis 16 jam 

40 Aini Yuliani, S.Pd. Bhs. Inggris 14 jam 

41 Karlina, S.Pd. Ing Bhs. Inggris 8 jam 

42 Richard Alfin, S.Si. Bhs. Inggris 12 jam 

43 Lizi Septiana, S.Pd. IPS 16 jam 

44 Khrisna Fauziah, S.E. IPS 16 jam 

45 Susiyanti, S.Pd. BK 12 jam 

46 Nopri Santi Purba, S.Pd. Bhs. Inggris 16 jam 

47 Dahlan Bertihulur, S.Pd. TINKOM 16 jam 

48 Muhammad Rizki, S.Komp BK 16 jam 

49 Ninna Lestari, S.Pd. Bhs. Inggris 16 jam 

50 Annisa Fitri, S,Pd. BK 16 jam 

51 Nandang Asep, K. S.pd. Penjaskes 12 jam 

52 Desna, S.Pd. Penjaskes 9 jam 

53 Renita, S.Pd. Bhs. Indonesia 12 jam 
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5. Keadaan Sarana Prasarana 

Table 3 

Data Sarana Prasarana SMPN 1 Penengahan 

No.  Jenis Ruang Jumlah  

1 Perpustakaan 1 

2 Laboratorium IPA 1 

3 Lab Komputer 2 

4 Lab Bahasa  1 

5 Ruang UKS 1 

6 Ruang Kesenian - 

7 Keterampilan 1 

8 Ruang Serbaguna 1 

9 Ruang Ibadah 1 

10 Ruang Kantin 10 

Sumber : Dokumentasi, Sarana Prasarana SMPN 1 Penengahan 

Lampung Selatan, Tahun 2016 

 

Perlengkapan administrasi serta perlengkapan belajar mengajar baik 

yang berupa ruang teori maupun praktek juga cukup memadai dengan 

jumlah yang relatif cukup, mulai dari komputer, printer, mesin ketik, LCD, 

lemari, TV/audio, meja siswa, serta kursi siswa. 

 

B. Penyajian Data 

1. Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI di SMPN 

1 Penengahan 

a. Guru Sebagai Sumber Belajar 

Peran  guru  sebagai  sumber  belajar  merupakan  peran  yang  sangat  

penting.  Sebagai sumber belajar penguasaan materi pelajaran sangat penting 

bagi guru. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  guru  mata pelajaran  

pendidikan  Agama Islam  SMP  Negeri  1 Penengahan,  terkait  dengan guru 

sebagai sumber belajar, bahwa ”sebagai  sumber  belajar  kita  sebagai  guru  
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harus  menguasai  materi  yang kan kita ajarkan kepada siswa, kita dituntut 

untuk memiliki banyak referensi terkait dengan  materi  yang  akan  kita  

ajarkan kepada  siswa,  selain  itu  juga  guru  harus mampu  melakukan  

pemetaan  tentang  materi  pelajaran,  contohnya  seorang  guru harus  

menentukan  mana  pelajaran  yang  wajib  dan  mana  materi  tambahan,  hal  

ini sangat  berguna  bagi  guru  dalam  dalam  melaksanakan  tugasnya  

sebagai  sumber belajar.
3
 

Berdasarkan  wwancara di atas  dapat  dipahami  bahwa,  peran  guru  

sebagai  sumber belajar dapat dilihat dari kemampuan  guru dalam menguasai 

materi pelajaran  dan  kemampuan  guru  untuk  menyiapkan  sumber  belajar.  

Sebagai  sumber  belajar dalam proses  pembelajaran  hendaknya  guru  

memiliki  referensi  yang  lebih  banyak sehingga pemahaman  materi  

pelajaran  yang  sedang  atau  akan  diajarkan  kepada  siswanya  lebih  baik.  

Guru juga dapat  menunjukkan  sumber  belajar  yang  dapat dipelajari oleh 

siswa yang memiliki kemampuan yang cepat dibanding siswa lainnya.  

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, guru PAI melakukan 

pemetaan terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selain 

itu guru PAI memiliki buku-buku referensi yang sesuai dengan materi-materi 

pembelajaran tidak hanya terpaku pada buku paket saja. Bagi   siswa   yang   

memiliki   kemampuan   diatas   rata-rata   dengan   siswa   lainya hendaknya   

diberi   perlakuan   khusus,   misalnya   pengayaan   terhadap   materi   yang 

berkorelasi dengan materi pelajaran. Guru perlu melakukan pemetaan terhadap 
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materi inti dalam belajar dan materi penunjang yang akan diajarkan kepada 

siswa.
4
 

Dari   hasil   wawancara dan observasi, terlihat   jelas   bahwa   guru   

di   SMP  Negeri  1 Penengahan, telah  mampu  menjadi  sumber  belajar  

yang  baik  bagi siswanya dan  telah memenuhi  kompetensi  sebagai  guru  

propesional sesuai tuntutan dunia pendidikan pada era globalisasi seperti   

sekarang   ini   sehingga   banyak   orang   tua   yang mempercayakan 

pendidikan anaknya di sekolah, hal ini dapat dilihat dari pesatnya tingkat 

perkembangan siswa disekolah. 

 

b. Guru Sebagai Fasilitator  

Sebagai  fasilitator,  guru  berperan  dalam  memberikan  pelayanan  

termasuk  ketersediaan  fasilitas  guna  memberi  kemudahan  dalam  kegiatan  

belajar  bagi  anak didik.  Lingkungan  belajar  yang  tidak  menyenangkan,  

suasana  ruang  kelas  yang pengap,  meja  dan  kursi  yang  tidak  tertata  rapi,  

fasilitas  belajar  yang  tidak  tersedia menyebabkan  anak  didik  menjadi  

malas.  Oleh  karena  itu  tugas  guru  bagaimana menyediakan  fasilitas,  

sehingga  tercipta  iklim  belajar  yang  menyenangkan  bagi peserta didik. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  15 November dengan  

guru  mata  pelajaran  pendidikan  agama Islam   SMP  Negeri  1 Penengahan,  

dengan  pertanyaan sebagai  fasilitator  bahwa  ”kita  tidak  cukup  hanya  

memiliki  pengetahuan  tentang  media  pendidikan,  tetapi  juga  harus  
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memiliki  keterampilan  memilih  dan menggunakan  serta  mengusahakan  

media  itu  dengan  baik.  Untuk  itu  kita  perlu memahami  latihan-latihan  

praktek,  kalau  disini  sebagaian  besar  guru  sudah  dapat mengoperasikan  

komputer  dan  memanfaatkan  alat  ini  sebagai  salah satu  media 

pembelajaran di sekolah.”
5
 

Memilih  dan  menggunakan  media  pendidikan  harus  sesuai  dengan  

tujuan, materi,   metoda,   evaluasi, dan   kemampuan   guru   serta   minat   

dan   kemampuan siswa. Sebagai mediator guru pun menjadi perantara dalam 

hubungan antara manusia.  

Selanjutnya guru PAI di SMPN 1 Penengahan dalam upaya peranya 

sebagai fasilitator, menjelaskan bahwa “untuk dapat menjadi seorang 

fasilitator yang sukses, kita harus memperhatikan beberapa hal ini terhadap 

anak didik, di antaranya, mendengarkan dan tidak mendominasi, bersikap 

sabar, menghargai dan rendah hati, mau belajar, bersikap sederajat, bersikap 

akrab, tidak berusaha menceramahi, berwibawa, tidak memihak dan 

mengkritik, bersikap terbuka, dan bersikap positif”.6 

Melalui pembelajaran aktif guru dapat berperan sebagai fasilitator. Ia 

bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, 

sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar nyata dan otentik. Dengan 

memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa 

seluruh peserta didik yang ada di kelasnya untuk berpartisipasi. Memfasilitasi 

pembelajaran bukanlah hal yang gampang jika guru tidak memiliki cukup 
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pemahaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pembelajaran 

berikut model-model dan metode inovatif untuk pengajaran. Pada abad 21 ini, 

cara-cara lama mengajar guru banyak yang sudah ketinggalan dan terlindas 

kemajuan jaman. Penguasaan IT, misalnya menjadi syarat mutlak yang harus 

dimiliki oleh seorang guru.  

