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PERAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MNINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PAI DI SDN 2 KOTA  KARANG BANDAR LAMPUNG 

SOBARIAH

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang mengenai peningkatan hasil belajar 

siswa yang dibuktikan dengan nilai yang mencapai KKM, hal tersebut tentu tidak 

terlepas dari peran orang tua dan guru. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan 

penelitian peran guru dan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI kelas VI.A yang bertempat di SDN 2 Kota Karang Bandar

Lampung. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui peran yang dilakukan guru 

dan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar siswa(2) Mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung peran guru dan orang tua dalam meningkatkan hasil

belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran guru dan orang tua dalam

Meningkatkan hasil belajar diantaranya: (a) Mendampingi, seperti mendampingi 

siswa belajar, baik di rumah atau saat pembelajaran. (b) Memberikan fasilitas 

yang dibutuhkan, seperti membelikan alat-alat sekolah, memberikan buku-buku 

penunjang, kendaraan antar jemput siswa dan pelayanan prima. (c) memberikan 

motivasi, seperti memberi semangat dan nasihat, memberikan hadiah. (d) 

Mengontrol dan mengarahkan, seperti mengontrol buku, membatasi kegiatan 

anak, mengontrol dari aspek hasil belajar,, kepribadian dan mata pelajaran. (2) 

Peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PAI, yang dapat mencapai KKM 

bahkan melebihi. (3) Faktor pendukung meliputi adanya pelatihan guru , 

lingkungan yang kondusif, antusias orang tua, dan pendampingan spiritual. Faktor 

penghambat meliputi ekonomi keluarga kurang dan sarana prasarana yang 

menunjang.

Kata Kunci : Peran Guru, Peran orang tua, Hasil Belajar.









i

PEDOMAN  TRANSLITERASI

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin

 Tidak dilambangkan  t

 B  Z

 T  '

 s  G

 J  F

 h  Q

 Kh  K

 D  L

 z  M

 R  N

 Z  W

 S  H

 Sy  `

 s ي Y

 d



ii

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
translasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harkat dan Huruf Huruf dan Tanda

— َ◌— a

— ِ◌—

— ُ◌— u

Pedoman translasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur 

Keagamaan, Pedoman Translasi, Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat 

Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.



iii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Zat yang patut di puji karena kemahasucianNya 

ucapan  syukur penulis   haturkan kehadirat Allah SWT Zat yang maha segala-

galanya karena atas kuasa dan ridhoNya jua Tesis ini dapat penulis selesaikan, dan 

ucapan sholawat dan salam kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW,  

semoga  kita termasuk ummat yang istiqomah dalam menjalankan dan 

meneruskan ajaran serta perjuangannya.

Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir 

dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Program Pascasarjana 

IAIN Raden Intan  Lampung dalam Program Studi Ilmu Tarbiyah Konsentrasi 

Pendidikan Agama Islam.

Akhirnya, dengan tetesan keringat, terkurasnya energi fisik dan non 

fisik, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : Peran Guru dan Orang 

Tua dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SD N 2 Kota Karang Bandar 

Lampung, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister dalam Pendidikan Agama Islam (M.Pd). 

Dalam menyusun Tesis ini, banyak bantuan yang telah penulis terima 

oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Idham Kholid, M.A selaku Direktur  Program Pascasarjana IAIN 

Raden Intan  Lampung .

2. Dr. H. Achmad Asrori, M.A., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Program Pascasarjana IAIN Raden Intan  Lampung 



iv

3. Dr. Rijal Firdaos, M.Pd., selaku pembimbing I, yang dengan sabar dan tekun 

membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Prof. Dr. Idham Kholid, M.A., selaku pembimbing II, yang telah banyak 

memberikan masukan kepada penulis guna terselesaikannya penulisan tesis 

ini.

5. Drs. Nur Aidi, MM selaku Kepala sekolah SD N 2 Kota Karang Bandar 

Lampung yang telah banyak memberi data yang sangat bermanfaat dalam 

penulisan ini.

6. Semua pihak yang ikut berperan dalam penulisan tesis ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan kiranya menjadi amal kebaikan dan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Atas segala kesalahan dan kekurangan serta 

ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, penulis mohon kiranya dimaafkan. 

Saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan tesis ini 

sangatlah penulis harapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pengembangan manajemen sekolah dasar (SD) serta pendidikan lain pada 

umumnya. 

Bandar Lampung,     Maret 2017

Penulis

SOBARIAH
NPM. 1522010088



v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i
PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................... ii
ABSTRAK  ................................................................................................. iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING  ............................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN....................................................................... v
PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................. viii
DAFTAR ISI ............................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. .xi

BAB  I  PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah ………………………………………….. 1
2. Identifikasi dan Batasan Masalah   ……………………………… 13
3. Rumusan Masalah ….………    …..…………………………….. 13
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian    ……………………………… 14

BAB II LANDASAN TEORI 
A. Definisi Peran................................................................................... 15
B. Peran Guru Pendidikan Agama Islam............................................. 16

1. Pengertian Guru......................................................................... 16
2. Syarat dan Sifat Guru................................................................ 20
3. Dasar dan Tujuan Agama Islam................................................ 24
4. Karakteristik Pendidikan Agama Islam....................................  26
5. Peran Guru Pendidikan Agama Islam.........................................27

C. Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Hasil Belajar..................... 32
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya............................. 33
2. Peran Orang Tua dalam Mendidik Agama Kepada Anak....... 36
3. Kendala yang Dihadapi Orang Tua dalam Mendidik Anak... . 42

D. Hasil Belajar.... ............................................................................ 44
1. Pengertian Hasil Belajar........................................................ 44
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar.................. 46
3. Tujuan Meningkatkan Hasil Belajar ...................................... 54

BAB III  METODE  PENELITIAN 
A. Jenis Metode Penelitian ................................................................. 57
B. Sumber Data .................................................................................. 59
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 60
D. Teknik Analisis Data ..................................................................... 63



vi

BAB IV  PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Gambaran Umum SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung ............ 66

1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung ..... 66
2. Keadaan Tenaga Pengajar SDN 2 Kota Karang Bandar

Lampung ............................................................................... 67
3. Keadaan Fasilitas SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung....... 69

B. Analisa Data ................................................................................ 71
1. Peran Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar PA di 

SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung ................................... 71
a. Peran Guru Mengarkan PAI........  ....................................... 72
b. Guru Melakukan Pembiasaan Serta Mendisiplinkan Pola 
     Belajar .............................................................................. 75
c. Guru Memberikan Motivasi.............. .................................. 77
d. Guru Memberikan Bimbingan dan Arahan... ...................... 78
e. Guru Memberikan Hukuman................................................ 80
f. Guru Memberikan Pujian dan Hadiah.................................. 80
g. Guru Memberikan Suri Tauladan ...................................... 81
h. Guru Memberikan Nasihat.................................................... 82

2. Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI
di SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung

a.  Peran Orang Tua Menyediakan Fasilitas Belajar Kepada 
     Peserta Didik .................................................................... . 83
b.  Peran Orang Tua Memperhatikan Pendidikan Peserta Didik85
c, Peran Orang Tua Memberikan Semangat dan Motivasi…… 85
d. Peran Orang Tua Memberikan Pengawasan ………............. 89
e. Peran Orang Tua Memberi Pengarahan dan Nasehat 
  serta   Pengawasan............................................................. 89
f. Orang Tua Membantu Kesulitan Belajar ............................ 93

3. Hasil Belajar Peserta Didik di SDN 2 Kota Karang Bandar 
Lampung ............................................................................... 94

4. Analisis Peran Guru Dan Orang Tua dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Peserta Didik di SDN 2 Kota Karang ................ 102

BAB  V   PENUTUP   
A. Kesimpulan...................................................................................... 105
B. Rekomendasi.................................................................................. . 106

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.1

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu bimbingan yang diberikan

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

jasmani maupun rohaninya melalui pendidikan formal, non formal, maupun

informal. Bimbingan merupakan tanggung jawab stake holder pendidikan seperti

guru, kepala sekolah, orang tua. Para guru berperan besar dalam mencetak

kehidupan setiap orang yang pernah mengecap bangku sekolah. Sekolah-sekolah

yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta mengemban tugas untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional guna meningkatkan sumber daya

manusia yang telah dipikirkan dan dirumuskan secara bijaksana. Pendidikan

merupakan investasi sumber daya manusia jangka  panjang yang mempunyai 

nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu

Indonesia menetapkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan

                                                            
1Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No.20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika , 2004) h 25.
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utama dalam konteks pembangunan bangsa.

