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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Khoiriyah) 

 

 

A. Penyajian Data 

1. Profil Sejarah Singkat Berdirinya SD Negeri 2 Tanjungan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 

 

Sekolah dasar negeri 2 Tanjungan kecamatan Katibung kabupaten 

Lampung Selatan memiliki tanah seluas 1.024 m2 dalam ukuran 32m X 

32m yang terletak di Dusun Campang Kanan desa Tanjungan kecamatan 

Katibung kabupaten Lampung Selatan. Tanah ini telah dibeli dengan hasil 

yang berasal dari swadaya gotong royong masyarakat camping kanan desa 

tanjungan.  

 

Tanah ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten tingkat II 

Lampung Selatan pada tahun 1984 melalui kepala desa Tanjungan dan 

dipergunakan untuk pembangunan lembaga kependidikan yaitu sekolah 

dasar negeri 2 Tanjungan kecamatan Katibung kabupaten Lampung 

Selatan.  

 

SD Negeri 2 Tanjungan ini telah megalami 3 kali pergantian kepala 

sekolah yaitu  

1. Drs. Saturnus dari tahun 1984 sampai 2004 

2. Suhartini, S. Pd dari tahun 2004 sampai 2013 

3. Neti Erpina, S. Pd dari tahun 2013 sampai sekarang.  
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2. Letak Geografis SD Negeri 2 Tanjungan 

SD Negeri 2 Tanjungan memiliki batas-batas sebagai berikut  

a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara Ismail 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Martani 

c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan umum 

d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Paijan 

 

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Lingkungan kerja di SD Negeri 2 Tanjungan selalu menerapkan 

kedisiplinan serta keharmonisan dalam bekerja. Hal ini terlihat dengan 

adanya rasa kekeluargaan antara tenaga guru staff tata usaha dan 

karyawan lainya. 

 

Jumlah guru atau tenga pendidik di SD Negeri 2 Tanjungan pada tahun 

ajaran 2016 sampai 2017 ini berjumlah 10 Orang yang terdiri dari 3 orang 

guru PNS termasuk kepala sekolah dan 7 orang guru honor.  

 

Dari 8 orang guru dan 1 orang staff TU ditambah 1 orang penjaga sekolah 

tersebut. 4 orang berpendidikan sarjana, 1 orang berpendidikan diploma 

dan 5 orang sedang menempuh berpendidikan S1 yaitu Nurul Maidah, 

Resti Juwito dan Nur Fadilah.  

 

Untuk lebih rinci dapat di lihat dalam table dibawah ini 
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Tabel 1 

Daftar Nama Guru dan Karyawan SD Negeri 2 Tanjungan 

Tahun Ajaran 2016/2017 

 

 

No Nama/NIP Gol 

Ruang 

Pend. 

Terakhir 

Jabatan Ket 

1 Neti Erfina, S. Pd 

196508091986032006 

IV/b S1 Th. 2010 Kepala Sekolah PNS 

2 Rohimawati 

196202171984032005 

III/c SKKM.  

1983 

Guru Penjas Kelas 

1-IV 

PNS 

3 Khoiriyah, S. Pd 

197706281014072003 

III/a S1 PAI 2008 Guru PAI Kelas 1-

VI 

PNS 

4 Irfan Prasetia, S. Pd  S1 PAI 2013 Guru Kelas VI GTT 

5 Nurul Maidah  SMA 2012 Guru Kelas V GTT 

6 Resty Juwita  SMK 2010 Guru Kelas 1 –II GTT 

7 Nur Fadilah  SMA 2015 Guru Kelas III GTT 

8 Meri Mastum, A. 

Md 

 D3 2016 Guru Kelas IV GTT 

9 Hermawan, S. E  S1 2014 OP. Sekolah / TU GTT 

10 Samud  SPM 1992 Penjaga Sekolah GTT 

Sumber : Data Dokumentasi SD Negeri 2 Tanjungan   
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4. Visi dan Misi  SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

a. Visi  

Pendirian SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan tidak terlepas dari Visi yang menggambarkan 

harapan ideal SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan kedepan dalam kiprahnya di bidang 

pendidikan, termasuk para lulusannya yang melanjutkan sekolah 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan ketika mereka telah 

berkiprah dalam kehidupan masyarakat.  

 

Semoga Visi ini bukan khayalan semata, namun berwujud dalam 

kenyataan sesuai harapan. Visi ini kami buat dalam susunan 

kalimat sebagai berikut: Terwujudnya lulusan yang berkualitas, 

kompetitif, dan  berakhlaqul mulia.
1
 

 

b. Misi  

Atas dasar Visi tersebut diatas kami memandang perlu untuk 

menetapkan Misi SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan, yang berisi tugas-tugas yang perlu 

dilaksanakan yang harus selalu mengacu kepada Visi, agar seluruh 

program sekolah berjalan menuju arah yang tepat dan memenuhi 

target yang diharapkan. 

                                                 
1
 Dokumentasi SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Lampung Selatan , 2016 
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Misi SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan adalah: Penyelenggara pendidikan yang 

memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan bakat dan minat.
2
 

 

c. Tujuan  

Sedangkan tujuan SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan adalah meningkatkan prestasi 

akademik peserta didik dengan upaya mempersiapkan peserta didik 

dari segi Afektif, Kognitif dan Psikomotoriknya, sehingga 

bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya.  

 

d. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Sebagai lembaga pendidikan yang banyak diminati oleh 

masyarakat di kabupaten Lampung Selatan, SD Negeri 2 

Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, 

memiliki berbagai fasilitas penunjang pembelajaran yang menjadi 

sarana-sarana yang cukup memadai. Apalagi secara institusi SDN 2 

Tanjungan Kec. Katibung Lampung Selatan menjadi lembaga 

pendidikan tumpuan masyarakat untuk mengikuti proses 

pembelajaran di dalamnya. Maka pada giliranya kelengkapan 

fasilitas menjadi suatu keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                 
2
 Ibid.  
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dan dalam rangka ‘memuaskan’ para ‘pelanggannya’ dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.
3
 

Berdasarkan data-data yang ada, hasil obeservasi yang 

dilakukan peneliti, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di 

sekolah ini, faisilitas pisik dipandang sudah mencukupi, baik dari 

struktur bangunan yang masih berdiri kokoh, maupun dari 

kelengkapan instrumen penunjang pembelajaran lainnya, juga masih 

layak pakai.  