Fasilitasi pembelajaran bermakna bahwa semua peserta didik dengan 

segala keunikan dan karakteristiknya masing-masing harus dapat digugah dan 

distimulasi oleh guru untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Hal ini penting karena keinginan dan motivasi yang muncul dari dalam diri 

siswa atau peserta didik untuk belajar (karena muncul rasa ingin tahunya, 

muncul rasa penasarannya akan suatu hal, muncul rasa membutuhkan suatu 

informasi baru, dsb) akan membuat mereka lebih dalam memahami sesuatu 

hal yang sedang dibelajarkan di kelas. 

Untuk  keperluan  itu,  guru  harus  terampil  mempergunakan  

pengetahuan  tentang bagaimana  orang  berinteraksi  dan  berkomunikasi.  

Tujuannya  ialah  agar  guru  dapat menciptakan secara maksimal kualitas 

lingkungan  yang interaktif. Dalam hal ini ada tiga  macam  kegiatan  yang  

dapat  dilakukan  guru,  yaitu  mendorong  berlangsungnya  tingkah laku 

sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menambah 

hubungan positif dengan siswa. 

Sebagai  fasilitator,  guru  hendaknya  mampu mengusahakan  sumber  

belajar  yang  kiranya berguna  serta  dapat  menunjang  percapaian  tujuan  
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dan  proses  belajar  mengajar, baik yang merupa nara sumber,buku teks, 

majalah, ataupun surat kabar. 

Dari  wawancara  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  guru  

disekolah  tersebut  cukup  menyadari  fungsinya  sebagai  fasilisator  bagi  

siswanya, baik  didalam  kelas sebagai  pengelola, pengajar, pendidik  maupun  

penyedia  kondisi  yang  kondusif  di dalam  kelas, mengingat  kondisi  kelas  

disekolah  ini  masih  tergolong  sempit  karena kekurangan  ruang  belajar.  

 

c. Guru Sebagi  Pengelola Kelas  

Sebagai  pengelola  pembelajaran  guru  berperan  menciptakan  iklim  

belajar yang  memungkinkan  siswa  belajar  secara  nyaman. 

Sebagai  manajer,  guru  memiliki empat   fungsi,   yaitu:   

merencanakan   tujuan   belajar,   mengorganisasikan   berbagai sumber    

belajar    untuk    mewujudkan    tujuan    belajar,    memimpin    (memotivasi, 

mendorong),   mengawasi   segala   sesuatu,   apakah   telah   berfungsi   

sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. 

Dalam   perannya   sebagai pengelola   kelas    (learning   managers).   

Guru hendaknya mampu mengelola kelas, karena kelas merupakan lingkungan 

belajar serta merupakan suatu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu 

diorganisasi. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  15 November  2016   

dengan  guru  PAI SMP   Negeri   1 Penengahan,   bahwa “Dari Perencanaan 

pembelajaran, memang kita harus memperkirakan  tuntutan  dan  kebutuhan 

pembelajaran seperti menentukan tujuan, menulis silabus kegiatan  
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pembelajaran,  menentukan  topik  yang  akan  dipelajari, mengalokasikan 

waktu, serta menentukan sumber yang dibutuhkan.”
7
 

Lebih lanjut guru PAI menjelaskan berkenaan dengan perannya 

sebagai pengelola kelas  bahwa “sebagai pengelola  kelas  kita  harus  

mengatur  kegiatan  pembelajaran  agar  kegiatan-kegiatan belajar  terarah  

kepada  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  terhadap 

lingkungan  itu  turut  menentukan  sejauh  mana  lingkungan  belajar  tersebut  

menjadi lingkungan yang baik. lingkungan belajar yang baik adalah yang 

bersifat menantang  dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa 

aman dan kepuasan siswa.”
8
 

Tujuan   umum   mengelola   kelas   ialah   menyediakan   dan   

menggunakan fasilitas  kelas  bagai  macam-macam  kegiatan  belajar  dan  

mengajar  agar  mencapai hasil  yang  baik.  Sedangkan  tujuan  khususnya  

adalah  mengembangkan  kemampuan siswa   dalam   menggunakan   alat-alat   

belajar,   menyediakan   kondisi-kondisi   yang memungkinkan  siswa  bekerja  

dan  belajar serta  membantu  siswa  untuk  memperoleh hasil yang 

diharapkan. 

Berdasarkan  wawancara tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  

pengelolaan  kelas disekolah  tersebut  telah  terkelola  denganbaik  ialah  

menyediakan  kesempatan  bagi siswa sedikit demi sedikit mengurangi 

ketergantungan kepada guru, sehingga mereka  mampu membuatkegiatan 

sendiri.siswa harus belajar melakukan self control dan self activity   melalui   
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proses   bertahap.   Sebagai   manajer   lingkungan   belajar,   guru  hendaknya  

mampu  mempergunakan  pengetahuan  tentang  teori  belajar  mengajar  dan 

teori  perkembangan  sehingga  memungkinkan  untuk  menciptakan  situasi  

belajar  mengajar  yang  menimbulkan  kegiatan  belajar  pada  siswa  akan  

mudah  dilaksanakan dan sekaligus memudahkan pencapaian tujuan yang 

diharapkan. 

Dari   keterangan   di   atas   guru PAI   di   SMPN   1 Penengahan, 

telah mengembangkan  pengetahuan  dan  teori  sehingga  dapat  mengelola  

kelas  dengan baik, membuat  perencanaan  pembelajaran, melaksanakan  dan    

mengevaluasi  hasil belajar  siswa,serta  menata  dan  mengelola  kelas  

menjadi  lingkungan  belajar  yang menyenangkan, merangsang siswa untuk 

belajar,memberikan rasa aman, bertanggung jawab serta belajar secara 

efektif,sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 

d. Guru Sebagai Demonstrator 

Melalui   perannya   sebagai   demonstrator, lecturer,   atau   pengajar,   

guru hendaknya  senantiasa  menguasai  bahan  atau  materi  belajar yang  

akan  diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu  yang dimilikinya, karena hal 

ini akan sangat menentukan hasil belajar  yang dicapai oleh siswa. 

Berdasarkanhasil  wawancara  pada  tanggal  15 November 2016 dengan  

guru  mata pelajaran Pendidikan  Agama Islam sebagai seorang demonstartor 

bahwa “Peran  guru  yang  utama  adalah  memfasilitasi  pembelajaran  siswa,  

yang secara  luas  dijabarkan,  dengan  berbagai  cara.  Kita  belajar  dengan  
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cara yang  berbeda-beda,  mulai  dari  pembelajaran  eksperimental  

(pembelajaran  berbasis pengalaman)    hingga    pembelajaran    dari    orang    

lain.    Dengan    kondisi    ini memungkinkan  kita  bisa  menularkan  ilmu  

yang  kita  miliki  kepada  siswa selain  itu memang  guru  harus  belajar  

terus-menerus.  Dengan  cara  ini  akan  memperkaya dirinya  dengan  

berbagai  ilmu  pengetahuan  sebagai  bekal dalam  melaksanakan tugasnya   

sebagai   sebagai   guru   sehingga   mampu   memperagakan   apa   yang 

diajarkannya  kepada  siswa.  Maksudnya  ialah  agar  apa  yang  

disampaikannya  itu betul-betul dimengerti anak didik.” kepada  siswa, hal  ini  

sangat  member  dampak  positif  terhadap  perkembangan  hasil  belajar siswa 

dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini.
9
 

Apa yang dikemukakan oleh guru PAI mengenai peran guru sebagai 

demonstrator diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh kepala sekolah 

SMPN 1 Penengahan yang menyatakan bahwa; “Sebagai demonstrator, guru 

harus mampu menampilkan ilmu pengetahuan secara menarik dan mudah 

dicerna sehingga dapat diterima oleh siswa dengan baik. Kunci kesuksesan 

guru melaksanakan peran demonstrator adalah menguasai ilmu pengetahuan 

yang akan diberikan dengan baik. Menyampaikannya dengan metode 

pembelajaran yang tepat.  Sebab, bagaimana mungkin siswa menerima 

pelajaran jika guru mengalami keragu-raguan dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Siswa akan mengalami ketidakpercayaan terhadap kebenaran materi 
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yang disampaikan oleh guru. Kredibilitas guru pun akan menurun di mata 

siswa.
10

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI dan Kepala Sekolah 

diketahui bahwa Kunci kesukesan seorang guru demonstrator adalah    

menguasai ilmu pengetahuan yang akan diberikan dengan baik dan    

menyampaikannya dengan metode pembelajaran yang tepat. 