Dalam berkembangnya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan secara sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa

agar anak didik menjadi dewasa, dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan 

berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang untuk

mempengaruhi seseorang atau sekelompok  orang   agar  menjadi  dewasa  atau  

mencapai  tingkat  hidup  dan penghidupan yang  lebih tinggi dalam arti 

mental. Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam

pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan 

rohaninya kearah kedewasaan. Dalam perkembangan proses kedewasaan tersebut,

tidak samua tugas pendidikan dapat dilakukan oleh orang tua dalam hal ilmu

pengetahuan dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya.

Guru merupakan sosok yang harus digugu dan ditiru oleh para

muridnya, maka guru harus dapat memberikan contoh atau suri tauladan yang 

baik kepada para peserta didik. Dalam undang-undang dan peraturan

Pemerintahan RI di tuliskan Tentang Pendidikan : “Guru adalah Pendidik profesi

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.2

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

panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh

karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup

                                                            
2 Departemen Pendidikan, Undang-undang SISDIKNAS dan Undang-Undang

Guru Dan Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009), h. 51
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tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin”.3

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki 

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengertian sederhana kepribadian 

sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakan

dirinya dari yang lain.

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. 

Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya 

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

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

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

demikian akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan

zamannya. Oleh sebab itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualitasi,

kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesinya.4

Maka peran guru tidak boleh dipandang sebelah mata sejak dari mempersiapkan

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

harus terus dipantau dalam perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Pembelajaran di sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang  

bermuara pada usaha pencapaian tujuan. Tujuan tersebut adalah

mendewasakan anak didik, baik dari segi jasmani, penguasaan ilmu pengetahuan

maupun kedewasaan yang bersifat rohaniah. Untuk mencapai semua itu maka

                                                            
3 E.  Mulyasa,  Menjadi  Guru  Profesional  Menciptakan  Pembelajaran  

Kreatif  DanMenyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), h. 37
4 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakart : PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 2
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suatu pembelajaran harus didasarkan standar tertentu yang merupakan standar

pencapaian peserta didik. Ujian sekolah merupakan kegiatan pengukuran

pencapaian kopentensi peserta didik yang dilakukan oleh suatu pendidikan untuk

memperoleh pengakuan atas hasil belajar dan merupakan persyaratan kelulusan.

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

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

bahwa kurikulum tingkatan satuan pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar

dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi

dan standar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan  (BSNP).5 Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan  

yang mengacu pada standar nasional pendidikan menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas : standar isi, standar 

proses, standar kompentensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

Pendidikan di Indonesia bertujuan bukan hanya sekedar memindahkan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik akan tetapi diharapkan dapat

menciptakan sumber daya manusia secara profesional, utuh, terampil dan

mandiri. Proses dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh

pengetahuan dan kompetensi profesional guru dalam mengajar dan

membimbing peserta didik akan tetapi dipengaruhi juga oleh upaya-upaya

                                                            
5 Depdiknas, UU No.20 Tentang sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Depdiknas, 2003),
h.24
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yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Upaya  peningkatan kualitas  sumber  daya manusia  merupakan tugas 

yang besar dan berjangka waktu panjang karena masalahnya menyangkut

masalah pendidikan bangsa. Meningkatkan sumber daya manusia harus melalui

proses pendidikan yang baik dan terarah.6

Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  di  suatu  negara, 

kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan, karena masa depan suatu bangsa

sangat ditentukan oleh bagaimana negara itu melaksanakan pendidikan.   

Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dimana  ajaran Islam dapat 

disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan.

Melalui pendidikan  inilah,  masyarakat Indonesia  dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an 

dan Al-Sunnah. Sehubungan dengan hal itu, tingkat kedalaman pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman masyarakat terhadap ajaran Islam sangat

tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterimanya. 

Pelaksanaan pendidikan yang baik meliputi berbagai komponen pendidikan

yang harus dipenuhi. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi

landasan, tujuan, kurikulum, dan kompetensi profesional guru, pola  hubungan 

guru murid, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, pembiayaan 

dan lain sebagainya.

Berbagai komponen yang terdapat dalam pendidikan seringkali berjalan

                                                            
6 Djauzak Ahmad, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah,
(Jakarta: Depag RI, 2000) h. 1
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apa adanya, alami dan tradisional, karena dilakukan tanpa perencanaan konsep

yang matang.  Akibat dari keadaan demikian, maka mutu pendidikan  Islam  

sering kali menunjukkan keadaan yang kurang menggembirakan.7 Allah SWT

berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 105 berkenaan dengan peranan guru

sebagai seorang pendidik yang telah dibebankan tanggung   jawab di pundak

mereka untuk memberikan petunjuk pada kebenaran dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan, firman tersebut berbunyi yaitu :

                 

        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang

sesat itu   akan  memberi mudharat kepadamu  apabila  kamu  telah mendapat   

petunjuk.  Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka  dia akan 

menerangkan kepadamu  apa  yang  telah kamu  kerjakan”.8

Proses belajar mengajar yang  baik terutama akan menghasilkan belajar 

atau hasil yang optimal, di mana hal tersebut disebabkan oleh kemampuan faktor

pendidikan, faktor materi pelajaran, faktor metode pengajaran dan lingkungan. 

Peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik seperti:

1. Mengajarkan Pendidikan agama

                                                            
7 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, ( Jakarta: Kencana, 2003), h. 2
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tarjamah Per-Kata, (Bandung: SYGMA,

2010), h. 125
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2. Memberikan Pembiasaan seperti kedisiplinan dalam belajar

3. Memberikan motivasi belajar kepada para peserta didik agar

mendapatkan hasil yang optimal

4. Memberikan arahan agar peserta didik dapat berprilaku yang baik dan 

benar

5. Memberikan arahan dan bimbingan agar peserta didik menjalankan

tugasnya sebagai pelajar dengan baik

6. Menghukum peserta didik yang melanggar peraturan sekolah

7. Memberikan pujian jika anak memperoleh prestasi

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

9. Menasehati peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku yang buruk.9

Apabila semua aspek ini berjalan dengan baik maka peran guru diharapkan 

berpengaruh  postif terhadap hasil belajar  peserta  didik. Menurut Lubis 

Salam Peran guru PAI sebagai berikut :

1. Pembimbing

2. Fasilitator

3. Motivator

4. Organisator

5. Manusia sumber.10

Berangkat dari teori di atas yang penulis jadikan sebagai indikator

                                                            
9 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Dan Penyuluhan Belajar Di Sekolah,

(Surabaya: Usaha Nasioanal, 1983), h. 34
10 Ramayulis, dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam

Mulia, 2001), h. 56
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penelitian Hal ini terlihat dari peran yang sudah lebih dari 50 % terlaksana

seperti :

a. Memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman pendidikan agama islam

b. Memberikan Nasehat, bimbingan dan arahan kepada peserta didik 

atas perilaku kurang baik.

c.        Memberikan suri tauladan yang baik

d.         Membiasakan peserta didik untuk berlatih dalam proses belajar 

mengajar

e.        Membiasakan peserta didik untuk jangan malas dalam belajar

Bedasarkan fakta-fakta di atas, jelaslah bahwa peran guru pendidikan

agama islam. Untuk menciptakan hal tersebut di atas tentunya tidak hanya guru

yang berperan di dalamnya akan tetapi harus didukung oleh peran orang tua

peserta didik. Peran orang tua sangatlah besar dalam ketercapaian dan 

peningkatan peserta didik, di mana pearan orang tua yaitu :

1. Orang tua berperan penting dan berdampak langsung terhadap 

perjalanan masa depan para peserta didik.

2. Orang tua harus memperhatikan pendidikan peserta didik baik di

dapat pada pendidikan formal, non formal dan informal.

3. Memberikan pengarahan, nasehat-nasehat dan pengawasan

terhadap aktifitas keseharian peserta didik.

4. Melengakapi  sarana-sarana  yang   dibutuhkan  oleh  peserta  

didik  dalam kegiatan belajar mengajar.

5. Memberikan semangat dan motivasi belajar kepada peserta didik
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sehingga menunjang tercapainya prestasi belajar peserta didik.11

Menurut Slamento : “Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil

belajar peserta didik adalah peran serta orang  tua dalam dunia 

pendidikan”.12 Faktor perhatian orang tua dalam mewujudkan nilai-nilai

keagamaan bagi setiap peserta didik dapat berpengaruh besar terhadap emosi,

penyesuaian diri, minat dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Kartini Kartono peran orang tua yaitu:

a. Menyediakan fasilitas belajar peserta didik 

b. Mengawasi kegiatan belajar di rumah

c. Mengawasi penggunaan waktu belajar di rumah 

d. Mengenali kesulitan-kesulitan peserta didik

e. Menolong peserta didik dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar.13

Dari teori di atas yang penulis jadikan sebagai indikator peran orang tua 

yang dimakud dalam penelitian ini adalah :

(1) Orang tua telah memfasilitasi peserta didik dengan kebutuhan mereka

dalam kegiatan belajar mengajar seperti tersedianya buku pelajaran, LKS

serta bimbingan belajar.

