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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ALANISA DATA 

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat SD Negeri 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan

SD N 3 Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 

merupakan salah satu sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan 

Nasional yang terletak di Jalan Ir. Sutami Desa Sukaneagara Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. Berada dilingkungan yang masih nuansa perkampungan yang 

cukup ramai penduduk, siswa dan siswi yang belajar disekolah ini 98% beragama Islam. 

Sarana untuk beribadah seperti musola kurang memadai karena musola atau masjid terletak 

diluar lingkungan sekolah, sedangkan musola didalam lingkungan sekolah masih tahap 

pembangunan (hampir selesai), tetapi dengan begitu kegiatan beribadah disekolah tetap 

berjalan dengan baik dan siswa siswi berantusias.
1

Sejarah singkat SD N 3 Sukanegara berdiri pada tahun 1983 dibawah pimpinan Bpk. 

Selamet sampai tahun 2005, dikenal sebagai sekolah yang santun, berbudi, disiplin dan 

berakhlak mulia. Kemudian pada tahun 2005 sampai dengan 2012 dipimpin oleh Ibu 

Mistrismi, S.Pd. sampai tahun 2016 sekolah ini telah mengalami pergantian kepala sekolah 

sebanyak 3kali. Dari tahun 2012 sampai saat ini sekolah dipimpin oleh Ibu Sono Dwi Hartati 

selaku kepala sekolah SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan, beliau telah 

menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 4th. Dibawah kepemimpinan beliau lah mulai 

didirikan musolla yang hampir selesai itu demi tercapainya akhlak peserta didik yang baik 

dengan sarana dan prasarana tempat peribadahan yang baik pula. Kerjasama terjalin baik dan 

interaksi antara guru dan kepela sekolah saling terbuka dan memberikan masukan satu sama 

lain. 

2. Profil SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan

a. Visi

“TERCINTA” (tertib, edukatif, Ramah, Cerdas, Iman dan Takwa)

b. Misi

1. Melaksanakan tata tertib sekolah yang telah dibuat dan disepakati bersama

1
 Dokumentasi, SD N 3 Sukanegara, Tanggal 3 Oktober 2016. 
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2. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan program pembinaan siswa 

melalui kegiatan ekstrakulikuler dan kurikuler 

3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara siswa, guru dan masyarakat 

sekitar sehingga program kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik 

4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar PAIKEM sesuai dengan kurikulum 

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada disekolah 

6. Melaksanakan kegiatan  peningkatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler 

7. Melaksanakan kegiatan peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa 

  Indikator Misi: 

1. Pelaksanakan tata tertib dengan penuh rasa tanggung jawab 

2. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan 

3. Menanamkan sikap disiplin masuk, pulangbdan berpakaian 

4. Melaksanakan MBS untuk menunjang kemajuan program sekolah 

5. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan bakatndan pilihannya 

6. Melaksanakan bimbingan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki 

7. Melaksanakan bimbingan diluar beban jam pelajaran 

8. Bekerjasama dengan guru, wali yang mempunyai potensi untuk melaksanakan 

kegiatan bimbingan sehingga siswa dapat berkembang dengan optimal 

9. Membuang sampah pada tempatnya 

10. Menjaga keamanan dan kenyamanan sekolah. 

  Tujuan Sekolah 

1. Pendidikan yang berwawasan kebudayaan, keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 Saat ini guru-guru SD N 3 Sukanegara berusaha maksimal meningkatkan prestasi 

dibidang pengetahuan dan meningkatkan kinerja secara profesional. Dengan menambah ilmu 

pengetahuan lewat jalur formal maupun jalur non formal secara swadaya yang relevan 

dengan porsi sekolah.
2
 

                                                           
2
Dokumentasi, SD N 3 Sukanegara, Tanggal 5 Oktober 2016. 
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c. Keadaan Guru dan Karyawan SD N3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung 

Selatan 

 Jumlah tenaga pendidik atau guru dan tenaga administrasi yang bertugas di SD N 3 

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan terdiri dari PNS dan Honorer dengan rincian 