 

e. Guru Sebagai Motivator 

Motivasi  merupakan  salah  satu  aspek  dinamis  yang  sangat  penting.  

Sering terjadi  siswa  yang  kurang  berprestasi  salah  satu  penyebabnya  

karena  kurangnya  sentuhan motivasi. Guru hendaknya dapat mendorong 

anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Motivasi dapat efektif bila 

dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan  siswa atau anak didik. Peranan 

guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif,   karena   

menyangkut   esensi   pekerjaan   mendidik   yang membutuhkan kemahiran   

sosial,   menyangkut performance dalam   personalisasi   dan   sosialisasi diri. 

Peran   guru   yang   penting   dalam   mendorong   pembelajaran   siswa   

adalah meningkatkan keinginan siswa atau motivasi untuk belajar. 

Berdasarkan hasil  wawancara  pada  tanggal  15 November 2016 dengan  

guru  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Penengahan, bahwa 

”selama ini saya mengajar selalu memberikan  motivasi  sebelum  

pembelajaran  dilangsungkan,  akan  tetapi  terkadang ada siswa yang kurang 

respon dengan apa yang saya katakan/jelaskan. Namun  saya tidak 
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menyalahkan sepenuhnya  kepada siswa tersebut hanya saja selalu 

memberikan penjelasan/pendekatan secara baik-baik dan tidak dapat 

menyinggung mereka.”
11

 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas  ini  menunjukan  bahwa  guru    sudah  

sangat berperan  dalam  membina  dan  memberikan  motivasi  kepada  siswa  

sebelum  belajar.  Namun  masih  ada  juga  siswa  yang  kurang  merespon  

apa  yang  dijelaskan  oleh  guru sehingga hal ini dapat berakibat pada hasil 

penbelajaran.  

Kemudian  ditanyakan  kembali  didalam  pembelajaran  pasti  ada  siswa  

yang berprestasi  dan  kurang  berprestasi, beliau  menjawab” Iya. Selama ini 

saya selalu memberikan  pujian/hadiah  kepada  siswa-siswa  yang  berprestasi  

dan  saya  lakukan pada  setiap  saya  mengajar misalnnya  ”bagus”, ya  hebat” 

begitupun  sebaliknya jika ada siswa yang bandel atau melanggar tata tertib 

ketika saya sedang mengajar maka    saya    tidak    segan-segan memberikan 

hukuman  kepada siswa  yang bersangkutan” misalnya dengan memberikan 

tugas tambahan.
12

 

Motivasi awal  pada  anak-anak  dalam  proses  ini  mungkin  melibatkan  

konsep tentang nilai instrinsik.  Ketika menggunakan “silakan/tolong” dan 

“terima kasih,” anak-anak  mendapatkan apa yang  mereka inginkan sekaligus 

berusaha menyenangkan  guru  mereka  dengan  proses  ini  pula.  Meski  

demikian,  beberapa pendidik kurang nyaman dengan aplikasi faktor-faktor 

motivasional yang didasarkan penghargaan-penghargaan instrinsik semacam 
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ini karena menyenangkan orang lain dan  menerima reward hanya  akan 

menghasilkan keuntungan  pembelajaran  jangka pendek.    

 

f. Guru Sebagai Pembimbing  

Keunikkan  siswa  adalah  karena  perbedaan  karakter  dan  

kemampuan  setiap individu. Secara fisik mungkin individu memiliki 

kemiripan, namun pada hakikatnya bakat,  minat  dan  kemampuan  berbeda.  

Selain  itu  yang  perlu  diperhatian  terhadap individu  siswa  adalah  harus  

dipandang  sebagai  makhluk  yang  sedang  berkembang.  

Perbedaan   itulah   yang   menyebabkan   kehadiran   guru   sangat   

dibutuhkan   untuk menjadi pembimbing guna menemukan potensi dirinya 

sebagai bekal hidup.  

Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  15 November 2016 

dengan  guru mata  pelajaran Pendidikan  Agama Islam  SMP  Negeri  1 

Penengahan  bahwa ”dalam  proses  pembimbingan  guru  harus  melakukan  

dua  hal:  pertama, guru  harus  memiliki  pemahaman  tentang  siswa  yang  

sedang  dibimbingnya.  Kedua, guru   harus   memahami   dan   terampil   

dalam   merencanakan,  baik   tujuan dan kompetensi  yang  akan  dicapai  

maupun  proses  pembelajaran  selain  itu  juga dalam proses  pembelajaran,  

terdapat  beragam  karakter siswa,  ada  yang  rajin,  ada  yang malas,  ada  

yang  pintar  dan  ada  pula  yang  kurang  pintar.  Untuk  mengatasi  semua 

kondisi  ini  seperti  yang  rajin  tetap  rajin,  yang  pintar  tetap  pintar,  dan  
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yang  paling penting  yang  malas  berubah  menjadi  rajin  dan  yang  kurang  

pintar  menjadi  pintar dibutuhkan peran guru sebagai pembimbing.”
13

 

Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  aspek-aspek  

teladan mental  guru  berdampak  besar  terhadap  iklim  belajar  dan  

pemikiran  pelajar  yang diciptakan guru. Guru harus memahami bahwa 

perasaan dan sikap siswa akan terlibat dan berpengaruh kuat pada proses 

belajarnya.  

Peran guru sebagai pembimbing yang disampaika oleh guru PAI turut 

diperkuat oleh penjelasan kepala sekolah yang menyatakan bahwa Guru 

memang seharusnya senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya 

untuk mengkonsultasikan berbagi kesulitan yang dihadapi siswanya, baik 

ketika sedang berada di kelas maupun di luar kelas.
14

 

Penguasaan  seperangkat  kompetensi  yang  meliputi kompetensi  

keterampilan membimbing  merupakan  unsur  yang  dikolaborasikan  dalam  

bentuk  satu  kesatuan yang  utuh  dan  membentuk struktur  kemampuan  

yang  harus  dimiliki  seorang  guru, sebab kompetensi merupakan seperangkat 

kemampuan guru searah dengan kebutuhan pendidikan di    sekolah, tuntutan 

masyarakat, dan perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kemampuan  mengajar guru disekolah  ini sudah sesuai  dengan  tuntutan 

standar  tugas  yang  diemban  memberikan  efek  positif  bagi  hasil  yang  

ingin dicapai seperti   perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, 

keterampilan   siswa,   dan perubahan  pola  kerja  guru  yang  makin  
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meningkat,  sebalikn ya  jika  kemampuan mengajar  yang  dimiliki  guru 

sangat  sedikitakan  berakibat  bukan  saja  menurunkan prestasi belajar siswa 

tetapi juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri.  

Untuk itu kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting dan 

menjadi keharusan bagi guru untuk dimiliki dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, tanpa kemampuan  mengajar yang baik sangat tidak mungkin guru 

mampu melakukan inovasi atau kreasi dari  materi  yang ada  dalam  

kurikulum  yang  pada  gilirannya  memberikan  rasa  bosan  bagi guru 

maupun siswa untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. 