(2)      Orang tua telah mengawasi dan membantu peserta didik untuk lebih

bisa menggunakan ataupun memanfaatkan waktu luang untuk belajar

(3) Orang tua sudah membiasakan melakukan   konsultasi dengan wali 

                                                            
11 A. Mudjab Mahali, Hubungan timbal Balik Orang Tua Dan Anak, (Solo:
Rhamadani,1991), h. 132
12 Slamento, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka
Cipta,1991), h. 46
13 Kartini Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak, (Jakart : C. V Rajawali, 1985), h. 92
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kelas peserta didik tersebut dalam memberikan arahan dan nasehat kepada 

peserta didik.

(4) Orang tua juga sering melakukan konsultasi dengan wali kelas peserta

didik tersebut dalam memberikan arahan dan nasehat kepada peserta

didik. 

Menurut Supartinah Pakasi mengatakan pendapatnya antara lain :

a)       Belajar merupakan suatu komunikasi antara anak dan lingkungannya 

b)       Belajar berarti mengalami

c)       Belajar berarti berbuat

d)       Belajar berarti suatu aktivitas yang bertujuan

e)       Belajar memerlukan motivasi

f)        Belajar memerlukan kesiapan pada pihak anak

g)       Belajar adalah berpikir dan menggunakan daya pikir dan 

h)       Belajar bersifat integratif”.14

Dari kedelapan kebutuhan pola belajar di atas jelaslah bahwasannya

belajar membutuhkan peran guru dan orang tua untuk menjalankan kedelapan 

pola tersebut pentingnya peran orang tua yang baik juga dijelaskan didalam

Al-Qur’anul karim yaitu surat At-tahrim ayat 6 yang berbunyi :

                       

              

                                                            
14 Supartinah Pakasi, Anak dan Perkembangan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 210
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Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,

penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan.”15

Oleh karena itu orang tua mengirim anak-anaknya kesekolah untuk

belajar berbagai ilmu pengetahuan. Dapat kita mengerti betapa pentingnya proses

mendidik anak dalam lingkungan sekolah. Proses pendidikan itu dapat tercapai

apabila tercipta harmonisasi antara orang tua dengan guru sebagai pendidik di

sekolah. Agama merupakan dasar pijakan manusia yang memiliki peranan

penting dalam proses kehidupan manusia. Agama sebagai pijakan memiliki

aturan-aturan yang mengikat manusia dan mengatur kehidupannya menjadi 

lebih baik. Karena agama selalu mengajarkan yang terbaik bagi 

penganutnya. Oleh karena itu pendidikan agama secara tidak langsung

sebenarnya telah menjadi benteng bagi proses perkembangan anak.

Menanamkan pendidikan agama pada anak akan memberikan nilai positif 

bagi perkembangan anak, sekiranya dengan pendidikan agama tersebut, pola

prilaku anak akan terkontrol oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama

dan dapat menyelamatkan anak agar tidak terjerumus dalam jurang kenistaan dan

pergaulan bebas yang pada akhirnya akan merusak masa depan anak.

Peranan aktif orang tua dalam memberikan bimbingan belajar perlu 

                                                            
15 Departemen Agama RI, Op.cit, h. 560
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dilakukan secara  berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan  proses 

dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas

kegiatan pembelajaran, bimbingan belajar tersebut meliputi kegiatan sebagai 

berikut:

(1)      Mendapatkan cara belajar yang efesien, baik sendiri maupun kelompok

(2)      Menentukan cara-cara mempelajari atau menggunakan buku-buku 

pelajaran

(3) Bimbingan membuat tugas-tugas sekolah, dan mempersiapkan diri 

untuk ulangan/ujian

(4) Memilih mata pelajaran yang cocok dengan, minat, bakat, kecakapan,

cita-cita dan kondisi fisik

(5)      Menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mata pelajaran tertentu

(6)      Menentukan pembagian waktu dan perencanaan belajar

(7)      Memilih pelajaran-pelajaran waktu dan perencanaan belajar, dan bahan.16

Untuk mewujudkan pencapaian hasil belajar tersebut, maka terdapat 

sejumlah unsur penting, yakni peranan guru, peranan orang tua dan sikap

peserta didik sendiri terhadap belajar. Guru yang memiliki kemampuan yang baik

diharapkan dapat berperilaku secara konsisten terutama dalam 

mendampingi peserta didik belajar. Meskipun kemungkinan guru tidak

menjalankan perananya secara baik dan bertanggung jawab yang lebih

disebabkan oleh perbedaan manusia dari segi karakter dan perilakunya.

                                                            
16 Moh, Surya, Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung: Sinar Baru, 1996), h. 35
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B.       Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang muncul

dapat diindentifikasi sebagai berikut :

1. Peran guru dan orang tua sudah optimal dalam meningkatkan latihan-

latihan, mengarahkan peserta  didik untuk meningkatkan hasil belajar 

mereka namun peserta didik masih belum baik.

2. Peran guru dan orang tua terhadap hasil belajar siswa sudah optimal

dalam memberikan fasilitas belajar, namun hasil belajar peserta didik 

belum baik.

3. Peran guru dan orang  tua memotivasi peserta didik dalam proses 

belajar sudah optimal namun prestasi belajar belum baik.

Guna memperoleh ruang lingkup penelitian yang lebih jelas dan

menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda, maka permasalahan dalam

penelitian ini di batasi pada peran guru PAI dan peran orang tua peserta didik

dalam meningkatkan hasil belajar PAI.

C.       Rumusan Masalah

Beradasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana Peran Guru Dan Orang  Tua Dalam Meningkatkan   

Hasil Belajar PAI di SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung?”.

D.         Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.     Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahui bagaimana peran guru dan orang tua dalam

meningkatkan Hasil Belajar PAI di SDN 2 Kota Karang Bandar 

Lampung.

2.     Kegunaan Penelitian

a. Membantu   mengkontribusikan   pendidikan   dalam   

memberikan pengetahuan guru dan orang tua dalam meningkatkan

hasil belajar peserta didik.

b. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan mengenai sejauh

mana peran guru dan orang tua dalam meningkatkan Hasil Belajar

PAI di SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung.

c. Membantu    mengkontribusikan   sebagai    bahan    informasi    

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

dan meningkatkan hasil belajar.

d. Untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi guru      

dan orang tua dalam meningkatkan Hasil Belajar PAI di SDN 2 Kota 

Karang



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar

kata peran  diartikan dengan posisi atau kedudukan  seseorang.  Atau  “peran”

dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama.

Mungkin tak banyak tahu, bahwa  kata “peran”, atau role  dalam bahasa 

inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater

seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur 

ceritanya, dan dengan macam- macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran”

atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan : Actor’s part; one’s task

of funcion. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.1

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan pada peserta

didik.2

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka

seseorang yang diberi  (atau mendapatkan)  sesuatu  posisi,  juga diharapkan  

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan

tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan

                                                            
1 The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2005), h. 854
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atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima

manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

B. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Guru

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai seorang guru dalam mendidik anak didik, untuk mengetahui tentang

siapa guru itu maka dalam hal ini perlu mengkaji tentang arti guru yang 

dikemukakan oleh para  pakar dan ahli pendidikan diantaranya, Menurut 

Zakiah Drajat bahwa guru adalah pendidik profesional, karenanya ia telah  

merelakan dirinya dan  menerima sebagian tanggung jawab yang terpikul 

dipundak para orang tua.3 Menurut Athiyah Al-Abrasy guru adalah Spiritual

Father atau bapak rohani bagi seorang  murid, ialah yang  memberikan 

santapan ilmu jiwa dengan ilmu, pendidik akhlak yang membenarkannya,

maka menghormati guru merupakan penghormatan terhadap anak-anak kita,

dengan guru itu ia hidup dan berkembang sekiranya setiap guru itu menunaikan

tugasnya dengan sebaik-baiknya.4

Dari pemahaman tentang pengertian di atas definisi guru, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa guru secara garis besar adalah suatu aktivitas dalam

rangka membimbing, mendidik, mengajar dan melakukan transfer knowledge

kepada anak didik sesuai dengan kemampuan dan keprofesionalan yang

dimiliki sehingga mencapai sesuatu yang diinginkan atau hendak dicapai.

                                                            
3 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakart: Bulan Bintang, 1976), h. 31
4 Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang,

1976),h.137
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Arti guru menurut kamus bahasa indonesia adalah orang yang  

pekerjaannya (mata penchariannya, profesinya) mengajar. Menurut Abdul Majid 

dan Dian Nadayani :

“Guru  adalah  pekerjaan mencetak generasi dan  membangun  umat.  

Guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Para

pakar menyatakan bahwa betapapun bagusnya sebuah kurikulum (official),

hasilnya sangat bertanggung pada apa yang dilakukan guru di dalam maupun di 

luar kelas (aktual)”.5

Guru merupakan sosok yang harus digugu dan ditiru oleh para

muridnya, maka guru harus dapat memberikan contoh atau suri tauladan yang 

baik kepada para peserta didiknya. Dalam undang-undang dan peraturan

pemerintahan RI tentang pendidikan di tulis :

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidikan,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah”.6

Dalam buku lain dituliskan guru adalah orang tua sangat berpengaruh

dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa 

peserta didik kepada tujuan  yang ingin dicapai. Guru harus mempengaruhi

peserta didik kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus berpengaruh luas

                                                            
5 Abdul Majid dan Dian Nadayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kopentensi

dan Implemetasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 166
6 Departemen Pendidikan, Undang-Undang dan Peraturan   Pemerintahan RI Tentang

Pendidikan, (Jakarta: Derokterat Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, 2006), h. 5
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dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan.7

Menurut tokoh yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki

Hajar Dewantara mengatakan, guru adalah orang yang mendidik maksudnya

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan

kebahagiaan setinggi-tingginya Dalam literatur kependidikan Islam, seorang

guru/pendidik biasa disebut sebagai ustadz, mu’allim, murabbiy, mursyid,

mudarris, dan muaddib. Kata ustadz biasa digunakan untuk memanggil 

seorang  profesor. Ini mengandung  makna bahwa seorang guru dituntut untuk 

komitmen terhadap profesionalisme terhadap tugasnya.

Seseorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap 

dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses

dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha 

memperbaiki dan   memperbaharui   model-model   atau  cara  kerjanya  sesuai   

dengan   tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa

tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada

zamannya di masa depan.

Kata mudarris berasal dari kata darasa – yadrusu – darsan – wa durusan

wa dirasatan, yang berarti : terhapus, hilang bekasnya, menghapus

menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka

tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan

                                                            
7 Cece Wijaya dkk, Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran,(Bandung:

PT. Rosda Karya, 1992), h 23



19

ketidak tahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih

keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Kata 

berikutnya yang berkaitan dengan guru adalah Ulul al- Albab. Kata ini dalam Al-

Qur‟an disebut sebanyak dua puluh satu kali dan selalu dihubungkan atau 

didahului oleh penyebutan berbagai kekuasaan Tuhan seperti memberikan wahyu

kepada Nabi, memberi kitab kepada Bani Israel, menjelaskan keesaan Tuhan, 

perintah merenungkan secara mendalam terhadap ayat-ayat Allah, Qishah dan

perumpamaan, pergantian siang dan malam yang semuanya agar diambil hikmah,

bahan perbandingan renungan dan rahmat oleh orang-orang yang memiliki 

pengetahuan dan akal pikiran yang sehat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah

ayat 269 yang berbunyi:

Artinya:“Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam

tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi

karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 

mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.8

Dengan demikian kata Ulul al-Baab mengacu kepada seseorang yang

mampu menangkap   pesan-pesan  Ilahiyah,   hikmah,   petunjuk   dan   rahmat   

Tuhan  yang terkandung dalam berbagai ciptaan atau kebijakan-kebijakan

Tuhan. Dari ayat al- Qur‟an, tampak bahwa al-Qur‟an mengisyaratkan perlunya

pendidik yang profesional dan bukan pendidik non-profesional atau pendidik 

asal-asalan. Guru yang demikian itulah yang patut dihormati, dibina,

                                                            
8 Departemen Agama,RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : SYGMA, 2010), h. 35
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dikembangkan dan semakin diperbanyak jumlahnya. Dengan demikian  pada  

dasarnya guru bukanlah  sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk

menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi guru adalah orang yang 

harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan 

perkembangan anak didiknya  untuk menjadi anggota  masyarakat sebagai 

orang dewasa. 

Dalam pengertian ini tampak bahwa ketika menjelaskan pengertian guru

atau pendidik selalu bidang tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya. Ini 

menunjukkan bahwa pada akhirnya seorang guru/pendidik merupakan profesi

atau keahlian tertentu yang  melekat  pada seseorang yang tugasnya  berkaitan

dengan pendidikan serta menanamkan ajaran-ajaran yang sesuai kaidah-kaidah

Islam.

2. Syarat, Sifat dan Tugas guru

Syarat guru dalam Islam menurut Soejono sebagai berikut :

1) Umur, harus sudah dewasa

2) Kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani

3) Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan 

menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar)

4) Harus berkepribadian muslim.9

Sedangkan menjadi guru menurut Zakiah Daradjat tidak sembarangan, tetapi 

harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini :

                                                            
9 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda karya,

1992), h.74
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1) Taqwa kepada Allah SWT

2) Berilmu

3) Sehat Jasmani

4) Berkelakuan baik.10

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah

guru/pendidik. Di pundak  pendidik  terletak   tanggung  jawab  yang  

amat  besar   dalam  upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan

pendidikan yang dicita-citakan.11

Menurut Ahmad Tafsir, Tugas guru adalah sebagai berikut :

1) Guru harus mengetahui karakter murid

2) Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam

bidang yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya.

3) Guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan

dengan ilmu yang diajarkannya.12

Sama dengan teori pendidikan Barat, tugas pendidik dalam pandangan

Islam secara umum ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan

seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun

potensi afektif. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang sampai

ketingkat setinggi mungkin, menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik

dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di

                                                            
10 Syaiful Bahri Jumarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif

(Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h. 32-33
11 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam. Pendekatan Historis, Teoritis 

danPraktis (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 41
12 Ahmad Tafsir, Op.Cit, h. 76 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam. Pendekatan 

Historis, Teoritis danPraktis (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 41
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sekolah tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai 

sejak kandungan hingga peserta didik itu dewasa.

Adapun tugas guru menurut P3G (Proyek Pembinaan Pendidikan Guru) 

berangkat dari analisis tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, 

maupun sebagai administrator kelas membagi kompetensi guru dalam sepuluh 

kompetensi, yaitu:

a. Menguasai bahan

b. Mengelola program belajar-mengajar

c. Mengelola kelas

d. Menggunakan media/sumber belajar

e. Menguasai landasan pendidikan

f. Mengelola interaksi belajar-mengajar

g. Menilai prestasi belajar

h. Mengenal fungsi dan layanan

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

j. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

pengajaran.13

Guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak sebagai 

tenaga pengajar yang efektif, jika padanya terdapat kompetensi keguruan. 

Pada dasarnya guru harus memiliki tiga kompetensi, yaitu: Kompetensi 

kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan, dan kompetensi dalam cara

mengajar.

                                                            
13 Abdul Rahman Soleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 277
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a. Kompetensi Kepribadian

Setiap guru memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri yang unik. Tidak

ada guru yang sama, walaupun mereka sama-sama memiliki pribadi

keguruan. Jadi pribadi keguruan, dan perlu dikembangkan secara terus-

menerus agar guru itu terampil.

b. Kompetensi Penguasaan atas Bahan

Penguasaan yang meliputi bahan bidang studi sesuai dengan kurikulum

dan bahan pendalaman aplikasi bidang studi. Kesemuanya itu amat perlu 

dibina karena selalu dibutuhkan.

c. Kompetensi dalam Cara Mengajar

Kompetensi dalam cara-cara mengajar atau keterampilan mengajar sesuatu 

bahan pengajaran sangat diperlukan guru. Aspek kompetensi tersebut di

atas harus berkembang secara selaras dan tumbuh terbina dalam

kepribadian guru. Dengan demikian itu dapat diharapkan dari padanya  

untuk mengerahkan segala kemampuan dan keterampilannya dalam

mengajar secara profesional dan efektif.14

Menurut Imam Nawawi berkata, seorang guru wajib mengajar dengan

tujuan mencari  ridho  Allah ia tidak  menjadikannya sebagai  sarana untuk  

meraih  tujuan duniawi. Hendaknya seorang muallim selalu merasa bahwa

mengajar merupakan ibadah yang paling mu’akkad (ditekankan) agar hal itu

sebagai pemicunya untuk memperbaiki niat, dan sebagai pendorong agar selalu

                                                            
14 Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara,

2004),h. 262
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menjaganya dari noda-noda yang tidak diinginkan, karena ditakutkan akan

hilangnya keutamaan dan kebaikan yang besar ini.15

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

a. Dasar Pendidikan Agam Islam 

Dalam setiap langkah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan 

tentunya memiliki dasar yang kuat. Begitu juga dalam pendidikan agama islam, 

dasar yang digunakan adalah landasan atau pedoman yang dapat memperkuat

untuk mencapai suatu tujuan. Dasar tersebut ditinjau dari beberapa segi yaitu:

1) Dasar Yuridis 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama islam salah satunya dari Undang-undang 

SISDIKNAS pasal 30 ayat 1-5 yaitu:

a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memahami dan mengemalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. 

c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, informal.

d. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

                                                            
15 M. Abdullah Ad-Duweisy, Menjadi Guru Yang Sukses dan Berpengaruh,

(Surabaya:CV Fitra Mandiri, 2005), h. 61
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e. Ketentuan yang mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh 

peraturan pemerintah.16

Selain itu juga dikemukakan pada pasal 55 ayat 1 sbagai berikut.”diatur 

mengenai hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis 

masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai kekhasan agama, 

lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.17

2) Dasar Relegius 

Yang dimaksud dasar relegius adalah dasar yang bersumber dari ajaran islam. 