4 PNS, 6 Honorer. Yang terdiri atas 1 Kepala Sekolah, 6 Guru Kelas, 1 Guru Agama Islam, 1 

Guru Olahraga, 1 Operator. Sebagaimana pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 

Keadaan Guru SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan Tp. 2016/2017 

No Nama  Uraian Status 

Kepegawaian 

Agama  Jumlah 

1 Soni Dwi Hartati, S.Pd Kepala Sekolah PNS Islam 1 

2 Dani Hariansyah, S.Kom Operator Honorer Islam 1 

3 Romdiyah, S.Pd.I Guru PAI PNS Islam 1 

4 Dedi Yuniantoro Guru Penjaskes Honorer Islam 1 

5 Murliani Sitohang Guru Kelas  PNS Keristen 1 

6 Mistrismi, S.Pd Guru Kelas  PNS Islam 1 

7 Elita Melda, S.Pd Guru Kelas  Honorer Islam 1 

8 Eli Ida Fitriyani Guru Kelas  Honorer Islam 1 

9 Yuspa Mailinda, S.Pd Guru Kelas  Honorer Islam 1 

10 Linda Wati, S.Pd Guru Kelas  Honorer Islam 1 

Jumlah 10 

 Sumber Data : Dokumentasi Tenaga Pendidik SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 2016 

 Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tenaga pendidik mulai dari kepala sekolah 

sampai tenaga pendidik SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan berjumlah 

10orang yang terdiri dari PNS dan Honorer. Dalam menjalankan fungsinya, guru selain 

mengajar bidang studi tertentu, dalam waktu yang bersamaan guru juga memilki tugas, 

seperti kepala sekolah, sebagai walikelas, dan sebgai guru pendamping, sebagai pendamping 

ekstrakurikuler dan sebagainya. Dengan demikian secara umum keadaan guru di SD N 3 

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan telah memenuhi standar kualifikasi 

profesional guru dan layak menjadi guru. 
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 Dalam satu minggu mata pelajaran pendidikan agama Islam diberikan sebanyak 3jam 

tatap muka untuk kelas 1 dan 2, kemudian 3jam tatap muka dalam proses belajar mengajar 

dikelas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 30 menit tatap muka solat bersama dan 

siraman rohani untuk kelas 3, 4 , 5 dan 6 diluar jam pelajaran. Alokasi waktu 1jam pelajaran 

adalah 35menit, dalam satu tahun pelajaran 2 semester.
3
 

d. Keadaan Peserta Didik di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung 

Selatan 

 Jumlah peserta didik di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan tahun 

ajaran 2016/2017 sebanyak 137 peserta didik, terdiri 6 rombongan belajar. 69 peserta didik 

laki-laki dan 68 peserta didik perempuan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4 

Data Peserta Didik di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan 

TP.2016/2017 

 

No Kelas Jumlah Siswa Laki-laki Perempuan Rombongan 

Belajar 

1 I 32 14 18 1 

2 II 22 09 13 1 

3 III 26 10 16 1 

4 IV 24 14 10 1 

5 V 15 10 5 1 

6 VI 18 12 6 1 

JUMLAH 137 

Sumber Data: dokumentasi SD N 3 Sukanegara TP. 2016  

 Peserta didik di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan tersebut pada 

umumnya dari daerah sekitar desa atau kelurahan tersebut. Setelah peneliti meneliti 

kelapangan pada tahun 2016 peserta didik 99% beragama Islam, sehingga idealnya SD N 3 

Sukanegara ini dengan jumlah siswa yang beragama Islam lebih banyak untuk 

mengembangkan suasana keagamaan khususnya nilai-nilai ajaran yang dapat diterapkan 

dalam lingkungan sekolah khususnya. Dalam arti warga sekolah seharusnya dapat 

melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga dapat mengembangkan suasana 