Semua fasilitas tersebut dapat dipergunakan oleh semua 

civitas SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung dengan baik. Untuk 

mengetahui tentang keadaan fasilitas penunjang proses 

pembelajaran di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung 

Selatan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
4
 

 

Tabel 2 

Fasilitas Fisik Penunjang Proses Pembelajaran 

di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan
5
 

No Jenis Fasilitas Jumlah Kondisi  

1 Ruang Kelas 5 Baik 

2 Ruang Kepala 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang Tata Usaha 1 Baik 

5 Laboratorium IPA - Baik 

                                                 
3
 Wawancara, pada tanggal, 14 Nopember 2014  

4
 Dokumentasi SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Lampung Selatan 

5
  Ibid.  
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6 Laboratorium Komputer - Baik 

7 Laboratorium Bahasa - Baik 

8 Perpustakaan 1 Baik 

9 Ruang BP/BK 1 Baik 

10 Aula  - Baik 

11 Masjid - Baik 

12 Asrama  - Baik 

13 WC Guru 1 Baik 

14 WC Siswa 2 Baik 

15 WC Tamu - Baik 

16 Ruang OSIS - Baik 

17 Ruang Pramuka - Baik 

18 Ruang Kantin Sekolah 1 Baik 

19 Ruang Koperasi  1 Baik 

20 Ruang Masjid/Mushola - Baik 

21 Ruang Media Pendidikan - Baik 

22 Ruang (MGMP) - Baik 

23 Ruang Gudang/ Perabotan  1 Baik 

24 Ruang Bengkel/Perbaikan - Baik 

25 Pos Penjaga/Pos Satuan Pengamanan  - Baik 

26 Pompa Air 1 Baik 

 

Kemudian sarana penunjang administrasi kantor pun relatif 

lengkap. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dapat terlaksana 

apabila ditunjang oleh administrasi yang memadai. untuk mengetahui 

tentang keadaan sarana penunjang administrasi kantor di SDN 2 
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Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 3 

Kelengkapan Administrasi Kantor
6
 

 

No Jenis Fasilitas Jumlah 

1 Meja/Kursi Kepala Sekolah 1 Set 

2 Meja/Kursi Tamu 1 set 

3 Meja/Kursi TU  1 set 

4 Lemari File 6 buah 

5 Feling Kabinet RAK 4 buah 

6 Mesin Tik - 

7 Komputer 1 unit 

8 Printer 1 unit 

 

Selain itu dalam rangka menciptakan proses pembelajaran yang 

kondusif SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan juga 

di lengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya, sebagai alat-alat 

kelengkapan proses pembelajaran.  

Untuk mengetahui lebih tentang kelengkapan pembelajaran yang 

dimiliki adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                 
6
 Ibid. 
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Tabel 4 

Kelengkapan Pembelajaran 

SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan
 7

 

 

No Jenis Fasilitas Jumlah 

1 Meja/Kursi Guru 5 Set 

2 Meja Siswa 80 buah 

3 Kursi Siswa  140 buah 

4 Komputer 1 unit 

5 Laptop - unit 

6 Printer 1 unit 

7 LCD - unit 

8 TV/Audio - unit 

9 White Board/Papan Tulis 5 unit 

10 Peta 1 buah 

11 Globe 1 buah 

12 Sound System - set 

 

Dalam melaksanakan proses pembelajaran agar mendapatkan 

kualitas pembelajaran yang optimal, maka disediakan berbagai macam 

buku, baik yang menjadi acuan utama bagi guru, maupun bagi para 

siswanya, juga disediakan berbagai jenis kamus dan eksiklopedia. Hal ini 

guna menjunjang proses pembelajaran, menambah gairah membaca, baik 

bagi para guru sebagai penambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya, 

                                                 
7
 Ibid.  
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juga bagi para siswa agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang  tidak 

hanya mengandalkan pemberian dari para guru.  

 

a. Keadaan Siswa 

Siswa menjadi salah satu komponen pendidikan yang paling inti 

kedua, setelah guru. Karena tidak ada siswa, tak mungkin proses 

pembelajaran terjadi. Di samping faktor  guru, keberadaan siswa juga 

mendapat perhatian yang cukup serius dalam proses pembelajaran, 

dengan melalui proses penyeleksian yang cukup ketat, dengan 

mempertimbangkan tidak hanya kuantitas yang terus ditingkatkan, 

akan tetapi yang paling penting dari itu adalah kualitas input siswa 

juga menjadi pertimbangan dalam penerimaan.
8
  

Siswa SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan 

berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari petani, pegawai 

swasta, pegawai negeri sipil, tentara nasional, maupun polisi. Selain 

latar belakang diatas, terdapat berbagai macam latar belakang 

pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

hingga perguruan tinggi, baik akademik, sekolah tinggi, institut, 

maupun universitas. Latar belakang keluarga siswa tersebut tentu 

menjadi perhatian yang cukup serius dalam proses pembelajaran, 

karena akan berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa itu sendiri.  

Heterogenitas siswa menjadi salah satu pertimbangan dalam 

membuat strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas 

                                                 
8
 Wakil Kepala, Wawancara, pada tanggal 15 November 2016 
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maupun di luar kelas. Oleh karena itu, guru senantiasa terlebih dahulu 

mendiagnosa kemampuan siswa sebelum melakukan proses 

pembelajaran lebih lanjut.  

Untuk lebih jelas, berikut adalah keadaan dan jumlah siswa SDN 

2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan. 

 

Tabel 5 

Daftar Keadaan Siswa SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan
 9

 

 

Tahun Ajaran Jum. Kls 

1-VI 

Kls 1 Kls II Kls III Kls IV Kls V Kls VI 

2015/2016 109 24 13 19 17 21 15 

2016/2017 109 25 20 15 17 17 16 

 

b. Pembelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung 

Selatan 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, sistem 

pembelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung 

Selatan ini secara keseluruhan telah menerapkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, yang disusun berdasarkan keputusan bersama. 

Adapun proses pembelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung 

                                                 
9
 Sumber, Data Keadaan Siswa  SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Lampung Selatan 
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Kab. Lampung Selatan mempunyai beberapa komponen pembelajaran 

diantaranya tujuan, materi dan metode serta komponen pembelajaran 

yang lainnya.  

Tujuan pembelajaran PAI memberikan gambaran kepada guru dan 

siswa ke arah mana pembelajaran PAI berjalan. Materi pelajaran 

maksudnya materi apa yang harus disampaikan kepada peserta didik 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan sekolah. 

Metode, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran yang akan 

diberikan kepada peserta didik. Sedangkan media pembelajaran 

maksudnya, yaitu media apa saja yang digunakan pada materi yang akan 

disampaikan. 

a. Tujuan Pembelajaran PAI 

Tujuan pembelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung 

Kab. Lampung Selatan terbagi dalam dua tujuan, tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

PAI yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap ajaran dan nilai-nilai hukum Islam, melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman 

peserta didik tentang sifat wajib bagi Alloh. Sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Sedangkan tujuan khusus, pembelajaran PAI di SDN 2 

Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan terbagi pada dua 

bagaian, pertama, agar peserta didik mengetahui dan memahami sifat 

wajib bagi Alloh secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil 

aqli maupun dalil naqli. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi 

bekal hidup dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kedua, 

melaksanakan dan mengamalkan sifat wajib bagi Alloh dengan benar. 

Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan 

menjalankan pengamalan sifat wajib bagi Alloh, disiplin dan 

bertanggungjawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi 

maupun sosialnya.  

1) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan 

materi pelajaran kepada peserta didik, sehingga dapat memahami 

materi dengan tepat dan cepat. Dalam menggunakan metode 

pembelajaran sebagai penunjang dalam proses pembelajaran PAI,  

guru PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung 

Selatan selalu mempertimbangkan ciri dan karakteristik materi 

pelajaran serta karakteristik siswa serta kesiapan mereka dalam 

mengikuti pelajaran PAI. Materi yang diajarkan selain disesuaikan 

dengan tuntutan kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa akan materi tersebut. Kemudian pertimbangan waktu, kapan 

materi tersebut diajarkan, waktu pagi & siang hari?. Selain waktu, 
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dipertimbangkan pula tempat, apakah pembelajaran PAI itu 

dilaksanakan di ruangan kelas, di luar ruangan kelas, di masjid atau 

di tempat tertentu yang dapat menggugah gairah belajar siswa. 

Pertimbangan lainnya adalah sejauh mana materi tersebut akan di 

sampaikan, mendalam atau hanya pengenalan saja?  

Setelah itu diketahui, kemudian menentukan metode 

pembelajaran  yang akan dipakai. Ada beberapa metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, pertama, metode ekspositori 

(metode ceramah). Metode ini digunakan bila materi yang 

diberikan hanya bersifat informatif. Kedua, metode inkuiri, metode 

ini diterapkan dalam bentuk tugas baik individu, kelompok atau 

kelas. Metode ini menuntut siswa untuk menemukan sesuatu, 

merumuskan suatu hipotesa atau menemukan kesimpulan sendiri 

dari materi pelajaran yang dipelajari. Selain itu, jika membutuhkan 

praktek, maka ditambah dengan metode lain, seperti drill method 

(metode latihan), atau metode demonstrasi. 

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama melakukan 

penelitian, terdapat beberapa metode pembelajaran lainnya yang 

digunakan oleh guru PAI yang menjadi ciri khas proses pendidikan 

di SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan. 

Metode ini merupakan kelanjutan dari metode pendidikan yang 

dilaksanakan oleh guru PAI, yaitu : 
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1. Keteladanan 

2. Pembiasaan 

3. Nasihat 

4. Pengawasan yang ketat 

5. Pujian dan hukuman 

2) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat di gunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat dan kemampuan 

siswa sehingga dapat mendorong proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang baik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, media 

pembelajaran yang sering digunakan oleh guru PAI di SDN 2 

Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan adalah pertama, 

papan tulis, media ini digunakan untuk menyampaikan materi cara 

penulisan tentang PAI,  agar siswa mampu menulisnya secara baik 

dan benar. Kedua, gambar, media ini digunakan ketika memberikan 

penjelasan tentang materi PAI yang memerlukan penjelasan lebih 

lanjut yang bersifat konkret, seperti praktek wudlu, shalat dan yang 

lainnya.  

Ketiga, media yang digunakan adalah perpustakaan sekolah. 

Media ini digunakan ketika siswa mencari referensi yang 

mendukung materi pelajaran, sekaligus menambah pengetahuan 

dan wacana keislaman dari berbagi macam buku dan penerbit. 
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Keempat, media yang digunakan dalam pembelajaran PAI adalah 

VCD dan Televisi, media ini digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran PAI terutama dalam menayangkan pembelajaran 

yang berisi tehnik dan praktikum agar mudah dipahaminya. 

3) Guru 

Demi menjaga kualitas dan mutu pembelajaran PAI,  maka 

SDN 2 Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan senantiasa 

memperhatikan guru yang akan mengajar mata pelajaran tersebut. 

Guru yang mengampu mata pelajaran PAI harus sesuai dengan 

bidangnya. Dengan menghadirkan guru atau tenaga pengajar yang 

bermutu dan berkualitas, maka akan tercipta lulusan yang bermutu 

dan berkualitas, khususnya dalam bidang ilmu PAI dengan didasari 

akhlaq yang mulia.  

4) Evaluasi Pembelajaran 

Untuk mengetahui ketercapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta kemampuan siswa dalam menangkap 

materi pelajaran, maka dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi 

pembelajaran PAI dilakukan untuk mengetahui dan mengukur 

hasil belajar siswa yang telah dilakukan. Evaluasi sangat 

bermanfaat, terutama untuk mengetahui siswa yang belum atau 

sudah memahami bahan ajar yang diberikan.  

Evaluasi pembelajaran PAI yang dilakukan di SDN 2 

Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan, dengan cara 
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menilai siswa baik secara indivdual maupun kelompok. Evaluasi 

individual dilakukan untuk mengetahui masing-masing individu 

siswa, terutama dalam pencapaian kompetensi yang telah 

ditetapkan. Evaluasi kelompok dilakukan untuk mengetahui 

kinerja pembelajaran kelompok.  

Penilaian seperti ini, menurut guru PAI,  diperlukan untuk 

mengetahui gambaran perkembangan belajar siswa dan untuk 

dapat memastikan bahwa siswa telah mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. Apabila data-data atau informasi yang 

dikumpulkan guru memberikan informasi tentang kesulitan siswa 

dalam belajar, maka ia segera mengambil tindakan yang tepat agar 

siswa terbebas dari kesulitan belajar. 

Pelaksanaan evaluasi lebih ditekankan pada upaya membantu 

siswa agar mampu mempelajari (learning how to learn), bukan 

hanya ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi 

diakhir priode pembelajaran. Data yang dikumpulkan harus 

diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat 

melakukan pembelajaran PAI.  

Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini senantiasa dibarengi 

dengan pembelajaran remedial, terutama bagai siswa yang 

memiliki kemampuan minimal dalam segi kemampuan dan 

ketuntasan dalam belajar. Hal ini penting dilakukan karena 

keberhasilan siswa dalam mempelajari sesuatu materi pelajaran 
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terletak pada kemampuan mereka dalam mengelola belajar, 

kondisi belajar, dan membangunkan struktur kognitifnya pada 

bangunan pengetahuan awal serta mampu mempersenstasikannya 

kembali, sebagai bentuk keterampilan mengkomunikasikan kepada 

orang lain. 
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B. Analisa Data Tentang Pembelajaran PAI dengan Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual di SDN 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan 

Implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual (contextual teaching and learning) di SDN 2 Tanjungan Kec. 