Menurut ajaran islam pendidikan agama adalah perintah Allah SWT dan 

merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.18 Dalam Al-qur’an menunjukkan 

perintah tersebut, antara lain Qs. Ali Imran ayat 104:

Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang orang yang beruntung.19

3) Dasar Psikologis 

Dasar psikologis adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan dalam hidupnya, manusia baik 

sebagai anggota masyarakat diharapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak 

tenang dan tidak tentram akibat dari frustasi (tertekan perasaan), konfik (adanya 

pertentangan batin) dan merasa cemas bahwa jiwanya ada pegangan hidup 

                                                            
16Dediknas, Undang-undang SISDIKNAS, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), h.20-21 
17 Ibid,h. 35
18 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Gramedia 2006), h.15
19 Departemen Agama Islam RI, Op.Cit, h. 15
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(agama).20 Mereka merasakan bahwa jiwanya ada suatu perasaan orang yang 

mengakui adanya Dzat Yang Mahakuasa, tempat mereka berlindung dan tempat 

memohon ampun. Mereka akan merasa tentram hatinya apabila mereka dekat dan 

mengapdi kepada-Nya. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa untuk membuat hati 

ini menjadi tentram adalah dengan jalan mendekat kepada Allah Sang Pencipta.

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai dilaksanakan.21 Oleh sebab itu, pendidikan yang merupakan suatu 

usaha yang berproses mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai sebagai 

indikasi berhasilnya pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan agama islam 

diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan agama islam secara 

keseluruhan. Yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil. 

Dengan menjadi insan kamil, manusia secara jasmani dan rohani dapat hidup 

berkembang secara wajar dan normal karena ketakwaannya kepada Allah SWT.22

4. Karakteristik PendidikanAgama Islam

Menurut suhaimin mengemukakan bahwa pendidikan Agama Islam di 

Sekolah merupakan suatu aktifitas yaitu upaya secara sadar dan sistematis yang 

dirancang untuk membentuk siswa dalam mengembangkan pandangan hidup 

(bagaimana hidup seseorang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan 

kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilanhidup, baik yang bersifat manual 

(petunjuk praktis) ataupun mental sosial yang bernafaskan atau dijiwai oleh 

                                                            
20 Muhammad Alim, Op.Cit, h. 10
21 Zakiah Dradjat, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakatra: Bumi Aksara 2011), h.29
22 Ibid, h. 29
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ajaran-ajaran islam.23

Sedangakan menurut Zakiah Dradjat pendidikan agama islam adalah usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan pendidikan agama islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of Life). Pendidikan agama islam 

merupakan pendidikan yang dilandaskan berdasarkan ajaran agama Islam.24

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pendidikan agam islam (PAI) adalah sebagai mata pelajan yang 

memiliki tujuan bagai mana hidup di masyarakat atau lingkungan sekitar.. 

pendidikan Agama Islam bukan hanya membentuk peserta didik untuk meraih 

sukses di dunia saja tetapi juga membentuk peserta didik untuk sukses diakhirat 

dengan menjadi insan yang bertakwa dan berakhlak mulia.

5. Peran guru Pendidikan Agama Islam

Peran guru pendidikan yang dikutip oleh Nana Sudjana mengemukakan ada

3 (tiga) peran guru yakni guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing dan

guru sebagai adminstrasi kelas. Sedangkan menurut Abu ahmadi dalam sebuah

bukunya mengatakan tugas guru ialah mengajar dan mendidik. Tugas ini

merupakan faktor yang penting dalam terlaksananya proses pendidikan. Untuk

bisa menunaikan tugas ini guru wajib memiliki segala sesuatu yang berguna 

demi tugasnya. Selajutnya tugas itu yaitu mengajar dan mendidik tidak dapat

dipisah-pisahkan melainkan saling memerlukan dan saling mempengaruhi.

                                                            
23 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

2002, Cet.Ke-2), h. 80
24 Zakiah Dradjat, Op.Cit, h. 86
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Dari  pendapat  di atas  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan bahwa tugas dan 

tanggung jawab guru begitu berat. Guru tidak hanya bertugas dan

bertanggungjawab berdiri di depan kelas untuk memberikan pelajaran, tetapi

guru juga bertugas dan bertanggung  jawab membimbing  murid-muridnya agar 

menjadi anak yang  dapat hidup mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi

agama, bangsa dan negara. Berkaitan  dengan  tugas dan  tanggungjawab guru  

dalam pendidikan maka guru dituntut untuk mamapu memberikan nuansa

yang tidak sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengubah akhlak peserta

didik sehingga kelak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.   Oleh karena

itu, metode pengajaran tidak bersifat otoriter, tetapi harus dinamis, serta mampu

menyerap dan mengembangkan daya pikir, daya nalar, dan respon peserta didik.

Menurut Thomas Lickona di kutip oleh H.M. Arifin beberapa tugas guru

yang berat dan perlu dilaksanakan dalam pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan atau guru haruslah menjadi seorang model dan sekaligus

menjadi mentor dari peserta didik di dalam mewujudkan nilai-nilai moral 

di sekolah.

2. Masyarakat sekolah haruslah diwujudkan sebagai masyarakat bermoral.

3. Mempraktikkan disiplin moral.

4. Menciptakan situasi demokratis di ruang kelas.

5. Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum yang ada.

6. Mewujudkan budaya belajar bekerja sama (Cooperative Learning).

7. Menumbuhkan kesadaran karya pada siswa.

8. Mengembangkan refleksi moral melalui pendidikan.
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9. Mengerjakan resolusi konflik.25

Menurut Zakriyah Darajat, peran guru pendidikan agama Islam dalam

jenjang pendidikan menengah atas yaitu :

a. Menjadikan seorang peserta didik sebagai seorang muslim yang

bertakwa, berakhlak mulia, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam

yang benar.

b. Menjadikan  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggungjawab  

terhadap kesejahtaraan masyarakat bangsa dan tanah air.

c. Menjadi manusia yang berkepribadian bulat, utuh dan percaya pada 

diri sendiri, sehat jasmani maupun rohani.

d. Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang luas serta

sikap yang diperlukan untuk melajutkan pelajaran ke Perguruan Tinggi atau

untuk bekerja dalam masyarakat sambil mengembangkan diri untuk 

mencapai kebahagian di dunia dan akhirat.

e. Memiliki ilmu pengetahuan agama dan umum yang lebih luas dan

mendalam serta pengalaman, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan

untuk melajutkan ke Perguruan Tinggi.

f. Mampu melaksakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti

kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.26

                                                            
25 H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Tinjauan Teoritia Dan Praktis 

Bedasarkan Pendekatan Interdisipliner), (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 90

26 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 104
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Peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik, mencakup yaitu sebagai 

berikut :

a. Guru sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa

yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar (pre-teaching 

problems).

b. Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus dapat menciptakan

situasi, memimpin, merangsang, menggerakan, dan mengarahkan 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, dimana ia bertindak

sebagai orang sumber, konsultan  kepemimpinan  yang  bijaksana  

dalam  arti  demokratik  dan humanistik (manusiawi) selama proses 

berlangsung.

c. Guru sebagai penilai yang harus mengumpulkan, menganalisa,

menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan 

(judgement), atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran,

berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan 

prosesnya maupun kualifikasi produk.

d. Guru sebagai pembimbing (teacher counsel), dimana guru dituntut 

untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang  diduga 

mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, dan kalau 

masih dalam batas kewenangannya harus membantu pemecahannya.

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Di atara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pendidik dan pengajar bahwa setiap guru harus memiliki
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kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur 

dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi

pendidikan. Untuk mencapai  semua  itu  guru  harus  mempunyai  

pengetahuan  yang   luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran,

menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan 

metodologi pembelajaran.

b. Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai bergaul

dengan masyarakat.  Untuk  itu  harus   menguasai  psikologi  sosial,  

memiliki pengetahuan  tentang  hubungan  antara  manusia,  memiliki  

keterampilan membina  kelompok,  keterampilan,  bekerjasama  dalam  

kelompok,  dan menyelesaikan tugas bersama kelompok.

c. Sebagai pemimpin bahwa setiap guru adalah pemimpin, yang harus

memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan 

antar manusia, teknik berkomunikasi,  serta menguasai  berbagai aspek

kegiatan  organisasi sekolah.

d. Sebagai administrator bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai

tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus

meiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan 

manajemen pendidikan.

e. Sebagai pengelola pembelajaran bahwa setiap guru harus mampu 

dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi

belajar- mengajar di dalam maupun di luar kelas.