                                                           
3
Ibu Romdiyah, Guru PAI SD N 3 Sukanegara, Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2016. 
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keagamaan di SD N 3 Sukanegara tanjung Bintang Lampung Selatan ini secara optimal, 

untuk menjalankan kehidupan yang sukses di dunia dan diakhirat pada akhirnya. Belum lagi 

salah satu guru yang beragama non muslim disekolah tersebut sangat mendukung adanya 

kegiatan keagamaan disekolah. 

e. Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada di SD N 3 Sukanegara Tanjung 

Bintang Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Data Inventaris SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan 

 

No Uraian Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Guru 1 

3 Ruang Belajar 6 

4 Kursi Tamu 2 set 

5 Meja dan Kursi Guru 10 set 

6 Meja dan Kursi Murid 140 set 

7 Papan Tulis Kelas 6 

8 Papan Rekapitulasi 3 

9 Papan Pengumuman 1 

10 Lemari Administrasi 6 

11 Lemari Perpustakaan 8 

12 Sumur 1 

13 WC 2 

Sumber Data: Dokumentasi SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan TP.2016. 

 Dari hasil penelitian mengenai sarana dan prasarana yang ada di SD N 3 Sukanegara 

Ltanjung Bintang Lampung Selatan sudah cukup tetapi masih kurang memadai, ditambah 

musola yang belum selesai jadi menggunakan alat-alat ibadah masing-masing. Tetapi dengan 

demikian sudah ada perkembangan yaitu hampir selesainya bangunan musola didalam 

lingkungan sekolah tepatnya disebelah kantor atau ruang guru. Dengan begitu peserta didik 

dapat menggunakan fasilitas musola dan bahkan alat-alat ibadah yang akan disediakan 
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dimusola setelah musola diresmikan nanti. Terlebih dapat menunjang kegiatan 

pengembangan suasana keagamaan disekolah tersebut. 

B. Analisa Data 

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Suasana 

Keagamaan di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan 

 Dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa peran atau tugas guru pendidikan 

agama Islam sebagaimana dalam peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 2010 tentang 

“pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa guru 

pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik.” Dalam menjalankan perannya sebagai guru agama Islam di SDN 3 Sukanegara 

Tanjung Bintang Lampung Selatan yang di sesuaikan dengan landasan teoritis adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru Sebagai Pendidik 

 Guru sebagai pemimpin dikelas harus mampu menciptakan suasana agamis, 

menyenangkan dan tempat yang menyejukkan lahir dan batin siswa. Peran guru sebagai 

pendidik akan berhasil apabila guru memiliki kepribadian seperti memiliki daya kerja besar 

dan antusiasme, bersikap obyektif dan mampu menguasai emosi dan bertindak adil, memiliki 

keterampilan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan bertindak selaku penasehat dan orang 

tua siswa/siswi disekolah serta membuat keputusan yang tepat cepat, rasional dan praktis. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bahwa guru pendidikan agama Islam dalam 

melaksanakan tugas dikelas menggunakan metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

peserta didik. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan shalat di musola, guru PAI telah 

menjadi orang yang pertama yang mencetus ide dan mempraktekannya, yang diikuti oleh 

siswa/siswi. Dalam hal ini guru PAI telah berupaya untuk mengikuti tuntutan kurikulum yang 

diterapkan.
4
 

b. Guru Sebagai Pembimbing 

 Dalam perannya sebagai pembimbing, guru pendidikan agama Islam di SD N 3 

Sukanegara, bahwa seluruh guru yang ada diupayakan menjadi pembimbing bagi siswa-siswa 

                                                           
4
Soni Dwi Wahyudi, Kepala Sekolah, Tanggal 17 Oktober 2016. 
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terutama guru PAI dengan cara membimbing siswa untu bersikap baik, sopan, jujur dan 

disiplin dalam waktu beribadah. 

c. Guru Sebagai Pengajar 

 Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam di SD N 3 Sukanegara, mengajarkan 

kepada siswa dalam mengembangkan suasana keagamaan, karena anak belajar dengan cara 

melihat, mendengar, meniru, menyesuaikan, dan mengintegrasikan diri dalam suatu suasana. 