Kab. Katibung Lampung Selatan, menurut Neti Erfina, bertujuan untuk 

lebih meningkatkan mutu dan kualitas proses pembelajaran, agar lebih 

produktif dan bermakna.
10

 

Sesuatu dikatakan bermakna apabila sesuatu itu memiliki nilai guna 

bagi yang melakukannya. Sama halnya dengan pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah, dikatakan bermakna bagi siswa apabila 

pembelajaran itu memiliki nilai guna bagi yang belajar. Kenapa harus 

menemukan 'makna', karena menemukan makna merupakan tujuan dan 

ciri utama pendekatan pembelajaran kontekstual.
11

 Dengan pendekatan 

kontekstual, siswa akan memiliki antusias dan minat yang tinggi terhadap 

mata pelajaran PAI karena siswa melakukan proses belajar dan 

mengembangkan kemampuannya secara mandiri. 

Dari tujuan pembelajaran tersebut di atas, mempunyai implikasi 

bahwa pembelajaran kontekstual akan membangkitkan semangat dan 

menantang para siswa untuk terus belajar dan menemukan sendiri 

(materi/konsep) apa yang dipelajarinya. Pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual juga akan membawa mereka pada 

                                                 
10

 Kepala sekolah, Wawancara, tanggal 15 Des 2016 
11

 Eliane B Jhonson, Contextual Teaching, h. 35.  
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belajar mengalami bukan hanya sekedar mengetahui dan memahami 

konsep atau teori. 

Tujuan pembelajaran seperti ini selaras dengan pendekatan 

pembelajaran pakem-gembrot, yakni pembelajaran yang aktif, efektif, 

menarik, gembira dan berbobot. Pembelajaran yang aktif maksudnya 

dapat membangkitkan gairah siswa dalam belajar. Pembelajaran yang 

efektif maksudnya tidak banyak memerlukan waktu yang panjang. 

Pembelajaran yang menarik artinya dapat membangkitkan gairah siswa 

dalam belajar. Selain itu, mereka juga merasa gembira, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, karena itulah dikatakan 

berbobot. 

C. Pelaksanaan Pembelajaran PAI dengan Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual 

1. Prosedur Pelaksanaan  

Pembelajaran pada intinya adalah sebuah langkah-langkah 

kongkret kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam rangka 

menemukan, memperoleh, mengaktualisasikan dan meningkatkan 

kompetensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan proses aktif siswa dan guru untuk mengembangkan potensi 

siswa, sehingga mereka dapat mengetahui suatu pengetahuan, yang 

pada akhirnya mereka mampu melakukan sesuatu. 

Oleh karena itu, prinsip dasar pembelajaran yang dilakukan di  

SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan senantiasa 
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mengacu kepada bagaimana memberdayakan semua potensi yang 

dimiliki oleh seluruh siswanya, sehingga mampu meningkatkan 

pehamanan terhadap fakta atau konsep dalam kajian ilmu yang 

dipelajarinya. Yang pada akhirnya akan memiliki kemampuan dalam 

berfikir logis, kritis, dan kreatif.
12

  

Prinsip lainnya dalam melakukan pembelajaran di SDN 2 

Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan berpegang pada prinsip 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered), 

mengembangkan kreativitas siswa, menciptakan kondisi yang 

menyenangkan (enjoy) dan  menantang, mengembangkan beragam 

kemampuan yang bermuara pada nilai, menyediakan pengalaman 

belajar yang beragam dan belajar dengan berbuat.
13

  

Berangkat dari paradigma bahwa tujuan pembelajaran adalah agar 

siswa mampu melakukan sesuatu bukan hanya mengetahui, maka SDN 

2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan mencoba 

memberikan terobosan-terobosan dalam melakukan inovasi 

pembelajaran, baik yang dilakukan di kelas maupun yang dilakukan di 

luar kelas. 

Salah satu inovasi pembelajaran yang dilakukan adalah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual ini, termasuk dalam mata pelajaran PAI,  tidak berjalan apa 

                                                 
12

 Wawancara,  tanggal 15 Des 2016 
13
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adanya, tetapi mengikuti langkah-langkah atau prosedur tertentu sesuai 

dengan prosedur pembelajaran kontekstual. 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam proses 

pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar 

berbagai unsur pengajaran. Baik unsur utama, yakni guru atau pendidik, 

materi atau isi pengajaran, dan siswa atau peserta didik. Interaksi dari 

ketiga unsur tersebut melibatkan sarana dan prasarana, seperti media, 

metode, dan penataan lingkungan belajar, sehingga memungkinkan  

tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
14

 

Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, proses 

pembelajaran dilakukan dengan melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan umpan balik. Pendekatan kontekstual merupakan suatu 

pendekatan dalam proses pembelajaran, sebagaimana halnya pendekatan-

pendekatan pembelajaran lainnya, maka pendekatan kontekstual juga 

tidak terlepas dari ketiga tahapan tersebut dalam pelaksanaannya.  

Perencanaan merupakan hal yang paling penting dalam segala hal. 

Segala aktivitas yang dilakukan tanpa perencanaan akan menghasilkan 

sesuatu yang jauh berbeda dari aktivitas yang dilakukan dengan 

perencanaan matang. Demikian pula dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, perencanaan adalah hal yang mutlak dilakukan, karena 

menyangkut kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri, sehingga akan 

berakibat pada baik atau buruknya kualitas sumber daya manusia sebagai 
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 Eliane B Jhonson, Contextual Teaching, h. 35. 
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lulusan suatu lembaga pendidikan. Mengapa demikian, menurut Guru 

mata pelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung 

Selatan, bahwa kualitas sumber daya manusia hanya dapat diraih dengan 

proses pendidikan yang terarah dan terencana.
15

  

Dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI,  perencanaan 

pembelajaran dibuat sebagai antisipasi dan perkiraan tentang apa yang 

akan dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga akan tercipta suatu 

suasana pembelajaran yang terarah, sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.   

Perencanaan pembelajaran mata pelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan 

Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan mengacu pada petunjuk 

pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang tersedia, sesuai 

dengan ketentuan dan teori-teori pendidikan yang dikembangkan oleh 

para ahli pendidikan pada umumya. Perencanaan ini menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut:
16

 

a) Pertama yang dilakukan oleh para guru termasuk guru mata pelajaran 

PAI ialah melihat atau mengkaji kurikulum yang berlaku. Dalam hal 

ini Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah 

di tetapkan oleh pemerintah.  

b) Setelah diketahui Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasarnya 

(KD), kemudian dijabarkan dalam indikator hasil belajar sesuai 
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 Wawancara, pada tanggal 16 Des 2016 
16
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dengan jenis keterampilan atau pengetahuan yang akan 

dikembangkan.  

c) Dalam penetapan indikator ketercapaian tersebut, di upayakan lebih 

konkret serta dapat terukur dan teramati. Karena semakin dapat 

terukur dan konkret maka akan semakin mudah dalam melakukan 

penilaiannya.  

d) Langkah selanjutnya adalah menentukan pendekatan, metode dan 

teknik pembelajaran yang akan di gunakan. Metode dan pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan materi, siswa 

dan tempat dimana proses pembelajaran tersebut dilakukan, apakah di 

kelas atau di luar kelas.  

e) Melengkapi rencana pembelajaran dengan lembar kerja siswa.  