Tentang peranan guru di sekolah, keluarga dan masyarakat. Disekolah, guru 
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berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil 

belajar peserta didik, pengaruh pembelajaran dan pembimbing peserta didik. 

Sedangkan   dalam   keluarga,  guru   berperan   sebagai   pendidik   dalam  

keluarga. Sementara itu di masyarakat, guru berperan sebagai pembina

masyarakat, penemu masyarakat, dan agen masyarakat.

C. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Hasil Peserta Didik

Orang tua memiliki arti orang yang sudah tua, ayah dan ibu. Orang tua

adalah bentuk masyarakat kecil yang mempunyai pengaruh terhadap pendidikan

anak. Pengaruhnya terlihat dari cara orang tua mendidik, suasana rumah,

keadaan ekonomi keluarga, perhatian keluarga dan sebagainya. Orang tua adalah

pendidik utama dan pertama. Kegiatan orang tua mendidik anaknya sebagian 

besar dilakukan di rumah. Kunci keberhasilan dalam membaca Al-Qur‟an bukan

sepenuhnya berada di sekolah akan tetapi orang tua mempunyai peran penting 

bertanggung jawab atas pemahaman anak kepada Al-Qur‟an.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa orang tua yang menjalankan 

peranannya adalah orang tua yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan  

yang dibebankan kepadanya dalam memberikan pembelajaran membaca Al-

Qur‟an. Sebaliknya apabila ada orang tua yang tidak melaksanakan

kewajibannya, sementara ia sendiri mengetahui bahwa pembebanan tersebut

adalah wajib baginya, maka ia dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang   tidak  

menjalankan  peranannya  dalam memberikan pendidikan Al-Qur‟an pada anak-

anaknya.
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1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya

Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak

mereka, karena dari merekalah anak-anak memperoleh pendidikan. Faktor orang 

tua dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik sangat dominan.  

Faktor tersebut bisa dikategorikan kedalam dua variabel  yaitu variabel

struktural dan variabel proses. Yang dapat dikategorikan variabel struktur

antara lain latarbelakang status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan 

penghasilan orang  tua. Sedangkan variabel proses adalah berupa perilaku 

orang tua dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada anaknya dalam

belajar. Hal ini disetujui oleh Slamento yang menyatakan bahwa “Salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik adalah 

perhatian orang tua mereka”.

Sikap dan perhatian orang tua, baik dari ayah maupun ibu terhadap

anaknya dalam melakukan aktivitas belajar, akan menimbulkan pengaruh positif 

terhadap hasil belajar yang dicapainya. Misalnya, komunikasi yang dilakukan

orang tua kepada anak dalam suasana penuh keakraban dengan menayangkan

tentang belajarnya di sekolah ataupun mengenai kesulitan-kesulitan yang

dihadapinya, dapat memberi semangat terhadap aktivitas belajarnya. Setiap

oarang tua mempunyai kewajiban mendidik anak agar menjadi manusia sholeh,

berguna bagi agama, nusa dan bangsa, lebih khus lagi membuat kebahagian

orang tua, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat.

Kewajiban orang tua mendidik anak dengan pendidikan agama yang

meliputi:
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a. Menanamkan nilaitauhid

b. Mendidik sholat

c. Mendidik akhlak

Untuk itu dapat diuraikn secara singkat sebagai berikut ;

a) Menanamkan nilai Tauhid

Orang tua hendaklah berupa menanamkan ketauhidan kepada jiwa

anak, yaitu beriman kepada Allah SWT dan melarang 

menyekutukannya. Dalam keluarga anak wajib diajarkan untuk

mengenal adanya Allah SWT dan segala sifat-sifatnya. Firman Allah

SWT yang menerangkan tentang kewajiban orang tua dalam menamkan 

ketauhidan ada pada surat Lukman ayat 13 yang berbunyi sebagai 

berikut:

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".27

b) Mendidik Sholat

Dalam keluarga orang tua berkewajiban tata cara pelaksanaan sholat

kepada anak, kemudian membiasakan mereka untuk mengerjakannya.

Sholat sangat penting bagi kehidupan anak, karena di dalam sholat

                                                            
27 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 412
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hendaklah diajarkan semenjak anak- anak dalam masa pertumbuhan,

dengan demikian sholat akan melekat dihati mereka dan menjadi suatu

kebutuhan hidup mereka. Prinsip mendidik anak untuk shalatpun di 

firmankan oleh Allah SWT dalam surat Lukman ayat 17 yang berbunyi :

Artinya: “Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia)

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh 

Allah)”.28

c) Mendidik Akhlak

Yang paling penting juga di dalam keluarga harus ditanamkan,

diajarkan serta dibiasakan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang 

mulia dalam kehidupan sehari-hari. Prilaku yang baik penuh sopan santun

tentunya akan dicintai Allah SWT dan di senangi oleh masyarakat sekitar.

Para orang tua dapat mencontohkan akhlak mulianya Nabi Muhammad

SAW yang mana tiada keraguan Allah telah mengutus beliau untuk

menyempurnakan akhlak para umat di seluruh dunia. Demikian setiap 

kewajiban setiap orang tua kepada peserta didik, ketika orang tua sudah bisa 

meluangkan perhatiannya kepada para peserta didik tentunya prestasi belajar 

akan meningkat, hal ini tentunya juga dengan bantuan pihak-pihak sekolah

yang ada.

                                                            
28 Ibid., h. 145
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2. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Agama Kepada Anak

Menurut Jamal Abdul Rahman bahwa “Peran  orang tua adalah

mendidik, membersihkan budi pekerti seorang anak, mengajarinya akhlak yang

mulia serta menghindarinya dari teman-teman yang buruk dan jika ia telah dewasa

ayahnya harus meningkatkan pengawasannya”. Sebagaimana Allah SWT

berfirman dalam Al- Qur’an surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi :

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”29

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya orang tua memiliki peran untuk 

mendidik anak agar tidak meninggalkan keturunan yang bodoh, keturunan yang 

memiliki prilaku tercela, oleh sebab itu orang tua harus berperan aktif dalam 

membentuk seorang generasi muslim dimuka bumi ini.

Ada banyak peran orang tua yang dapat dikembangkan dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar anaknya, antara lain :

a. Memberikan motivasi

Motivasi merupakan dorongan agar seorang melakukan suatu

tindakan atau sebuah kegiatan, motivasi belajar yang sebaiknya

ditanamkan sejak anak berusia dini. Dalam lima tahun pertama yang

disebut The Golden Years, seorang anak mempunyai potensi yang

sangat besar untuk berkembang. Pada usia ini 90 % dari fisik otak anak 

                                                            
29 Ibid., h. 412
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sudah terbentuk. Karena itu, di masa inilah anak-anak seyogyanya

mulai diarahkan atau diformatkan semangat belajarnya.

b. Memberikan makanan yang bergizi

Memberikan nutrisi yang cukup untuk anak, otak si kecil sangat

berpengaruh pada perkembangan sistem saraf pusat dan kemampuan

kognitif di masa selajutnya. Fasilitas belajar yang paling esensial pada

tubuh manusia adalah otak. Jadi, jika ingin cerdas, selain rajin belajar

juga otak perlu di beri makan yang berguna untuk membangun sel-sel 

otak yang yang berperan optimalkan fungsi memori kerja otak.

c. Menyediakan fasilitas yang memadai.

Fasilitas belajar berupa meja belajar, tempat atau kamar belajar, lampu

belajar dan suasana belajar. Jika orang tua mengingatkan anaknya betah

belajar dan nyaman dalam belajar, maka fasilitas belajar yang nyaman

harus disediakan. Bagaimana mungkin anak akan betah belajar jika 

ketika ia belajar suara keluarga lainya tertawa gembira menonton acara 

televisi, meja belajar tidak ada serta lampu belajarpun menyilaukan

mata. Di samping itu, orang tua sebaiknya mengetahui modalitas belajar 

anaknya, sehingga orang tua dapat menfasilitasi kebutuhan belajar

sesuai dengan modalitas belajar anaknya.

d. Membelikan buku dan alat-alat tulis

Buku merupakan salah satu sumber belajar, dan masih banyak lagi

sumber belajar selain buku, semakin banyak sumber belajar yang dapat

diakses oleh anak, semakin baik anak untuk memperkaya pengetahuan



38

anak. Sumber belajar lain yang juga dapat di akses oleh semua

peserta didik yaitu seperti perpustakaan, majalah, koran, buku 

penunjang di luar buku sekolah, bahkan internet.

e. Memberitahu bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar.