Keteladanan seorang guru yang di ikuti dengan latihan-latihan keagamaan akan lebih 

meresap dalam jiwa anak. 

d. Guru Sebagai Pengarah 

 Dalam perannya sebagai pengarah, guru pendidikan agama Islam di SD N 3 

Sukanegara, telah berhasil mengarahkan siswa-siswa kepada ajaran yang benar, sikap yang 

berbudi pekerti dan menghindari perilaku buruk dan mengarahkan untuk membiasakan 

bersifat religius agar tercapainya suasana keagamaan disekolah maupun diluar sekolah. 

e. Guru Sebagai Pelatih 

 Dalam peran sebagai pelatih, guru pendidikan agama Islam di SD N 3 Sukanegara, 

selalu mencoba untuk melatih anak-anak membiasakan mengucapkan salam ketika bertemu 

dengan guru dan siswa lainnya, melatih membiasakan bersikap tolong-menolong terhadap 

sesama dan melatih kesiplinan waktu beribadah. 

f. Guru Sebagai Teladan 

 Dalam perannya sebagai teladan, guru pendidikan agama Islam di SD N 3 

Sukanegara, berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bahwa seluruh guru yang ada di 

SD tersebut diupayakan untuk menjadi teladan dengan cara menegakkan disiplin, kerapian, 

tepat waktu masuk dan keluar dari sekolar dari sekolah.
5
 Misalnya saja keteladanan secara 

langsung, sikap membaca Al-Qur’an yang baik, sikap shalat yang baik, sikap berdoa yang 

baik, sikap saling memaafkan kesalahan anak. Adapun keteladanan yang bersifat tidak 

langsung misalnya saja, suasana dikelas yang agamis, tertib, disiplin, lingkungan bersih, 

indah dan aman. Dengan demikian pembinaan sikap dan cita rasa beragama kepada anak 

didik melalui keteladanan itu selama proses pendidikan, dalam mengembangkan suasana 

                                                           
5
Ibid, Kepala Sekolah, Tanggal 17 Oktober 2016. 
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keagamaan akan lebih berkesan dan melekat serta mewarnai kehidupan anak dalam 

kehidupannya. 

g. Guru Sebagai Penilai atau Evaluator 

 Guru berperan sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai pretasi anak 

didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat mennetukan 

bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Dalam hal ini guru PAI telah memerankan 

penilaian terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian dilakukan baik dikelas 

maupun diluar kelas. Siswa yang berprestasi dalam bidang keagamaan akan mendapatkan 

nilai terbaik dari guru, seperti pemenang memnbaca Al-Qur’an (MTQ), siswa yang kreatif 

dalam bidang agama (pantai azan, kaligrafi, dan berbusana yang Islami ke sekolah). Jadi 

semua yang dilakukan anak didik akan dinilai oleh guru PAI, demikian juga siswa yang tidak 

memiliki sifat tidak terpuji dengan nilai kurang baik, bahkan memanggil orang tua siswa 

tersebut ke sekolah guru pembinaan anak secara bersama-sama. 

 Demikianlah peran guru yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di SD N 3 

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan yang telah cukup baik, semoga dapat 

ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat sehingga SD N 3 Sukanegara memiliki lebih 

banyak peminat dan menjadi sekolah yang semakin baik lagi, serta menciptakaan akhlak 

mulia terhadap peserta didik yang telah lulus dari SD tersebut. 

2. Pengembangan Suasana Keagamaan 

 Dalam pengembangan suasana keagamaan di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang 

Lampung Selatan telah menjadi sebuah program sekolah sejak dari dahulu sampai sekarang 

ini. 

 Adapun pelaksanaan suasana keagamaan adalah sebagai berikut: 

a. Membiasakan mengucap salam 

 Dalam membiasakan perilaku mengucapkan salam ini maksudnya para siswa-siswi di 

SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan ketika masuk sekolah bertemu 

dengan teman-temannya mereka bersalaman antara satu sama lainnya. 