 

g. Guru Sebagai Evaluator  

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi evaluator yang jujur 

dan baik, dengan  memberikan  penilaian   yang  menyentuh  aspek  ekstrinsik  

dan  instrinsik. Penilaian terhadap instrinsik lebih menyentuh pada aspek 

kepribadian anak didik atau siswa,  yakni  aspek  nilai  yang  berdimensi  

pengertian  yang  luas.  Penilaian  terhadap kepribadian anak didik atau siswa 

tentu lebih diutamakan daripada penilaian terhadap siswa  ketika  diberikan  

tes.  Siswa  yang  berprestasi  baik  akademiknya  belum  tentu memiliki 

kepribadian yang berlian.  

Berdasarkan hasil  wawancara  pada  tanggal  12 November 2016 

dengan  guru  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 

Penengahan, bahwa “Jadi  penilaian  pada  hakikatnya  lebih  cenderung pada  

sejauh  mana perubahan  kepribadian  anak  didik  agar  menjadi  manusia  

yang  beretika  serta  cakap.  Sebagai  evaluator,  guru  tidak  hanya  menilai  
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produk  (hasil pembelajaran),  tetapi  juga  harus  menilai  proses  (jalannya  

pengajaran).  Dari  kedua kegiatan  tersebut  akan  mendapatkan umpan  balik  

(feedback)  tentang  pelaksanaan interaksi  edukatif  antara  guru  dan  siswa    

yang  efektif  setelah  kegiatan  belajar mengajar dilakukan.”
15

 

Hasil wawancara dengan guru PAI di perkuat oleh penjelasan kepala 

sekolah yang menyatakan bahwa: “Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk 

menilai keberhasilan siswa, evaluasi memegang peranan yang sangat penting. 

Sebab melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah siswa yang diajarnya 

sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga mereka layak 

diberikan program pembelajaran baru, atau malah sebaliknya siswa belum 

dapat mencapai standar minimal sehingga mereka perlu diberikan program 

remidial.”
16

 

Hasil wewancara dengan Guru PAI dan Kepala Sekolah SMPN 1 

Penengahan diperkkuat dengan hasil pengamatan yang dilakukan di Kelas 

VIII ketika pembelajaran PAI berlangsung. Guru PAI memberikan evaluasi 

setelah penyampain materi selesai. Guru PAI memberikan beberapa 

pertanyaan untuk mengukur sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah disampaikan. 
17

 

Penilaian  perlu  dilakukan,  karena  dalam  penilaian,  guru  dapat  

mengetahui  keberhasilan  pencapaian  tujuan,  penguasaan  siswa  terhadap  

pelajar,  serta  ketepatan metode mengajar. Tujuan lain penilaian antara lain 

ialah untuk mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya. 
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Dalam  penilaian,  guru  dapat  menetapkan  apakah  seorang  siswa  termasuk 

dalam  kelompok  siswa  pandai,  sedang,  kurang,  atau  cukup  baik  

dikelasnya,  jika dibandingkan dengan teman-temannya. 

Dengan  menelaah  pencapaian  tujuan  mengajar,  guru  dapat  

mengetahui apakah     proses   belajar     mengajar     yang     dilakukan     

cukup     efektif,     cukup  memberikan hasil  yang  baik  dan  memuaskan,  

atau  bahkan  sebaliknya.  Maka  jelaslah bahwa  guru  hendaknya  mampu  

dan  terampil  dalam  melaksanakan  penilaian,  karena dalam  penilaian,  guru  

dapat  mengetahui  prestasi  yang  dicapai  oleh  siswa  setelah  ia 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

Dalam  fungsinya  sebagai  penilaian  hasil  belajar  siswa,  guru  

hendaknya secara  terus  menerus  mengikuti hasil  belajar  yang  telah  

dicapai  siswa  dari  waktu  ke waktu.   Informasi   yang   diperoleh   melalui   

evaluasi   ini   merupakan   umpan   balik terhadap proses belajar  mengajar, di 

mana umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk  memperbaiki  dan  

meningkatkan  proses  belajar  mengajar  selanjutnya.  Dengan demikian,    

proses    belajar    mengajar    akan    terus    menerus    ditingkatkan    untuk 

memperoleh hasil yang optimal. Dari uraian tersebut, maka jelas lah bahwa 

guru mempunyai peran utama dan sangat  menentukan  dalam  pelaksanaan  

kegiatan  belajar  mengajar,  di  mana  kegiatan belajar mengajar merupakan 

inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. 
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2. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan dapat dilihat dari 

beberapa indikator seperti komponen proses pembelajaran yaitu tujuan, bahan/ 

materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, strategi, pengelolaan kelas 

dan evaluasi. Sedangkan komponen hasil pembelajaran dapat dilihat dari hasil/ 

prestasi dan angka kelulusan. Sebagaimana hasil penelitian penulis dibawah ini: 

a. Tujuan Pembelajaran 

Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, guru PAI berusaha 

menerapkan hasil supervisi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran PAI, 

seperti yang dikemukakan oleh Kepala sekolah mengenai pentingnya 

merumuskan tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dipahami oleh guru 

meliputi tujuan berjenjang mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan 

institusional, tujuan kurikuler, tujuan umum pembelajaran sampai tujuan 

khusus pembelajaran. Proses pembelajaran tanpa tujuan bagaikan hidup tanpa 

arah. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan 

harus dikuasai oleh guru. Tujuan disusun berdasarkan ciri karakteristik anak 

dan arah yang ingin dicapai.
18

 

Tujuan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 

Penengahan adalah sebagai berikut, Pendidikan Agama Islam bertujuan bahwa 

anak: 

1) Dapat menjadikan peserta didik menjadi salekh atau salekhah. 

2) Menjadikan anak yang berkualitas 
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3) Dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan agama Islam sebagai bekal 

menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan menjanjikan harapan.
19

 

Sebagaimana penjelasan Guru PAI bahwa tujuan pengajaran di 

dalam kelas akan mempengaruhi bahan, metode, dan juga penilaian. Sampai 

pada giliran penilaian, dalam hal ini hasil penilaian akan mempengaruhi tujuan. 

Tujuan pengajaran ini yang pertama kali harus dirumuskan. Sebab tanpa 

adanya tujuan yang jelas, proses interaksi ini berfungsi untuk menetapkan 

kemanakah tujuan pengajaran itu diarahkan.
20

  

Dari hasil wawancara diketahui bahwa mutu pembelajaran PAI di 

SMPN 1 Penengahan dalam hal proses pembelajaran aspek tujuan 

pembelajaran sudah cukup baik. Guru PAI sudah merumuskan tujuan 

pembelajaran yang dilaksanakan dan tertuang dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

b. Materi Pembelajaran 

Untuk segi materi pembelajaran merupakan hal yang dibahas dalam 

pembelajaran dalam rangka membangun proses belajar,antara lain membahas 

materi dan melakukan pengalaman belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara optimal. Materi sebagai sumber belajar dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa bagian antara lain sumber belajar cetak/tertulis, terekam, 

jaringan internet, dan lingkungan (alam, budaya, sosial, spiritual). Bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang ada di SMPN 1 Penengahan adalah materi 
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pendidikan agama seperti halnya yang ada di sekolah menengah pertama pada 

umumnya.
21

 

Menurut kepala sekolah menjelaskan bahwa dalam kegiatan belajar, 

materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga cocok untuk mencapai tujuan 

dengan memperhatikan komponen-komponen yang lain, terutama komponen 

anak didik yang merupakan sentral. Pemilihan materi harus benar-benar dapat 

memberikan kecakapan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.22 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, guru PAI telah 

menyiapkan materi pembelajaran dengan baik. Hal ini penting dilakukan sebab 

tanpa persiapan materi pembelajaran yang baik, pelaksanaan pembelajaran 

tidak akan berjalan dengan maksimal. Materi juga merupakan salah satu faktor 

penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang baik adalah 

adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan 

serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberi kesempatan siswa untuk 

menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah mereka miliki, materi 

yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. 

 

c. Metode 

Metode adalah jalan yang harus kita tempuh dalam rangka 

memberikan sebuah pemahaman terhadap murid 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 
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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 murid. 