 

Langkah-langkah ini senantiasa dilakukan oleh guru PAI di SDN 2 

Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan, dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran 

PAI.
17

  

Setelah dilakukan perencanaan (planning) yang matang dan 

maksimal, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan (action plan). 

Pelaksanaan merupakan langkah konkret dari perencanaan yang telah 

ditetapkan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI,  di SDN 2 

Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan senantiasa mengacu 

pada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai guru yang 
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baik senantiasa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan, karena melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan akan membawa pengaruh yang besar terhadap proses 

pembelajaran itu sendiri. Namun  walaupun demikian, guru juga harus 

peka terhadap situasi dan kondisi, sehingga dapat menyesuaikan pola 

perilaku proses pembelajaran dengan situasi yang terjadi, sehingga apa 

yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan maksimal.  

Oleh karena itu, sebagai guru yang baik, sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran hendaknya mengetahui gambaran --walaupun secara 

umum-- tingkat kemampuan, dan kemauan yang dimiliki oleh siswa-

siswanya. Salah satu yang sering dilakukan di SDN 2 Tanjungan Kec. 

Kab. Katibung Lampung Selatan ini adalah dengan melakukan pre-test, 

dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyan pendek yang memerlukan 

jawaban-jawaban yang sederhana, akan tetapi cukup untuk 

menggambarkan tingkat kemampuan siswa. Pengetahuan awal tentang 

bagaimana respon siswa terhadap pertanyaan tersebut, dapat 

menggambarkan tingkat kemauan atau minat (interest) siswa dalam 

mengikuti pelajaran.  Selain itu, langkah seperti ini sangat penting 

dilakukan oleh guru untuk mengetahui apakah materi yang akan diberikan 

tersebut telah diketahui atau belum. Hal ini juga akan membantu guru 

dalam  menentukan min ‘aina nabda, dari mana kita memulai pelajaran.
18
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Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dengan memberikan 

sejumlah fakta dan teori, guru PAI tidak hanya dituntut untuk melakukan 

transfer of knowledge kepada para peserta didiknya, akan tetapi ia pun 

dituntut untuk mampu memberikan rangsangan (stimulus), bimbingan dan 

pengarahan serta mampu menumbuhkan minat (interest) terhadap siswa 

dalam belajar, sehingga proses pembelajaran memiliki makna bagi siswa.  

Kemudian, ia pun dituntut untuk mampu mengorganisasikan 

lingkungan yang ada di sekitar siswa. Hal ini dimaksudkan demi 

terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Proses belajar mengajar 

akan terlalui dengan baik, sehingga belajar tidak membosankan dan terasa 

monoton. Yang pada akhirnya akan membangkitkan gairah siswa dalam 

mendalami materi yang diberikan oleh guru.  

Dan pada setiap akhir proses pembelajaran, harus dilakukan post-

test. Post test dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi yang telah diajarkan. Post test dilakuan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan dari materi yang telah disampaikan, baik 

dengan menggunakan pertanyaan lisan atau dengan tulisan. 

Langkah selanjutnya, yang dilakukan oleh guru di SDN 2 

Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan  adalah melakukan 

umpan balik. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan penguatan 

terhadap hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. 

Langkah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru membahas kembali 
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apa yang ditanyakan oleh siswa, atau membahas hasil belajar siswa, 

apabila pembelajaran dilakukan dengan belajar kelompok. 

Dengan umpan balik ini, pemahaman atas materi yang diajarkan 

semakin berkembang. Hal ini membawa dampak pada antusias dan minat 

belajar, karena guru terus menerus mengarahkan dan membimbing siswa 

dalam proses pembelajaran.
19

  

2. Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran mata pelajaran PAI dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung 

Lampung Selatan terdiri atas pengelolaan kelas, pengelolaan siswa, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan isi pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya, berikut hasil penelitian dan wawancara penulis 

dengan guru mata pelajaran PAI berkaitan dengan pengelolaan 

pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 

a) Pengelolaan Kelas 

Maksud pengelolaan kelas, menurut guru mata pelajaran PAI
20

 

adalah bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif. Ruang 

kelas ditata sedemikian rupa, terutama kursi dan meja siswa, serta 

posisi guru, sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran aktif 

dan bermakna. 

Suasana kelas yang kondusif ini menjadi tulang punggung dan 

menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik 
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20
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tersendiri bagi proses pembelajaran. Sebaliknya, suasana kelas yang 

kurang menyenangkan akan menimbulkan rasa kejenuhan dan bosan, 

sehingga suasana belajar menjadi tidak efektif lagi. 

Pengelolaan ruangan kelas harus memungkinkan suatu kondisi-

kondisi sebagai berikut: Pertama, aksesibilitas yaitu memudahkan 

siswa untuk menjangkau alat dan sumber belajar. Kedua, mobilitas 

yaitu memberikan kemudahan kepada siswa dan guru untuk bergerak 

dari satu tempat ketempat lain di dalam kelas. Ketiga, interaktif yaitu 

memberikan kemudahan kepada siswa dan guru untuk saling 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan multi arah. Dan yang 

keempat, terdapat variasi kerjasama, yaitu memudahkan kepada siswa 

untuk melakukan kerja dalam proses pembelajaran, baik secara 

perorangan, berpasangan, maupun kelompok.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, iklim belajar di 

SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan ini termasuk 

pada iklim belajar yang kondusif, karena ditunjang oleh berbagai 

fasilitas kelas yang memadai. Akan tetapi yang paling penting selain 

tertatanya lingkungan kelas dan penggunaan sumber dan media 

pembelajaran yang tepat, yaitu penampilan dan sikap guru selama di 

kelas, hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta antar 

sesama siswa.
21
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b) Pengelolaan Siswa 

Belajar merupakan kegiatan yang universal dan multi dimensi. 

Dikatakan universal karena belajar dapat dilakukan siapa pun, kapan 

pun dan dimana pun. Oleh karena itu, proses pembelajaran bisa saja 

dilakukan tidak hanya di ruangan kelas, tetapi di luar kelas dan 

waktunya pun disesuaikan dengan kebutuhan. 

Kemampuan siswa dalam belajar pada suatu kelas sangat 

beragam (heterogen), ada yang pandai, sedang, dan ada pula yang 

memiliki kemampuan kurang. Berkaitan dengan keragaman tersebut, 

guru hendaknya mampu mengatur secara cermat, kapan siswa belajar 

secara perorangan (individual), berpasangan, berkelompok atau 

secara klasikal.  