 Sedangkan guru-guru bila bertemu pada setiap harinya telah membiasakan 

mengucapkan salam dan sambil berpelukan. Hal ini terlihat sekali bagu ibu, sedangkan yang 
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laki-laki cukup dengan berjabat tangan saja. Mereka telah terbiasa dengan budaya tersebut di 

SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

b. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar 

 SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan pada waktu duduk di kelas 

setelah masuk, maka mereka membaca doa belajar secara bersama-sama dengan spontan 

ketika guru telah masuk ke dalam kelas. Selesai siswa membaca doa yang diawali surat Al-

Fatihah dan surat pendek, kemudian guru memulai pembelajaran sesuai dengan jadwal 

pelajaran setiap harinya pada kelas masing-masing. Hal ini dilakukan karena siswa-siswi nya 

mayoritas beragama Islam. Demikian juga ketika pulang sekolah, maka secara spontan 

mereka membaca surat pendek dan membaca doa, lalu bersiap untuk pulang dengan 

menghormati gurunya. 

c. Membaca surat pendek 

 Siswa-siswi SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan membaca surat-

surat pendek setelah membaca doa sebelum belajar, mereka membaca Al-Fatihah kemudian 

di tambah dengan surat-surat pendek yang mereka pelajari pada buku pelajaran agama Islam, 

seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dll. Demikian juga ketika pulang sekolah mereka 

membaca salah satu surat pendek tersebut, kemudian membaca doa untuk mengakhiri proses 

pembelajaran. Pembacaan secara serentak oleh siswa-siswi yang diawali oleh ketua kelas 

sebagai pemimpin dalam kelas. 

d. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

 Sesuai yang telah diprogramkan pemerintah di kalender setiap tahunnya bahwa 

terdapat beberapa hari besar Islam yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj dan 

dalam rangka 1 muharram, maka dibentuk panitia pelaksana yang dimusyawarahkan oleh 

guru pendidikan agama Islam dengan guru-guru lainnya dengan dikoordinir oleh kepala 

sekolah. Pada pelaksanaan PHBI tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Lomba membaca Al-Qur’an 

2. Lomba kaligrafi 

3. Lomba busana muslim 

4. Lomba hafalan surat pendek 

5. Lomba azan, dll. 



96 
 

 
 

 Perlombaan dilaksanakan sekecamatan Tanjung Bintang, kemudian pemenangnya 

yang mendapat katagori juara 1 dipersiapkan untuk mengikuti ke tahap selanjutnya, kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta mengamalkan ajaran-

ajaran agama Islam pada SD N 3 Sukanegara dan memperdalam pengembangan suasana 

keagamaan di sekolah. 

e. Pelaksanaan Pesantren Kilat 

 Pada ramadhan SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan melaksanakan 

pesantren kilat setiap kelasnya sudah terjadwal 2 hari setelah itu dilanjutkan dengan kelas 

berikutnya, dari kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan kelas 1 dan 2, belum diikutkan. Pada 

acara pesantren kilat diberikan materi-materi keagamaan untuk memperdalam dan 

mmeningkatkan pemahaman dan oenerapan, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, serta 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam kehidupan. Serta tadarus 

Al-Qur’an yang dibimbing oleh guru pendidikan agama Islam yang ada di SD N 3 

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan itu sendiri secara bergiliran. 

f. Mengadakan Zakat Fitrah 

 Pada bulan ramadhan guru pendidikan agama islam memoptiovasi agar anak didik 

untuk dapat menjalankan puasa pada bulan ramadhan dan mengeluarkan zakat fitra setiap 

tahun guna untuk mensucikan diri, selain dari zakat mal atau mensucikan harta yang kita 

miliki selama satu tahun, siswa dihimbau untuk mengeluarkan zakat fitrah disekolah. 