Untuk menyampaikan materi-materi Pendidikan Agama Islam, guru 

SMPN 1 Penengahan menerapkan metode yang bervariasi, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Yusdiana  bahwa untuk materi PAI aspek fiqih ada yang 

menggunakan metode demontrasi atau praktek, ceramah dan untuk materi PAI 

aspek al-Qur’an menggunakan metode ceramah, imla’ dan juga qiroati.
23

  

Lebih lanjut ibu Misneri mengatakan  penggunaan metode dalam 

penyampaian materi Pendidikan Agama Islam dengan cara pengajar 

menjelaskan bahasan materi murid 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 murid melalui diskusi. Biasanya metode 

ini digunakan dalam materi keimanan.
24

  

Keterangan kedua guru PAI di atas diperkuat dengan hasil observasi 

penulis di kelas VIII, guru menyampaikan materi pelajaran PAI aspek  Akhlak 

Terpuji dan akhlak tercela menggunakan metode kerja kelompok (gotong 
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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.
25

  

Menurut Ibu Yusdiana 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 murid dari tingkah laku guru PAI. Maka tingkah 

laku guru PAI tersebut akan dianut oleh peserta didik. Ibarat guru PAI tongkat 

maka peserta didik adalah bayangannya. maka guru PAI SMPN 1 Penengahan 

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.
26

 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas diketahui bahwa guru PAI 

di SMPN 1 Penengahan 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, karna metode merupakan pondasi awal untuk mencapai suatu 
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tujuan pendidikan dan asas keberhasilan sebuah pembelajaran. 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 mutu 

pendidikan yang baik, namun jika metode yang dipakai tidak baik maka 

hasilnya pun akan berakibat pada mutu pembelajaran yang tidak akan baik 

juga. 

 

d. Media 

Sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di SMPN 1 Penengahan 

tergolong sudah lengkap meskipun tidak terlalu banyak jumlahnya. 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 SMPN 1 Penengahan 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 

ringking yang bagus.
27
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 Observasi, tentang Sarana Prasarana di SMPN 1 Penengahan, tanggal 15 November 

2016 
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Dalam hal penggunaan sarana media atau alat pembelajaran, menurut 

Misneri 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.
28

 

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan waka sarana prasarana 

SMPN 1 Penengahan yang mengatakan dalam hal sarana, SMPN 1 Penengahan 

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. 
29

  

Hasil observasi dan wawancara di atas sesuai dengan hasil 

dokumentasi penulis mengenai data sarana prasarana yang terdapat di SMPN 1 

Penengahan 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.
30

 

Dari hasil analisis data penelitian diatas diketahui bahwa guru telah 

menggunakan media pembelajaran. Sarana media pembelajaran selain dimiliki 

secara pribadi oleh guru juga difasilitasi oleh sekolah. 
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e. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata 

kehidupan kelas yang dimulai daari perencanaan kurikulumnya, penataan 

prosedur dan sumber belajarnya, lingkungannya untuk memaksimalkan 

efesiensi, memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah 

yang mungkin timbul. Guru harus emiliki kompetensi pengelolaan kelas yang 

baik akan tercipta suasana belajar yang menarik, menyenagkan untuk mencapai 

tujuan pengajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan, 

memelihara, dan mengendalikan kondisi belajar yang optimal bagi terciptanya 

proses belajar-mengajar yang efektif, serta dapat membangun hubungan sosio-

emosional (hubungan interpersonal) yang baik antara guru dengan murid, serta 

antara murid dengan guru. Dan jika guru tidak memiliki kompetensi 

pengelolaan kelas yang baik proses belajar mengajar tidak akan berjalan 

dengan optimal karena kompetensi sangat diperlukan dalam pengelolaan kelas. 

Pengaruh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas terhadap 

keberhasilan belajar siswa. Guru yang mempunyai kemampuan pengelolaan 

kelas yang baik akan meningkatkan potensi belajar siswa, mutu pendidikan dan 

tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Serta mutu proses pembelajaran, hal ini 

tergantung dari kemampuan guru dalam penyampaian materi kepada siswa. 

Dan jika guru tidak mempunyai kemampuan pengelolaan kelas yang baik, akan 

mengakibatkan  prestasi belajar siswa rendah, tidak sesuai dengan standar atau 

batas ukuran yang ditentukan dan akan menghambat proses belajar mengajar, 

karena kondisi kelas yang kurang optimal. 
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Hasil wawancara terhadap guru PAI, dalam upaya pengelolaan kelas 

yang telah dilakukan adalah Kegiatan pengelolaan kelas secara psikhis (kondisi 

emosional); 1) Mengatur tingkah laku, membimbing dan mengarahkan siswa 

akhlak/tingkah laku yang baik, sehingga tidak menjadi masalah di dalam kelas 

ataupun lingkungan masyarakatnya. 2)   Mengatur kedisiplinan, menerapkan 

kedisiplinan kepada siswa, baik disiplin dalam waktu, dalam tingkah laku dan 

disiplin dalam belajar. 3)  Mengatur minat, minat dan potensi itu berbeda-beda, 

guru harus bias membantu dan mengarahkan potensi siswa tersebut, dan 

mempasilitasi minat yang siswa miliki. 4)  Gairah belajar, adakalanya gairah 

siswa dalam belajar menurun, tugas guru adalah membangkitkan gairah belajar 

misalnya dengan mengadakan kuis ataupun bercerita hal-hal menarik disela-

sela belajar. 5)   Mengatur dinamika kelompok.
31

 

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap guru PAI SMPN 1 

Penengahan Yusdiana mengenai pengelolaan kelas yang baik untuk menangani 

masalah yang sering timbul di kelas yaitu tidak selamanya anak didik fokus di 

kelas, ada kalanya mereka kehilangan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. 

Alasannya bermacam-macam, bisa karena kecapean atau memikirkan masalah. 

Jika guru menemukan siswanya kurang konsentrasi di dalam kelas, 

jika durasi waktunya tidak sering. Ada baiknya siswa tidak diusik, tetapi guru 

tetap melakukan pendekatan-pendekatan personal. Sekedar becanda atau 

bertanya mengapa si anak terlihat tidak bersemangat. Misalnya ketika sedang 

mengajar, ada anak yang tertidur. Sebagai guru yang baik, jangan langsung 

                                                           
31

 Yusdiana, Guru PAI SMPN 1 Penengahan, Wawancara, Tanggal 15 November 2016 



96 

 

memarahi anak tersebut. Lebih baik menegurnya lebih dahulu, memintanya 

agar jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Tetapi juga harus bertanya mengapa 

dia sampai tertidur di dalam kelas. Bisa jadi tidak disengaja melakukannya. 

Bisa jadi karena kecapean ada masalah di rumah atau lebih aktif di kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah. Jika alasannya masuk akal, seorang guru harap 

memaklumi, tetapi jika alasannya tidak masuk akal, guru dapat member 

penjelasan tentang kerugian dari sikap yang tidak baik itu. Misalnya akibat 

tertidur mendengkur, dia dapat mengganngu teman-temannya atau karena 

tertidur ia akan ketinggalan materi pelajaran.
32

  

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam 

mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. 

Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan guru untuk menciptakan 

kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan penciptaan 

disiplin belajar secara sehat. Mengelola kelas meliputi mengatur tata ruang 

kelas untuk pebelajaran dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. 

Dalam kaitan ini sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan yaitu 

ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, 

suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari  (pembentukan 

dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.  

 

f. Evaluasi 

Komponen proses mutu pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan 

yang berikutnya adalah  evaluasi. Sebagaimana ketahui, bahwa evaluasi adalah 
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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 SMPN 

1 Penengahan 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 SMPN 1 Penengahan adalah 

berlangsung dengan sistem semester. 