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran PAI dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual, guru harus mengelola siswa 

dengan sangat cermat dan penuh pertimbangan. Apabila pembelajaran 

akan dilakukan secara kelompok, harus diperhatikan kapan dilakukan 

pengelompokan secara heterogen atau secara homogen. Hal ini 

dilakukan agar keberhasilan siswa dalam pembelajaran PAI dapat 

merata. 

Terkait dengan pengelolaan siswa, menurut guru PAI terdapat 

hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, diantaranya: 

jenis kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa 
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dalam belajar, waktu belajar, ketersediaan sarana dan prasarana, dan 

karakteristik siswa itu sendiri. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan siswa, guru dapat mengatur 

siswa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok, guru dapat melakukannya dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1) Pengelompokan berdasarkan rencana tugas yang akan diberikan 

(task planning group).  

2) Pengelompokan yang bersifat umum diamana guru meminta 

empat sampai enam siswa duduk mengelilingi satu meja, atau 

disebut seating group.  

3) Pengelompokan siswa dimana satu kelompok siswa diminta 

bekerja dengan kegitan dengan kegiatan yang saling terkait 

dengan kelompok lain (joint learning group).  

4) Pengelompokan siswa dengan berbentuk kelompok kerja yang 

menitik beratkan pada kerjasama tiap individu (collaborative 

group).  

 

c) Pengelolaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas dilakukan dengan menggunakan 

berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran, agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sama 
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halnya dengan kegiatan pembelajaran di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. 

Katibung Lampung Selatan. 

Pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

(CTL) dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen 

pembelajaran kontekstual, sebagaimana dikemukakan pada bab 

sebelumnya, yaitu:  

1) Mengkonstruksi 

Menurut Dedi Supriatna,
22

, mengkonstruksi dalam 

pembelajaran dilandasi oleh teori konstruktivisme. Teori ini 

beranggapan bahwa pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan 

tidak sekonyong-konyong. Menurut teori ini, pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap 

untuk diambil dan diingat.  

Dalam pelaksanaannya, ia mencoba meng-kondisikan 

siswa untuk terbiasa memecahkan masalah, menemukan hal-hal 

yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang 

ada pada dirinya. Hal ini dilakukan, karena guru tidak akan 

mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa tanpa 

siswa sendiri yang mengkonstruksi-kan pengetahuan di benak 

mereka sendiri.  

                                                 
22

 Wawancara, tanggal 17 November 2016 
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Dengan dasar itu, maka pelaksanaan pembelajaran PAI di 

SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan dikemas 

dalam bentuk proses mengkonstruksi, bukan hanya menerima 

materi pelajaran saja. Dalam proses pembelajaran, siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan 

aktif dalam proses pembelajaran PAI.
23

 

Pembelajaran dengan pemecahan masalah terutama 

masalah-masalah yang actual, pembelajaran terasa 

menyenangkan dan pemahaman materi lebih mudah serta tidak 

mudah lupa.
24

 

2) Menemukan 

Dalam penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual 

pada mata pelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. 

Katibung Lampung Selatan, proses menemukan merupakan 

bagian inti dari kegiatan pembelajaran PAI. Inquiry 

memberikan perhatian dalam mendorong siswa menyelidiki 

secara independen dalam suatu cara yang teratur. Siswa 

bertanya, memperoleh dan mengolah data secara logis sehingga 

mereka dapat mengembangkan strategi intelektual untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu.
25
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Strategi pembelajaran seperti ini menempatkan siswa 

tidak hanya dalam posisi mendengarkan, akan tetapi siswa 

terlibat dalam pencarian intelektual yang aktif. pencarian yang 

dengan memanipulasikan data yang dikumpulkan berdasarkan 

pengalaman dan pengamatannya sendiri, atau oleh orang lain 

untuk dipahami atau dibermaknakan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan guru, 

langkah pertama adalah merumuskan dan menentukan masalah 

yang akan di kaji, langkah kedua, mengamati dan melakukan 

observasi, langkah ketiga, menganalisis dan meyajikan hasil, 

langkah keempat, mengkomunikasikannya atau menyajikan 

hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien 

yang lain.
26

 

Dengan inquiry, kegiatan pembelajaran sangat 

menantang, karena dituntut untuk menemukan, menggali 

informasi dan melakukan analisis sendiri materi pelajaran.
27

 

3) Bertanya  

Bertanya merupakan strategi utama yang dikembangkan 

dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung 

Selatan. Bertanya dalam pembelajaran PAI bertujuan untuk 
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mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir 

siswa.  

Menurut Neti Erfina, Kepala Sekolah SD Negeri 2 

Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan
28

, ia 

menyatakan bahwa, dalam pembelajaran yang berbasis inquiry, 

kegiatan bertanya merupakan bagian penting bagi siswa untuk 

menggali informasi, mengkonfirmasikan hal-hal yang sudah 

diketahui, serta mengarahkan perhatian pada hal-hal yang 

belum diketahuinya. 

Hal ini dilakukan karena melihat berbagai manfaat dari 

kegitan bertanya dalam pembelajaran diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengungkap informasi yang terdapat dalam diri siswa, 

baik informasi yang bersifat akademis maupun yang 

lainnya;  

b) Bertanya juga dapat mengetahui atau mengecek 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dan 

sejauh mana keingintahuan siswa terhadap materi yang 

dipelajarinya; 

c) Dapat membangkitkan respon dan minat siswa, terutama 

apabila yang ditanyakan kepada mereka dapat di fahami, 
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kemudian guru memberikan umpan balik (fed back) 

dengan memberikan pujian atau yang lainnya; 

d) Selain yang disebutkan di atas, bertanya juga dapat 

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa 

dan dapat menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

4) Komunitas Belajar 

Impelementasi pembelajaran kontekstual dapat 

memberikan peluang terjadinya komunitas belajar. Konsep 

komunitas belajar memberi peluang untuk memperoleh hasil 

pembelajaran melalui kerja sama dengan orang lain. Karena 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki 

seseorang akan bermanfaat bagi yang lainnya.  

Pengembangan pembelajaran mata pelajaran PAI dalam 

bentuk pembelajaran kelompok dapat menumbuhkan suasana 

memelihara disiplin diri dan kesepakatan berperilaku siswa. 

Terutama disiplin dalam mengeluarkan pendapat, 

berargumentasi, dan waktu belajar.  

Melalui kegiatan kelompok, terjadi kerja sama antar 

siswa, juga dengan guru yang bersifat terbuka. Menurut guru 

mata pelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung 

Lampung Selatan, belajar PAI dengan cara berkelompok dapat 

dijadikan arena persaingan sehat (fastabiqul khairat) dan dapat 

pula meningkatkan motivasi belajar para anggota kelompok. 
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Dalam pelaksanaannya, siswa dibagi kedalam beberapa 

kelompok yang anggotanya bersifat heterogen. Biasanya setiap 

kelompok terdiri atas empat sampai enam orang. 