Sebagian kecil telah melaksanakannya melalui sekolah dengan memberikan berupa makanan 

pokok yakni 2,5 kg dan sebagian dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan harga makanan 

pokok (beras). Kemudian zakat fitrah yang terkumpul melalui sekolah dibagikan kepada yang 

berhak menerimanya yang dikoordinir oleh guru pendidikan agama islam. 

g. Shalat Zuhur Berjama’ah 

 SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan mengelola sekolahnya dengan 

baik, siswa dianjurkan untuk shalat zuhur berjamaah di sekolah. Dalam pelaksanaan ini di 

koordinir oleh guru pendidikan agama Islam. Kendalanya hanya belum memiliki musola 

sendiri, jadi melaksanakan shalat berjamaah di adakan diruangan, dan tempat wudhu yang 

masih kurang memadai. Tetapi, itu tidak menyurutkan antusias siswa-siswi untuk 

melaksanakan shlat berjamaah dengan hati senang dan penuh semangat. Terlebih lagi 
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dukungan dari guru non agama Islam, jadi pengembangan suasana keagamaan disekolah 

berjalan dengan baik walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
6
 

Sesuai dengan tesis yang berjdul “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pengembangan Suasana Keagamaan di SDN 3 Sukanegara” wawancara kepada kepala 

sekolah dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkenaan dengan tesis ini. 

“ Kurang lebih dari sekitar 5 tahun yang lalu saya sudah mengabdi sebagai kepala 

sekolah di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan ini. Dalam satu bulan 

sekali setiap awal bulan sayamengadakan rapat guna memotivasi guru-guru dan tenaga 

administrasi di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. Kebijakan yang saya 

sampaikan kepada guru-guru dan tenaga pendidikan berkaitan dengan pengembangan 

suasana keagamaan yaitu kebijakannya berkenaan dengan proses belajar mengajar dan 

pengembangan suasana keagamaan disekolah ini, seperti mendukung program yg telah 

berjalan disekolah dan memotivasi guru-guru untuk terus mengembangkan program yang 

ada, untuk disiplin dalam belajar – mengajar juga beribadah dll. Alhamdulillah sejauh ini 

berjalan dengan baik kegiatan PHBI di SD N 3 Sukanegara, mesti terkadang yang condong 

mengikuti kegiatan siswanya itu-itu saja tapi setidaknya yang lain juga ikut bersemangat 

walau enggan mengikuti lomba. Salah satu program saya dalam pengembangan suasana 

keagamaan disekolah ini adalah, membiasakan siswa-siswa untuk bersalaman, dan 

membiasakan siswa untuk berantusias menghadiri penyembelihan hewan qurban, juga 

meminta guru dan siswa untuk disiplin dalam waktu masuk kelas maupun waktu beribadah. 

upaya yang saya lakukan selama ini, menjalin silahturahmi yang baik bersama guru dan wali 

murid, menjalin kerjasama yang baik dengan guru-guru untuk mengembangkan suasana 

keagamaan disekolah, menjalan program-program yang ada dan terus berupaya 

mengembangkannya. Semua tidak ada yang mudah n berjalan mulus, karena setiap hal pasti 

ada kendala, kendala saya yaitu pembangunan tempat ibadah yang kurang memadai dan 

musola yang masih dalam tahap pembangunan, juga siswa-siswa yang masih sering berkelahi 

tidak dapat di pungkiri, tapi sejauh ini masih dapat di atasi dengan baik karena siswa tidak 

pernah sampai melanggar kode etik atau melanggar norma agama.”
7
 

 

                                                           
6
Romdiyah, Guru PAI SD N 3 Sukanegara, Tanggal 03 November 2016. 

7
 Soni Dwi Hartati, Kepala Sekolah SD N 3 Sukanegara, Tanggal 04 November 2016. 
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Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, kepala sekolah telah berusaha sebaik 

mungkin dalam pengembangan suasana keagamaan tersebut tetapi tetap saja ada kendala 

yang mengahampiri, tetapi penulis rasa itu hal yang wajar karena mengahadapi anak-anak 

yang masih tahap belajar. 