Waka kurikulum SMPN 1 Penengahan menjelaskan bahwa sistem 

semester berlaku di SMP Tunas Dharma Tanjung Bintang sama seperti di 

sekolah-sekolah lainnya. Guru PAI juga mengadakan ulangan harian maupun 

pemberian tugas-tugas untuk mengukur kemampuan dan daya serap siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan.
33

 

Sejalan dengan keterangan kepala sekolah mengenai tujuan 

dilakukannya evaluasi pembelajaran. Menurut Bapak Cik Ujang di antara hal-

hal  yang ingin diketahui dalam evaluasi di SMPN 1 Penengahan adalah 

sebagai berikut: 

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

1 Penengahan. 

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

di SMPN 1 Penengahan. 
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3) Sudah adakah pengamalan-pengamalan nilai keagamaan yang terkandung 

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

sekolah yang ada di SMPN 1 Penengahan.
34

 

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. 

 

C. Analisis Data 

1. Peran Guru PAI di SqwMPN 1 Penengahan Lampung Selatan 

a. Guru PAI sebagai sumber belajar 

Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan 

materi pelajaran. Guru PAI di SMPN 1 Penengahan dalam menjalankan 

perannya sebagai sumber belajar bagi siswanya dengan berupaya 

melakukan  hal-hal berikut. 

1) Memiliki referensi materi pelajaran yang banyak, 

2) Menunjukan referensi buku yang dapat dipelajari siswa, 

3) Memetakan materi pelajaran, dengan menentukan materi inti dan 

materi tambahan. 

Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan 

materi pelajaran. Baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan 

materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai 

materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai 

                                                           
34

 Cik Ujang., Kepala SMPN 1 Penengahan, Wawancara, tanggal  15 November 2016 



99 

 

sumber belajar bagi anak didiknya. Apa pun yang dinyatakan siswa 

berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang diajarkannya, ia akan bisa 

menjawan dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, dikatakan guru yang 

kurang baik manakala ia tidak paham tentang materi yang diajarkannya. 

Ketidakpahaman tentang materi pelajaran biasanya ditunjukan oleh 

perilaku-perilaku tertentu, misalnya teknik penyampaian materi pelajaran 

yang monoton, ia lebih sering duduk di kursi sambil membaca, suaranya 

lemah, tidak berani melakukan kontak mata dengan siswa, miskin dengan 

ilustrasi, dan lain-lain. perilaku guru yang demikian bisa menyebabkan 

hilangnya kepercayaan pada diri siswa, sehingga guru akan sulit 

mengendalikan kelas. 

 

b. Guru PAI sebagai Fasilitator 

Dalam  pembelajaran  peran seorang  guru  sangat  penting,  sebab  

guru  merupakan fasilitator  utama  dalam  dalam  belajar  mengajar,  dan  

guru  menentukan  segalanya. Mau  diapakan  siswa  itu  semua  

tergantung  guru,  ini  sebagai  bukti begitu  pentingnya peran    guru    

dalam    meningkatkan    prestasi    belajar    siswa. 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media 

pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses 

belajar-mengajar. Dengan demikian jelaslah bahwa media pendidikan 

merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan 

merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan. 
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Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 

belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan 

proses belajar-mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah 

ataupun surat kabar. 

 

c. Guru PAI sebagai Pengelola 

Peran guru PAI sebagai pengelola kelas dan pengelola 

pembelajaran di SMPN 1 Penengahan Lampung Selatan sudah berjalan 

dengan baik. Guru PAI menyaari bahwa mengajar dengan sukses berarti 

harus ada keterlibatan siswa secara aktif untuk belajar. Keduanya berjalan 

seiring, tidak ada yang mendahului antara mengajar dan belajar karena 

masing-masing memiliki peran yang memberikan pengaruh satu dengan 

yang lainnya. Keberhasilan/kesuksesan  guru mengajar ditentukan oleh 

aktivitas siswa dalam belajar, demikian juga keberhasilan siswa dalam 

belajar ditentukan pula oleh peran guru dalam mengajar.  

Sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa mengajar 

berarti menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan pandangan. 

William Burton mengemukakan bahwa mengajar diartikan upaya 

memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa 

agar terjadi proses belajar. Dalam hal ini peranan guru sangat penting 

dalam mengelola kelas agar terjadi PBM bisa berjalan dengan baik.
 35

 

Mengajar adalah aktivitas/kegiatan yang dilakukan guru dalam 

kelas atau lingkungan sekolah. Dalam proses mengajar, pastilah ada tujuan 
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yang hendak dicapai oleh guru yaitu agar siswa memahami, mengerti, dan 

dapat mengaplikasikan ilmu yang  mereka dapatkan. Tujuan mengajar juga 

diartikan sebagai cara untuk mengadakan perubahan yang dikehendaki 

dalam tingkah laku seorang siswa. 

Dalam hal ini tentu saja guru berharap siswa mau belajar, baik 

dalam jam pelajaran tersebut atau sesudah materi dari guru ia terima. 

Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku, dan 

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Proses belajar 

mengajar akan berlangsung dengan baik jika guru dan siswa sama-sama 

mengerti bahan apa yang akan dipelajari sehingga terjadi suatu interaksi 

yang aktif dalam PBM di kelas dan hal ini menjadi kunci kesuksesan 

dalam mengajar. Dengan demikian proses pembelajaran terjadi  dalam diri 

siswa. Pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan 

seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan siswa turut  

merespon situasi tertentu yang ia hadapi. 

 

d. Guru PAI sebagai Demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator Guru PAI di SMPN 1 

Penengahan berupaya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran 

yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal 

ini akan sangat menetukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Salah 

satu hal yang harus diperhatikan oleh guru ialah bahwa ia sendiri adalah 

pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara 
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demikian ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai demonstrator 

sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. 

Maksudnya ialah agar apa yang disampaikannya itu betul-betul dimiliki 

oleh anak didik. 

 

e. Guru PAI sebagai Pembimbing 

Pembimbing, berarti kehadiran guru di sekolah adalah untuk 

membimbing siswa menjadi manusia dewasa yang berprilaku secara 

mandiri, awalnya siswa tergantung pada bantuan guru karena 

kekurangmampuannya. Namun dengan bimbingan guru, rasa 

ketergantungan tersebut semakin berkurang dikarenakan tingkat 

kedewasaan telah berkembang sehingga nantinya mampu berdiri sendiri 

(mandiri) dalam belajar. 

Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan 

berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat 

mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga 

dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu 

yang mandiri dan produktif.  Siswa adalah individu yang unik. Artinya, 

tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin 

individu memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah 

sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan dan sebagainya. Di samping 

itu setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama 
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perkembangan mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang 

menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. 

 

f. Guru PAI 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. Menjadi seorang motivator yang hebat 

bukanlah hal yang sederhana, mengingat begitu kompleksnya masalah-

masalah yang berkaitan dengan perilaku individu (siswa), baik yang terkait 

dengan faktor-faktor internal dari individu itu sendiri maupun keadaan 

eksternal yang mempengaruhinya.  

Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. Proses pembelajaran akan berhasil 

manakala peserta didik mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, 

guru perlu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Untuk 

memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif 

membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga terbentuk perilaku 

belajar peserta didik yang efektif. Secara umum motivasi ada dua, yaitu 

motivasi Intrinsik dan motivasi Ektrinsik. 

Guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa di atas, 

adakalanya motivasi itu juga dapat dibangkitkan dengan cara-cara lain 
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yang sifatnya negatif seperti memberikan hukuman, teguran, dan 

memberikan tugas yang sedikit berat (menantang). Namun, teknik-teknik 

semacam itu hanya bisa digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa 

ahli mengatakan dengan membangkitkan motivasi dengan cara-cara 

semacam itu lebih banyak merugikan siswa. Untuk itulah seandainya 

masih bisa dengan cara-cara yang positif, sebaiknya membangkitkan 

motivasi dengan cara negatif dihindari. 