5) Pemodelan 

Komponen pembelajaran kontekstual yang kelima adalah 

pemodelan. Pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu 

dapat menggunakan atau menghadirkan model yang bisa ditiru. 

Cara pembelajaran semacam ini akan lebih cepat dipahami siswa 

dari pada hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada 

siswa tanpa menunjukan modelnya.  

Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual guru bukan 

satu-satunya model. Guru dapat merancang model dengan 

melibatkan siswa. Siswa yang memiliki prestasi, bakat dan 

kemampuan dapat ditunjuk untuk dijadikan model. Bahkan model 

pun dapat didatangkan dari luar lingkungan sekolah. 

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan bagian penting dalam pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual. Refleksi merupakan respons 

terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

Refleksi adalah cara berpikir tentang hal yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang hal-hal yang sudah dilakukan di 

masa lalu. Kesadaran semacam ini penting ditanamkan kepada 
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siswa agar ia bersikap terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan 

baru. 

Refleksi diperlukan untuk mengevaluasi atau introspeksi 

apakah selama mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat 

mengikuti dengan baik, aktif, dapat memahami materi 

pembelajaran, senang belajar, dan lain-lainnya.  

7) Penilaian yang Sebenarnya 

Penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data 

yang bisa memberikan gambaran atau informasi perkembangan 

pengalaman belajar siswa. Gambaran dari perkembangan belajar 

siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa 

siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Jika data 

yang diperoleh menggambarkan masalah siswa dalam belajar, 

maka guru harus segera mengambil tindakan yang tepat agar 

siswa terbebas dari kendala belajar. 

Dengan demikian, penilaian autentik diarahkan kepada 

proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah 

terkumpul ketika atau dalam proses pembelajaran siswa 

berlangsung, bukan semata-mata pada hasil pembelajaran. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian autentik bukan 

menghakimi siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan 

pengalaman belajar siswa. Penilaian dilakukan secara 

komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. 
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Sehingga penilaian itu dapat dimanfaatkan oleh siswa, orang tua, 

dan sekolah untuk mendiagnosis kesulitan belajar, umpan balik 

pembelajaran, dan atau untuk menentukan prestasi siswa. 

d) Pengelolaan Isi Pembelajaran 

Implementasi pembelajaran PAI dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung 

Lampung Selatan, juga memperhatikan bagaimana cara mengelola isi 

atau materi pembelajaran. Dalam mengelola meteri pembelajaran 

PAI,  sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
29

  

1) Materi pelajaran dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, atau berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

2) Tingkat kedalaman atau keluasan materi disesuaikan dengan 

karakteristik siswa, termasuk dalam hal kecepatan berfikir, tinggi 

rendahnya motivasi mereka dalam belajar. 

3) Bagi mereka yang memiliki kekhususan atau memiliki 

kemampuan yang berbeda maka diberikan penjelasan yang 

berbeda, misalnya dengan memberikan ilustrasi berupa gambar, 

dan penggunaan istilah yang sederhana. 

4) Penyampaian materi pelajaran PAI juga disesuaikan dengan 

waktu dan media pembelajaran yang tersedia. 
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5) Menyajikan berbagai materi mata pelajaran lain secara 

integrative untuk keperluan pembelajaran. 

6) Mengkaitkan materi pelajaran PAI dengan realita kehidupan 

sehari-hari siswa. Hal ini dilakukan agar materi pelajaran dapat 

dicerna dengan mudah oleh siswa, karena berkaitan dengan 

pengalaman yang telah dialaminya. 

 

D. Evaluasi Pembelajaran PAI dengan Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual 

Evaluasi pembelajaran PAI dilakukan untuk mengetahui dan 

mengukur hasil belajar yang telah dilakukan oleh setiap siswa. Evaluasi 

sangat bermanfaat, terutama dalam mengetahui siswa yang belum atau sudah 

memahami bahan ajar yang diberikan. Evaluasi dilakukan bisa dalam bentuk 

pemberian soal-soal atau latihan-latihan, atau dalam bentuk performance, 

evaluasi (penilaian) proses, dan evaluasi (penilaian) berbasis kelas. 

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di SDN 2 Tanjungan Kec. 

Kab. Katibung Lampung Selatan, terutama dalam rangka menerapkan 

pendekatan kontekstual, menurut Dadih Ad Diyar, dilakukan dengan melalui 

penilaian yang sebenarnya (autentic assesment) ialah dengan cara 

mengumpulkan semua data yang dapat memberikan informasi tentang 

perkembangan siswa
30

.  
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Penilaian seperti ini menurut Dedi Supriatna,
31

 diperlukan untuk 

mengetahui gambaran perkembangan belajar siswa untuk dapat memastikan 

bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila 

data-data atau informasi yang dikumpulkan guru memberikan informasi 

tentang kemacetan siswa dalam belajar, maka ia segera mengambil tindakan 

yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. 

Akan tetapi yang perlu digaris bawahi, menurut Dadih Ad Diyar, 

bahwa pelaksanaan autentic assesment adalah penilaian ini bukan untuk 

mencari informasi tentang belajar siswa. Akan tetapi lebih ditekankan pada 

upaya membantu siswa agar mampu mempelajari (learning how to learn), 

bukan hanya ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi 

diakhir periode pembelajaran. Data yang dikumpulkan harus diperoleh dari 

kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran 

PAI.  

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh guru adalah dengan 

penilaian portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian berbasis kelas. 

Penilaian potofolio dilakukan terhadap kumpulan hasil kerja seorang siswa 

(individual) yang dihasilkan dari pengalaman belajar siswa dalam priode 

waktu tertentu.  

Penilaian kinerja atau performance, dilakukan dengan cara 

mengamati segala bentuk ativitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian 

seperti ini dilaksanakan dalam pembelajaran PAI dalam kelompok diskusi, 
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melakukan praktek shalat, manasik dan lain sebagainya, yang dapat diamati 

atau diobservasi. Sedangkan penilaian berbasis kelas (PBK) merupakan 

penilaian berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya 

memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri mereka 

sendiri. 