Sesuai dengan tesis yang berjdul “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengembangkan Suasana Keagamaan di SDN 3 Sukanegara” wawancara kepada guru 

pendidikan agama Islam dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkenaan 

dengan tesis ini. 

“ Kurang lebih sudah 10 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Alhamdulillah 

kerjasama kepala sekolah dan guru di SDN 3 Sukanegara ini berjalan sangat baik selama ini, 

kepala sekolah seorang yang mau mendengarkan pendapat dan enak di ajak diskusi serta 

mendukung semua program masukan dari saya dan guru-guru lain.Usaha yang saya lakukan 

dalam kegiatan PHBI seperti pesantren kilat yaitu memberikan bahan materi yang menarik 

sehingga anak bersemangat untuk mengikutinya dan tak lupa saya selalu memberikan 

siaraman rohani kepada siswa-siswi pada saat pesantren kilat tersebut. Saya menjadwal 

membaca surat pendek dan berdoa pada saat masuk kelas sebelum belajar dan sebelum 

pulang siswa-siswi selalu dibiasakan untuk membaca doa dan membaca surat-surat pendek 

terlebih dahulu setiap hari, dipacu agar terbiasa dan dapat hapal diluar kepala. Jadwal solat 

yang dilakukan di SD N 3 Sukanegara ini adalah secara bergantian, dikarenakan fasilitas 

yang kurang mendukung. Jadi siswa dijadwalkan secara bergantian setiap harinya dari senin 

sampai kamis, jumat sabtu tidak. Pada hari senin kelas 3 dan kelas 4, selasa kelas 4 dan kelas 

5, rabu kelas 5 dan kelas 6, kamis kelas 6 dan kelas 3. Dan hanya kelas tinggi saja seperti 

kelas 3, 4, 5 dan 6 sedangkan kelas 1 dan 2 tidak.”
8
 

Dari hasil wawancara bersama guru pendidikan agama Islam di atas, terlihat bahwa 

guru pendidikan agama Islam telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya dan 

menjalin kekompakan bersama kepala sekolah dan guru lainnya dalam pengembangan 

suasana keagamaan di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. Guru 

pendidikan agama Islampun terus berupaya untuk mengembangan program-program yang 

dan dan berusaha menarik siswa-siswi untuk terciptanya selalu suasana keagamaan di SDN 3 

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

                                                           
8
 Romdiyah, Guru PAI SDN 3 Sukanegara, Tanggal 03 November 2016. 
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Sesuai dengan tesis yang berjdul “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengembangkan Suasana Keagamaan di SDN 3 Sukanegara” wawancara terhadap siswa-

siswi kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang 

berkenaan dengan tesis ini. 

“Nama saya Dewi Purwati siswi kelas satu. Nama kepala sekolah saya Ibu Soni, 

sedangkan nama guru pendidikan agama Islam adalah Ibu Romdiyah. Saya tidak rajin 

mengikuti acara keagamaan (PHBI). Saya selalu membaca doa dan surat pendek sebelum dan 

sesudah belajar, tetapi saya tidak hapal. Saya melihat penyembelihan hewan kambing setiap 

tahunnya. Saya tidak mengikuti solat berjamaah, tetapi saya mengaji di TPA.” 

“Nama saya Ramadania Syifa siswi kelas dua. Nama kepala sekolah saya Ibu Soni, 

nama guru PAI saya Ibu Romdiyah. Saya tidak mengikuti acara keagamaan (PHBI). Saya 

ikut membaca surat pendek dan bedoa bersama teman saya dan saya hapal surat Al-Ikhlas. 

Saya tidak melihat penyembelihan hewan kurban karena takut. Saya tidak mengikuti solat 

berjamaah disekolah dan saya juga tidak mengaji di luar sekolah karena saya suka bermain 

bersama teman-teman saya.” 