Belajar di rumah merupakan kebiasaan yang perlu ditanamkan pada

anak. Orang  tua dapat membantu anak membuat jadwal belajar 

secara teratur dan terencana. Setelah jadwal tersusun, orang tua harus

mengawasi dan mendampingi anaknya belajar serta menciptakan kondisi

belajar yang nyaman dan menyenangkan. Orang   tua  harus  mengatur  

waktu  anak  menonton  televisi,  jika  orang   tua menginginkan 

prestasi belajar yang gemilang.

f. Menandatangani buku konsultasi atau buku PR (catatan dan latihan)

Sebagai wujud perhatian yang tepat, orang tua harus menandatangani

buku konsultasi atau PR anaknya. Demikian, orang tua dapat

mengetahui tingkat perkembangan kemampuan akademik anaknya dan 

perkembangan kemajuan belajar anaknya,  sehingga dapat  menentukan

langkah-langkah  tindakan yang tepat  untuk kemajuan prestasi belajar

anaknya.

g. Memberitahu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam belajar.

Ketika anak menghadapi kesulitan dalam hal belajar, orang tua dapat 

membantu menemukan langkah-langkah atau memberitahukan langkah-

langkah penyelesaiannya, atau berkonsultasi dengan guru di sekolah

untuk mengatasi permasalahan belajar anaknya. Banyak anak gagal
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dalam belajar bukan karena kemampuan anak rendah, tetapi kebanyakan

anak tidak mengetahui bagaimana cara belajar yang tepat. Orang tua

harus dapat mengetahui modalitas belajar yang tepat. Orang tua harus

dapat mengetahui modalitas belajar yang dimiliki oleh anaknya, 

sehingga orang tua dapat mengarahkan cara belajar yang tepat untuk 

anaknya.

h. Mengecek apakah anak sudah mengerjakan tugas-tugas

Sebagaian besar peserta didik kita tidak belajar jika tidak ada PR

(pekerjaan rumah berupa latihan). Jadi mereka belajar, jika ada PR. PR

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengusaan materi peserta didik.

Orang tua dapat membimbing anak menyelesaikan PR jika anak

memang butuh bimbingan, atau menghadirkan guru privat untuk 

mendapingi serta  membimbing anak ketika belajar  di rumah jika 

memang diperlukan oleh anak.

i. Menanyakan nilai atau hasil belajar anak

Untuk mengetahui tingkat kemajuan anak, orang tua harus harus sering 

menanyakan nilai hasil ulangan harian maupun nilai hasil pekerjaan

rumah anaknya. Jika hasilnya baik, orang tua perlu memberi

pengetahuan terhadap keberhasilan anaknya. Penguatan dapat berupa 

pujian, pengakuan atau hadiah sebagai penghargaan terhadap kesuksesan

anaknya dalam belajar. Namun, jika anak tidak atau kurang berhasil

orang tua harus memberi support atau motivasi untuk belajar lebih giat

lagi. Bukan mencerca dan menghujat dengan kata-kata yang  tidak 
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baik yang akan membuat anak kurang percaya diri dan kehilangan

semangat belajar.

j. Menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi  anak

Tidak semua anak dapat mengatasi kesulitannya sendiri. Sebaiknya

orang tua mengetahui  kesulitan-kesulitan  apa  yang   dihadapi  si  

anak  jika  orang   tua menginginkan anaknya berprestasi dalam

belajar. Jika kesulitan anak tidak dapat diatasi sendiri oleh orang tua

mencari penyelesaian dengan bantuan orang lain. Misalnya anak

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal pekerjaan rumah 

matematika karena tingkat penguasaan materi anak yang lemah. Orang 

tua dapat mencari pendamping belajar anak agar tidak tertinggal dalam 

mata pelajaran tersebut. 

k. Menjelaskan mengapa anak perlu belajar dan sekolah dengan rajin

Menjelaskan dan menanamkan pentingnya belajar  terhadap anak 

adalah sangat penting. Dengan memberi contoh pada kehidupan nyata

akibat orang tidak mau belajar dapat memotivasi anak untuk giat

belajar. Namun penjelasan saja tidak cukup jika orang tua memfasilitasi

kebutuhan belajar. Jadi agar anak mau belajar, sediakanlah sarana dan

prasarana belajar agar anak memperoleh kemudahan untuk belajar.

Alangkah ironisnya jika anak  kita suruh belajar namun tidak ada

sarana sebagai sumber belajar.

l. Memberitahukan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak

di sekolah dan di rumah dalam belajar. 
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Belajar tentunya mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan belajar,

orang tua harus berupaya menyingkirkan segala rintangan yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan belajar anaknya dengan

memberitahukan hal-hal yang dapat menopang keberhasilan belajar

anaknya serta hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan belajar 

anaknya. Dengan demikian anak dapat memilih tindakan atau kegiatan

yang tepat dan benar. Selajutnya orang tua mengawasi secara tepat 

kegiatan anaknya.

m. Menegur bila anak lalai tugas atau tanggung jawab.

Bila anak lalai dalam mengerjakan tugasnya orang tua harus berani

menegur. Namun teguran yang mengandung nilai pendidikan, bukan

cercaan, makian dan hujatan. Hal ini perlu untuk mengontrol anak tetap

berada di jalur yang benar. Namun teguran dan pujian haruslah

terlaksana dengan seimbang. Kadang ketika anak melakukan tindakan 

yang  tepat atau berprestasi orang  tua bersikap diam seribu bahasa, 

namun ketika anaknya lalai orang tua marah bahkan menghujat.

n. Memberi contoh teladan

Keteladanan merupakan hal penting dalam kehidupan anak. Kadangkala

anak tidak menemukan kesesuaian apa yang ia peroleh dalam

pembelajaran dengan sikap perilaku orang tuanya. Semakin banyak 

ketidaksesuaian yang  ia peroleh akan membuat anak berantipati

dengan orang tua. Dalam hal belajar, ketika orang tua menyuruh

anaknya untuk belajar, sebaiknya orang tua juga mengambil buku atau 
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bacaan lain untuk membaca atau belajar bersama anaknya. Bukan

nonton televisi atau putar   CD   sehingga  anaknya  merasa  cemburu,   

dan  sebagainya.  Jadi  berilah keteladanan pada anak, karena pada

dasarnya anak adalah imitasi dari orang tuanya. Keteladanan 

merupakan metode pendidikan terbaik.30

Orang tua juga dapat berperan sebagai katalisator pembelajaran ketika

anak berada di rumah dengan berupaya meningkatkan peran sertanya dalam

menopang prestasi belajar anak. Jadi, prestasi belajar anak bukanlah semata

tanggung jawab seorang guru. Orang tua juga mempunyai kontribusi besar

dalam menopang prestasi belajar anaknya. Karena sumber belajar bukan hanya

guru. Guru adalah salah satu sumber belajar diantara sekian banyak sumber 

belajar.

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Orang Tua Dalam Mendidik Anak

Kendala-kendala yang sering sekali di hadapi oleh para orang tua dalam 

mendidik, mengerjakan dan membiasakan peserta didiknya untuk belajar dan 

melaksanakan perintah Allah SWT di sebabkan oleh   :

a. Faktor keterbatasan pengetahuan orang tua yang tidak semua 

orang tua memiliki pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik

b. Faktor kesempatan waktu, karena kesibukan para orang tua dalam

mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. Faktor  terbatasnya  biaya,  kemampuan  dan  tenaga  untuk  

                                                            
30 Abdul Majid dan Dian Nadayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi

Dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), h. 76
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memberikan perhatian lebih terhadap kebiasaan atau pola belajar

keseharian peserta didik.

Para orang tua yang tidak memiliki ilmu pengetahuan umum ataupun

agama yang baik, akan berdampak negatif terhadap ketercapaian prestasi

belajar peserta didik, padahal orang tua terus belajar dan beribadah kepada Allah

SWT seandainya para orang tua memberikan teladan yang baik dari mana peserta 

didik akan mencontohkan tauhid dan akhlak yang baik tersebut, terlebih lagi

ketika orang tua yang   tidak  memiliki  waktu  yang   cukup  untuk  mendidik,  

mengajarkan  dan memberikan perhatian kepada peserta didik terhadap prestasi

belajar mereka, sedangkan bagi orang tua yang tidak memiliki biaya, mereka

tetap menginginkan anaknya agar lebih meningkatkan prestasi belajarnya.31

Menurut Oemar Hamalik : “ Orang tua harus bersedia meluangkan

waktunya untuk selalu mendampingi anak-anaknya, pada waktu-waktu yang 

demikian kepada mereka diberikan pengarahan dan nasehat yang bertujuan

supaya mereka meningkatkan kegairahan dan cara belajar di sekolah. Anak-anak

haruslah dimotivasi untuk belajar lebih giat, lebih semangat, disamping rasa

bangga dalam diri mereka karena mendapatkan perhatian dari kedua orang

tuannya”.