 

g. Guru PAI sebagai Evaluator 

Penilaian perlu dilakukan, karena dengan penilaian guru dapat 

mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 

pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Dengan 

penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, 

penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan 

metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya ialah untuk 

mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya. Dengan 

penilaian guru dapat mengklasifikasikan apakah seorang siswa termasuk 

kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya 

jika dibandingkan dengan teman-temannya. Umpan balik ini akan 

dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar 

mengajar berikutnya. Dengan demikian proses belajar-mengajar akan 

terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Sebagaimana    yang dikemukakan para ahli, guru harus berperan 

sebagai  guru sebagai   demonstrator, fasilitator,   pengelola   kelas, 
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motivator,   pembimbing   dan evaluator.  Sedangkan  menurut  Sanjaya, 

guru  sebagai  sumber  belajar  dapat dilihat dari kemampuan guru dalam 

menguasai materi pelajaran dan kemampuan guru  menyiapkan    sumber    

belajar,    guru    sebagai    fasilitator    hendaknya    mampu 

mengusahakan   sumber   belajar   yang   kiranya   berguna   serta   dapat   

menunjang pencapaian  tujuan  dan  proses  belajar  mengajar,  guru  

sebagai  pengelola  kelas    harus mampu  menyediakan  dan  

menggunakan  fasilitas  kelas  berbagai  macam  kegiatan belajar dan 

mengajar agar mencapai hasil yang baik Selanjutnya  guru  sebagai  

demonstrator    senantiasa  menambah  wawasan  dan pengatahuannya,   

demikian   dengan   guru-guru   disekolah   ini   selalu   memperkaya 

pengetahuan  sehingga  mampu  memperagakan  apa  yang  diajarkan  

kepada  siswa.  

Kemudian  guru  sebagai  motivator,  hendaknya  dapat  

mendorong  peserta  didik  agar bergairah dan aktif belajar. Guru sebagai 

pembimbing dibutuhkan untuk menemukan potensi  yang  ada  didalam  

diri  peserta  didik  sebagai  bekal  hidup.      Guru  sebagai  evaluator,  

dalam  penilaian  guru  dapat  menetapkan  apakah  seorang  siswa  

termasuk dalam  kelompok  siswa  pandai, sedang,  kurang,  atau  cukup  

baik  dikelasnya  jika dibandingkan dengan teman-temannya.  

Berdasarkan    penjelasan  di  atas    guru  sangat  berperan  dalam  

proses  belajar mengajar,  akan  tetapi  peran  guru  bukan  hanya  pada  

batas  perencanaan,  penyampai informasi dan melakukan evaluasi saja. 
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Guru diharapkan pula mampu meningkatkan motivasi  belajar  siswa  

sehingga  apa  yang  akan  dilakukan  guru  dalam  pembelajaran akan 

mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa itu sendiri.  Sebab  motivasi   

adalah merupakan  salah  satu  penyebab  seseorang  untuk  ingin  

mencapai  tujuan  yang  akan diinginkan. Sebab motivasi muncul dari 

keinginan atau kebutuhan seseorang. Begitu dalam  pembelajaran  jika  

siswa  menginginkan  sesuatu  yang  baik  maka  dia  akan termotivasi  

dalam  melakukan  yang  terbaik  untuk  mencapai  tujuan  yang  

diinginkan oleh siswa tersebut. 

Berdasarkan  uraian  diatas  menunjukkan bahwa  guru  sangat  

berperan dalam meningkatkan  kualitas pembelajaran.  Hal  ini  dapat  

dilihat dengan  kemampuan  guru untuk  memimpin  kelas  secara  efektif, 

yang  ditunjukkan  dari  kemampuannya  dalam mengarahkan,  

mempengaruhi,  mendidik,  dan  menggerakkan  siswa  akan mampu 

mendorong atau memotivasis siswa untuk lebih giat dalam belajar. 

Berkaitan dengan peran  guru  di  SMP  N  1 Penengahan    khususnya  

guru    mata  pelajaran  Pendidikan Agama Islam  di   kelas   VIII   telah   

termasuk   baik.   Hal   ini   ditunjukkan   dari  kemampuan  guru dalam  

mengembangkan sikap positif dalam kegiatan pembelajaran yang  baik  

yaitu  sering  memberikan  kesempatan  siswa  untuk  berpendapat,  sering 

mengulang  kembali  bagian-bagian  yang  penting  dari  pendapat  yang  

disampaikan siswa  dan  juga  sering  memberikan  pujian  kepada  siswa  

yang  mampu  berpendapat secara baik. 
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Kemampuan  guru  yang  telah  baik  tersebut  juga  ditunjukkan  

dari  keluwesan sikap  dan  keterbukaan  dalam  kegiatan  pembelajaran.  

Guru  mau  terbuka  dalam menerima  pendapat  maupun  saran  siswa,  

juga  mau  menghargai  setiap  perbedaan pendapat  antar  siswa  maupun  

antar  guru dengan  siswa.  Saat  mengajar  guru  terlihat bergairah    dan    

bersungguh-sungguh.    Hal    ini    terlihat    dari    seringnya    guru 

menunjukkan  bagian-bagian  penting  dari  materi  yang  disampaikannya  

dan  sering guru  melibatkan  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran  untuk  

membangkitkan  suasana kelas yang terlihat lesu. 

 

2. Kualitas Pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan 

a. Tujuan Pengajaran  

Hasil peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

PAI di SMPN 1 Penengahan adalah tercapainya tujuan pengajaran sehingga 

menghasilkan prestasi dan angka kelulusan yang cukup seignifikan. Tujuan 

pengajaran yaitu sasaran yang akan dicapai oleh pendidik setelah melalui 

proses pengajaran agama Islam, sehingga selai sebagai pemberi arah dan 

motivasi, tujuan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menilai berhasil 

tidaknya suatu proses pengajaran tersebut. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah mendidik budi pekerti dan 

pendidikan jiwa berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diarahkan terbentuknya 

kepribadian yang utama. Jadi, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

PAI di SMPN 1 Penengahan adalah untuk bisa menyiapkan generasi muda 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Karena Dalam kelas hanya 
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sebagai alat pengembang potensi peserta didik dan guru sebagai orang yang 

memonitoring peserta didik dan supervisornya. Sehingga peran pembelajaran 

PAI di kelas dalam hal ini adalah sangat membantu keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. Khususnya mata pelajaran PAI yang ada di SMPN 1 

Penengahan. Maka, tujuan pengajaran di SMPN 1 Penengahan direncanakan 

dan dipersiapkan dengan matang secara bersama-sama dewan guru PAI 

kemudian disosialisasikan kepada peserta didik demi keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar yang ada. Dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru PAI dalam 

menciptkan dan menumbuhkan kegiatan belajar peserta didik. 

 

b. Materi 

Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan 

berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 

minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis 

materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, seperti 

pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Materi 

pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan 

perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, 

jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor tediri dari gerakan awal, 

semirutin, dan rutin. 

Materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar 

pencapaian kompetensi dapat diukur. Disamping itu dengan mengidentifikasi 

jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan 
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ketepatan dalam metode pembelajarannya. Sebab, setiap jenis materi 

pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang 

berbeda-beda. 

 

c. Metode 

Metode merupakan faktor penting dalam proses penyampaian materi 

pengajaran Pendidikan Agama Islam. Ketetapan memilih metode untuk 

memudahkan penyampaian materi pelajaranagar mudah diterima oleh anak 

sehingga sangat menentukan keberhasilan Pendidikan Agama Islam. 

Seperti halnya metode pembelajaran yang di gunakan di SMPN 1 

Penengahan adalah seperti halnya metode pembelajaran PAI di sekolah. Selain 

metode ceramah, dan pelatihan maka metode yang di gunakan dalam 

pembelajarannya adalah metode diskusi, metode uswatun hasanah, dan 

metode hukuman. 

Namun dalam pelaksanaannya materi yang diberikan di SMPN 1 

Penengahan masih menggunakan metode pembelajaran bersifat konvensional. 