Bentuk penilaian seperti ini digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang 

bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak 

diukur dari siswa. Penilaian ini menurut Dedi Supriatna, dilakukan oleh 

dirinya sebagai guru dan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Hal ini dilakukan 

karena hanya guru atau ia sendiri yang mengetahui tingkat keberhasilan 

siswanya, kemudian siswa sendiri akan lebih meningkatkan cara belajar 

sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, cara penilaian dilakukan secara 

berkala dan berkesinambungan, dengan mengukur semua kemampuan yang 

dimiliki, kemudian hasilnya di analisis untuk diadakan tindak lanjut, baik 

dengan pengayaan atau remedial.
32

 

Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini senantiasa dibarengi dengan 

pembelajaran remedial, terutama bagai siswa yang memiliki kemampuan 

minimal dalam segi kemampuan dan ketuntasan dalam belajar. Hal ini 

penting dilakukan karena keberhasilan siswa dalam mempelajari sesuatu 

materi pelajaran terletak pada kemampuan mereka dalam mengelola belajar, 

kondisi belajar, dan membangunkan struktur kognitifnya pada bangunan 
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pengetahuan awal serta mampu mempersentasikannya kembali, sebagai 

bentuk keterampilan mengkomunikasikan kepada orang lain. 

E. Potensi dan kelemahan Pelaksanaan Pembelajaran PAI dengan 

Pendekatan Kontekstual di SDN 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi 

pendekatan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran PAI di SDN 2 

Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan, dalam perjalanannya 

(hingga saat ini, sewaktu mengadakan penelitian) masih dalam upaya menuju 

predikat baik.  

Jika dilihat dari hasil yang telah dicapai selama ini, maka dapat 

dikatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran kontekstual sudah cukup 

baik dan sesuai dengan standar unsur pendekatan pembelajaran kontekstual. 

Meski jika ditinjau dari tujuan pendidikan, visi dan misi SDN 2 Tanjungan 

Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan, hasil ini masih belum maksimal. Akan 

tetapi, langkah menuju pada kesempurnaan tetap diusahakan dengan 

memaksimalkan potensi dan meminimalisir kelemahan.  

Dalam pengamatan penulis, sebagai hasil observasi yang dilakukan 

selama melakukan penelitian, faktor-faktor yang menunjang keberhasilan 

penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran PAI di 

SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan, terdapat beberapa 

faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
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Untuk mengetahui potensi pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada 

mata pelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung 

Selatan adalah sebagai berikut : 

Pertama, faktor sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang 

profesional dalam hal ini guru merupakan salah satu hal yang menunjang 

keberhasilan penerapan pembelajaran kontekstual di SDN 2 Tanjungan Kec. 

Kab. Katibung Lampung Selatan. Bentuk profesionalitas guru akan terwujud 

dalam persiapan pembelajaran, pemilihan dan menerapkan metode-metode 

yang akan digunakan, pemilihan dan penentuan media pembelajaran yang 

tepat. Tanpa adanya persiapan yang sungguh-sungguh maka haaya akan 

menghasilkan suatu pembelajaran yang tidak terarah, tidak tetap pada tujuan 

yang direncanakan dan dilaksanakan secara asal-asalan, tentunya tujuan 

pembelajaran akan sulit tercapai.  

Hal lain yang mendukung dari sisi guru adalah kreatifitas mereka 

dalam mengembangkan materi secara mandiri dengan berinovasi, atau pun 

mengadopsi dari teman sejawat yang lain yang telah lebih dulu memiliki 

kreatifitas dalam mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual 

dalam mata pelajaran tertentu, kemudian dimodifikasi dan dikembangkan 

lebih jauh.  

Hal ini diketahui penulis dari guru PAI,  bahwa sedikit banyak 

langkah-langkah, strategi dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran kontekstual yang diterapkan merupakan sebagian hasil adopsi 

dari guru mata pelajaran lain, dan dengan diikuti diskusi yang matang untuk 
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menetapkan apakah strategi tersebut cocok diterapkan dalam mata pelajaran 

PAI,  sehingga mampu membangkitkan kompetensi dan potensi siswa. 

Kedua, faktor siswa, sikap antusiasme dan rasa ingin tahu yang besar 

dari mereka merupakan faktor penunjang pelaksanaan pendekatan 

pembelajaran kontekstual. Hal ini terlihat ketika mereka mengikuti proses 

pembelajaran, semangat mereka untuk tampil menjadi yang terbaik dan 

menjadi kelompok yang terbaik dalam setiap presentasi kelompok di depan 

kelas. Begitu juga terlihat dalam praktek, dimana mereka selalu antusias dan 

terlibat aktif dalam aktivitas prakteknya. 

Ketiga, faktor pimpinan sekolah. Adanya political will dan sikap 

empati pimpinan sekolah sebagai pimpinan lembaga terhadap pelaksanaan 

program dapat menjadi pembangkit semangat guru. Bahkan, dalam keadaan 

tertentu, pimpinan SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung Selatan 

turun tangan sendiri untuk menjelaskan program-program pengajaran secara 

langsung. 

Keempat, faktor orang tua/wali siswa, terdapatnya partisipasi aktif dari 

para orang tua/wali siswa dan kerjasama mereka dalam memajukan sekolah, 

karena memang kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan oleh pihak 

sekolah. Hal ini terlihat dengan adanya komite SD ditingkat yang 

menampung aspirasi semua orang tua siswa pada level sekolah, sehingga 

segala informasi mengenai sekolah maupun perilaku siswa dapat disampaikan 

kepada masing-masing orang tua.  
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Kelima, faktor iklim sekolah, seluruh warga sekolah(guru, murid, 

pimpinan dan staff) saling membangun hubungan yang sangat harmonis 

sehingga sangat memungkinkan terlaksananya pendekatan pembelajaran 

kontekstual dengan baik. 

Keenam, faktor sarana dan prasarana, dengan adanya sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung 

Selatan yang cukup, antara lain dengan adanya perpustakaan madarasah, 

internet, komputer, dan lain-lain semakin mendukung terlaksananya 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. 

Selain faktor penunjang sebagaimana di kemukakan di atas, terdapat 

pula kelemahan dalam pelaksanaan pendekatan pembelajaran kontekstual 

mata pelajaran PAI di SDN 2 Tanjungan Kec. Kab. Katibung Lampung 

Selatan, diantaranya adalah: 

Pertama, faktor peserta didik, banyaknya peserta didik yang berasal 

dari latar belakang yang berbeda, baik dari kecerdasan, tingkat ekonomi, 

maupun status sosialnya. Ini memicu tenaga dan pikiran yang ekstra untuk 

menanganinya secara manusiawi dan adil. 

Kedua, faktor sumberdaya tenaga pendidik, terkadang guru juga 

kurang matang mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang 

maksimal, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas kurang 

mengena terhadap sasaran yang diharapkan. 

Dengan berbagai macam potensi maupun kelemahan, penulis 

beranggapan bahwa pelaksanaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 
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PAI sangat efektif untuk diterapkan. Ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil 

dan prestasi belajar siswa, mereka lebih memahami dan menguasai materi, 

karena mereka belajar mengalami, mereka terlibat aktif di dalamnya, bukan 

hanya menghafal konsep atau materi belaka.  

 

 