“ Nama Saya Herman Irawan siswa kelas tiga. Saya rajin mengikuti acara kegamaan 

(PHBI) seperti pesantren kilat. Saya selalu membaca doa dan membaca surat pendek bersama 

teman sekelas saya dan saya hafal surat Al-Asr. Saya senang menyaksikan hewan sapi 

disembelih. Saya selalu mengikuti solat berjamaah disekolah tetapi saya lupa berapa rakaat. 

Saya tidak mengaji dirumah karena kalau sore hari saya bermain bola bersama teman saya.” 

“Nama saya Randika Adi Pratama siswa kelas empat. Saya sering mengikuti lomba 

pada acara-acara Islami. Saya dan teman-teman membaca surat-surat pendek dan berdoa 

bersama guru dikelas dan saya hapal surat Al-Falaq. Saya sering kali melihat penyembelihan 

hewan sapi didekat rumah, saya juga mengikuti solat berjamaah disekolah 4 rakaat dan 

mengaji dirumah pada jam 4 sore.” 

“Nama saya Arsita Amelia siswi kelas lima. Saya senang mengikuti acara keagamaan 

disekolah pada saat isra mi’raj dan maulud nabi. Saya selalu membaca surat pendek bersama 

teman-teman saya dan saya hapal an-nas. Saya menyaksikan penyembelihan hewan kurban 

setiap tahunnya bersama ayah. Dua kali dalam seminggu saya mengikuti solat berjamaah 4 

rakaat disekolah yang telah dijadwalkan. Saya tidak mengaji diluar sekolah.” 
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“ Nama saya M. Dani Ahmadi siswi kelas 6. Saya selalu mengikuti acara PHBI dan 

lomba kaligrafi. Saya rajin membaca surat pendek setiap hari bersama teman sekelas dan 

hapal surat Al-Qausar. Saya jarang menyaksikan penyembelihan hewan kurban karena pasti 

ramai sekali yang melihat. Saya selalu mengikuti kegiatan solat berjamaah disekolah bahkan 

saya yang sering kali azan pada waktu zuhur 4 rakaat. Saya mengaji setiap sore hari di masjid 

dekat rumah.”
9
 

Dari hasil wawancara bersama siswa-siswi SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang 

Lampung Selatan dapat penulis simpulkan bahwa suasana keagamaan disekolah tersbut sudah 

berjalan cukup baik, misalnya saja siswa-siswi selalu membaca surat-sutat pendek pada setiap 

harinya dan sebagian besar dari mereka hafal diluar kepala karena dibiasakan rajin membaca 

setiap hari. Kemudian mereka mengikuti acara PHBI bahkan ada yang mengikuti lomba, 

begitu juga dengan kegiatan solat zuhur berjamaah, mereka yang sudah di jadwalkan selalu 

mengikutinya dengan senang hati, dan bahkan siswa kelas 6 yang sering kali azan ketika 

waktu zuhur tiba. Hanya saja kendala dilingkungan luar sekolah yang masih mempengaruhi 

siswa-siswi tidak bersemangat mengikuti kegiatan keagamaan diluar sekolah seperti rata-rata 

siswa-siswi tidak mengaji di luar sekolah dikarenakan asik bermain bersama teman dan lain 

sebagainya. Tapi dengan demikian siswa-siswi tetap antusias dengan kegiatan keagamaan 

yang ada disekolah, diharapkan siswa-siswi antusias juga melaksanakan kegiatan keagamaan 

dirumah dan diluar sekolah tidak hanya didalam lingkungan sekolah. 

Demikianlah pengembangan suasana keagamaan di SD N 3 Sukanegara Tanjung 

Bintang Lampung Selatan sudah berjalan cukup baik, namun sarana dan prasarana perlu 

ditingkatkan dan masih membutuhkan pengembangan kedepannya guna menghasilkan siswa-

siswi yang berilmu, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta menjalankan nilai-nilai ajaran 

agama Islam. 

                                                           
9
 Siswa-siswi SD N 3 Sukanegara, Kelas 1, 2, 3, 4,5 dan 6, Tanggal 04 November 2016. 