Maka guru di SMPN 1 Penengahan dalam penerapan metode pengajaran, 

metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar PAI sebaiknya tidak 

hanya memakai satu metode saja. Akan tetapi dalam satu jam pertemuan, guru 

dapat mengkombinasikan beberapa metode sesuai dengan materi yang di 

ajarkan. Bahan pengajaran/materi Pendidikan Agama Islam meliputi 

golongan, yaitu: fiqih, al-Qur’an, sejarah islam, akhlak. Sehingga peserta didik 

kurang begitu berpengalaman tentang hal itu dan lebih ditekankan pada 

hafalan-hafalan semata. Media atau sarana yang di pakai dalam pembelajaran 
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PAI  masih bersifat sederhana. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan 

guru menggunakan media pembelajaran yang modern. Dengan begitu maka 

sistem pembelajaran yang ada di SMPN 1 Penengahan bisa mengikuti 

kemajuan tehnologi yang ada. 

Dengan berfasilitas kecanggihan seperti OHP atau fasilitas yang bisa 

digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran maka akan mendukung 

pada pengalaman siswa sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sarana dan prasarana yang terbatas, seyogyanya tidak akan 

menghentikan langkah guru PAI SMPN 1 Penengahan dalam mengajar anak-

peserta didik. Seharusnya hal itu dapat merangsang kreatifitas dalam mencari 

alternatif-alternatif yang lain  yang bisa dijangkau oleh SMPN 1 Penengahan. 

Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar PAI tidaklah harus bagus 

dan mahal, yang penting adalah kegunaannya dan mendukung proses belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran PAI. Lebih-lebih menunjang 

prestasi belajar PAI peserta didik di sekolah. 

 

d. Pengelolaan Kelas 

Guru dalam mengelola kelas merupakan salah satu peran guru 

sebagai manajer dalam kegiatan belajar di kelas sudah lama diakui sebagai 

salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Guru sebagai tenaga profesional, dituntut tidak hanya mampu mengelola 

pembelajaran saja tetapi juga harus mampu mengelola kelas, yaitu 

menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi 
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tercapainya tujuan pengajaran. Oleh karena itu sejalan dengan upaya 

pemerintah dalam meningkatkan mutu di semua jenjang pendidikan, 

penerapan strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran merupakan salah 

satu alternatif yang diyakini dapat digunakan untuk memecahkan persoalan 

yang mendasar dari permasalahan pendidikan di tanah air. peranan guru dalam 

proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: (a) guru sebagai demonstrator, 

(b) guru sebagai pengelola kelas, (c) guru sebagai mediator dan fasilitator dan 

(d) guru sebagai evaluator.  

Pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan, di antaranya guru merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam 

kelas. Oleh karena itu guru dituntut untuk meningkatkan peran dan 

kompetensinya, guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya 

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Manager 

memenage kelas, tanpa kemampuan ini maka performence dan karisma guru 

akan menurun, bahkan kegiatan pembeajaran bisa kacau tanpa tujuan.  

Guru sebagai pengelola kelas, agar anak didik betah tinggal di kelas 

dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Beberapa 

fungsi guru sebagai pengelola kelas merancang tujuan pembelajaran 

mengorganisasi beberapa sumber pembelajaran memotivasi, mendorong, dan 

menstimulasi siswa. Ada 2 macam dalam memotivasi belajar bisa dilakukan 

dengan hukuman atau dengan reaward mengawasi segala sesuatu apakah 
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berjalan dengan lancar apa belum dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

e. Evaluasi  

 

Penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 

Penengahan dilakukan melalui ulangan harian, pre test dan post test. Selian itu 

melalui ujian tengah semester dan ujian semester . Dengan adanya evaluasi 

yang ada dapat mengetahui perkembangan program yang diberikan dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

Untuk lebih efektifnya evaluasi dalam pembelajaran harus meliputi 

tiga macam: 1) Penilaian terhadap hasil belajar PAI peserta didik, perlu 

disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu bentuk dan 

teknik penilaiannya harus mencakup ke tiga ranah: kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 2) Untuk mengukur ranah kognitif peserta didik menggunakan 

tes objektif, tes ini biasanya menggunakan tes tertulis. Sedangkan untuk 

mengukur ranah afektif, digunakan tes subjektif (non tes). Tes ini biasanya 

dilakukan melalui wawancara, skala penilaian. Selanjutnya untuk mengukur 

ranah psikomotorik melalui tes perbuatan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 3) Monitoring dan bimbingan terhadap efektifitas kegiatan 

belajar mengajar perlu dilakukan secara berkelanjutan secra perorangan (oleh 

masing-masing guru pengajar) dan bersama-sama dengan guru yang lainnya 

sehingga tercapaiu proses belajar mengajar PAI yang efektif dan bermakna. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan Kualitas pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan Lampung 

Selatan disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 1 

Penengahan Lampung Selatan adalah dengan menjalankan peran guru antara 

lain: 

a. Sebagai sumber belajar, guru PAI di SMPN 1 Penengahan memperbanyak 

referensi dan rujukan yang berkaitan dengan materi pembelajaran PAI. 

Guru melakukan pemetaan terhadap materi pokok dan matei tambahan 

yang diperlukan. 

b. Sebagai fasilitator, guru PAI memiliki kemampuan dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan siswa, mampu mengorganisasikan berbagai jenis 

media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

c. Sebagai pengelola, guru PAI berperan dalam menciptakan iklim belajar 

yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui 

pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif 

untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. 

d. Sebagai demonstrator, guru PAI senantiasa menampilkan sikap-sikap yang 

terpuji, hal ini dikarenakan guru merupakan sosok ideal bagi setiap siswa, 

apa yang dilakukan guru akan menjadi acuan bagi siswa. Dengan demikian 
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dalam konteks ini guru berperan sebagai model dan teladan bagi setiap 

siswa. 

e. Guru sebagai pembimbing, memiliki  pemahaman tentang anak yang 

sedang dibimbingnya. Seperti; pemahaman  tentang gaya dan kebiasaan 

belajar serta pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak, dan 

latar belakang kehidupannya.  

f. Sebagai motivator, guru PAI berupaya dengan memperjelas tujuan 

penyampaian materi kepada siswa, membangkitkan minat siswa dalam 

belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan 

pujian kepada siswa apabila memperoleh hasil belajar yang baik. 

g. Sebagai evaluator, guru PAI berusaha mengukur keberhasilan siswa dalam 

menguasai dan memahami setiap materi yang telah disampaikan dengan 

cara memberikan penilaian berupa tes baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Kualitas Pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan Lampung Selatan dalam 

hal komponen proses seperti tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelum 

pembelajaran dikelas dimulai, materi atau bahan pembelajaran yang telah 

dipersiapkan, metode pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran yang 

mendukung penyampaian materi sehingga siswa lebih antusias dalam belajar, 

penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan 

Lampung Selatan dilakukan melalui ulangan harian, pre test dan post test. 

Selian itu melalui ujian tengah semester dan ujian semester. Dengan adanya 

evaluasi yang ada dapat mengetahui perkembangan program yang diberikan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan kelas. Berdasarkan hasil 
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penelitian dapat disimpulkan bahwa peran guru PAI dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran PAI di SMPN 1 Penengahan Lampung Selatan 

kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Diharapkan lebih intensif dalam melakukan pembinaan guna peningkatan 

kualitas sekolah 

b. Selalu melakukan inovasi dan mengembangkan pengetahuan serta 

keterampilan secara memadai dalam bidang pembinaan guru. 

2. Bagi guru, bahwa pelaksanaan peran guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan agar 

menjadi guru yang profesional. Keberhasilan dari tujuan ini sangat tergantung 

pada tekad dan kemauan guru itu sendiri. Sehubungan dengan itu maka 

kepada guru-guru disarankan agar dapat memanfaatkan kesempatan serta 

peluang yang ada untuk menambah illmu pengetahuan, selalu berusaha untuk 

meningkatkan kreatifitas kerja, dan kompetensi baik kompetensi individual, 

profesional, sosial dan kepribadian. 