                                                            
31 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 23
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D. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua kata. Yaitu 

“hasil” dan  “belajar”. Dalam kamus besar bahasa indonesia hasil berarti sesuatu 

yang diadakan oleh usaha.32 Sedangkan belajar adalah memperoleh kepandaian 

atau ilmu.33   Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Belajar mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga 

unsur yang dapat dibedakan, yaitu pengajaran, pengalaman belajar mengajar, dan 

hasil belajar.34

Hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa 

dimana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. 

Dalam hal ini belajar meliputi ketrampilan proses, keaktifan, motivasi juga 

prestasi belajar. Prestasi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu 

kegiatan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.35

Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan pada diri orang 

yang belajar dan pengalaman-pengalaman yang berbentuk interaksi dengan lain 

atau lingkungannya. Seorang ahli berpendapat bahwa belajar merupakan 
                                                            

32 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat 
Bahasa, 2005), h.300

33 Ibid., h.13
34 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2011), h.2
35 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempenagruhinya (Jakarta: Rineka Cipta. 

2010), h.2
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perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon 

yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan. Pendapat lain mengatakan bahwa belajar adalah diperolehnya 

kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru.36

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa belajar merupakan 

usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan baik dalam bentuk 

keterampilan, kebiasaan, pengetahuan maupun sikap. Hasil belajar merupakan hal 

yang berhubungan dengan kegiatan merupakan proses sedangkan hasil belajar 

adalah sebagian hasil yang dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar 

dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. 

Menurut seorang ahli, hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang.37

Sedangkan menurut pendapat lain hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.38

Pada dasarnya antara hasil belajar dan hasil siswa mempunyai arti yang sama 

karena hasil belajar merupakan bagian dari hasil siswa. Hal ini sesuai dengan 

peryataan berikut yang menyatakan bahwa unsur yang ada dalam hasil siswa 

adalah hasil belajar dan nilai siswa.39 Dirumuskan mengenai hasil belajar sebagai 

berikut :

                                                            
36 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, ( Bandung: 

Remaja Rosda Kayra, 2004), h.156
37 Ibid., h.102
38 Nana Sudjana, Op. Cit., h.22
39 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa ( Jakarta: Grasindo, 

2004), h.76
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1) Hasil belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah.

2) Hasil belajar tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya.

3) Hasil belajar dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka 

nilai dari hasil evaluasi atau ujian yang ditempuhnya.40

Pendapat lainnya mengatakan bahwa yang menjadi petunjuk suatu proses 

belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal berikut:

1) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok.

2) Perilaku yang digariskan dalam Tujuan Instruksional Kelas (TIK) 

telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. 

Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagi tolok ukur 

keberhasilan adalah daya serap.41

Jadi yang dimaksud hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 

siswa tersebut mengalami proses belajar yang dibuktikan dengan perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang terutama dinilai 

aspek kognitifnya yang ditunjukkan melalui nilai atau angka.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh 

peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar 
                                                            

40 Ibid., h. 75
41 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

h.120
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mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena akan memberikan 

sebuah informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun 

kelompok belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi 

dua golongan, yaitu :

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut 

dengan faktor individual

2) Faktor yang ada di luar yang kita sebut dengan faktor sosial. Yang 

termasuk ke dalam faktor individual antara lain: faktor 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor 

pribadi. Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor 

keluarg/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajar, alat-alat 

yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.42

Pendapat lain menyebutkan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

                                                            
42 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 

h.102
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1) Faktor-faktor Internal 

a. Jasmaniah 

a) Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit.

b) Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh atau badan

b. Psikologis 

a) Intelegensi

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengteahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat.

b) Perhatian

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu semata-

mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau Sekumpulan 

objek

c) Minat

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan

d) Bakat

Bakat adalah kemampuan untuk belajar
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e) Motif

Motif adalah daya penggerak atau pendorong dalam kegiatan 

belajar

f) Kematangan

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru.

g) Kesiapan

Kesiapan adalah kesdiaan untuk memberi respon atau beraksi

c. Faktor Kelelahan

Faktor kelelahan sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersiaf 

psikis)

2) Faktor-faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

a) Cara orang tua mendidik

Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran 

kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran 

besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia.

b) Relasi antar anggota keluarga

Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan 
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saudaranya atau anggota keluarga yang lainpun turut 

mempengaruhi belajar anak.

c) Suasana rumah

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak 

berada dan belajar.

d) Keadaan ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan belajar anak.

e) Pengertian orang tua

Anak belajar perlu pengertian dan dorongan orangtua.

f) Latar belakang kebudayaan

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar.

b. Faktor Sekolah

a) Metode mengajar

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di 

dalam mengajar.

b) Kurikulum

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa 

c) Relasi guru dengan siswa
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Proses belajar mengajar terjadi antara guru dan siswa. Proses 

tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada di dalam proses itu 

sendiri.

d) Relasi siswa dengan siswa 

Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana, tidak 

akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing 

tidak sehat, jiwa kelas tidak terbina, bahkan masing-masing 

hubungan siswa tidak tampak.

e) Disiplin sekolah

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah dan juga dalam belajar.

f) Alat pelajaran

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, 

karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar 

dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu.

g) Waktu sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah.

h) Standar pelajaran di atas ukuran

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu 

memberi pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya siswa 

merasa kurang mampu dan takut kepada guru.
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i) Keadaan gedung

Dengan jumlah siswa yang banyak serta bervariasi karateristik 

mereka masing-masing menuntut keadaan gedung yang memadai.

j) Metode belajar

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dlam hal ini 

perlu adanya pembinaan guru.

k) Tugas rumah

Waktu belajar adalah di sekolah, di samping untuk belajar waktu 

di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain.

c. Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan siswa dalam masyarakat

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan dalam 

perkembangan pribadinya. 

b) Mass media

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap 

siswa dan juga terhadap belajarnya.

c) Teman bergaul

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk 

dalam jiwanya dari pada yang kita duga.

d) Bentuk kehidupan masyarakat 

Bentuk kehidupan masyarakat disekitar juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa.43

                                                            
43 Slameto, Op.Cit., h. 54-71
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Hal serupa juga dikemukakan dalam pendapat berikut ini yang 

menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut digolongkan 

menjadi tiga macam yaitu :

a) Faktor dalam individu.

Banyak faktor yang ada dalam individu atau pelajar yang 

mempengaruhi usaha atau keberhasilan belajar. Faktor-faktor tersebut 

menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah.

Aspek jasmaniah mencakup kondisi kesehatan jasmani dari individu. 

Aspek psikis atau rohaniah mencakup kondisi kesehatan psikis, 

kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi 

afektif dan kognitif dari individu.

b) Faktor-faktor lingkungan 

Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar siswa, 

baik faktor fisik maupun sosial psikologis yang berada pada 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.44

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hasil belajar siswa di 

sekolahnya sifatnya relatif, artinya dapat berubah setiap saat.hal ini terjadi karena 

hasil belajar siswa sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya, 

faktor-faktor tersebut saling berkaitan antar yang satu dengan yang lainnya.

                                                            
44 Nana Syaodih Sukmadinat, Op. Cit., h. 162-163
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3. Tujuan Meningkatkan Hasil Belajar

Upaya meningkatkan hasil belajar adalah usaha untuk mengurangi faktor 

yang menghambat hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar, dapat 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan memberikan bimbingan 

belajar, menanamkan disiplin belajar, memberi motivasi, fasilitas dan perhatian 

terhadap kebutuhan siswa yang sedang belajar. Berhasil atau tidaknya proses 

belajar mengajar tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

belajar. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber pada dirinya atau di luar dirinya 

atau lingkungannya.45 Faktor-faktor yang menyangkut yang ada dalam individu 

diantaranya menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah dari individu.46

Keberhasilan belajar juga sangat dipengaruhi oleh faktor di luar diri siswa, baik 

faktor fisik maupun sosial maupun sosial-psikologis yang berada pada lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat.47

Untuk itu dalam melakukan penilaian hasil belajar, hendaklah 

memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian, antara lain sebagai 

berikut :

a) Dalam menilai hasil belajar hendaklah dirancang sedemikian rupa 

sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat 

penilaian, dan interpretasi hasil penilaian 

b) Penilaian hasil belajar hendaklah menjadi bagian integral dari 

proses belajar-mengajar.

                                                            
45 Nana Syaodih Sukmadinata, Op.Cit., h. 162
46 Ibid., h.162
47 Ibid., h.163
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c) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian 

menggambarkan harus menggunakan alat penilaian dan sifatnya 

komprehensif.

d) Penilaian hasil belajar hendaknya di ikuti dengan tindak 

lanjutnya.48

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pengingkatan 

hasil belajar, antara lain kepada jasmani, keadaan sosial emosional, lingkungan, 

memulai pelajaran, membagi pekerjaan, kontrol, sikap yang optimis, 

menggunakan waktu, cara mempelajari buku, dan mempertinggi kecepatan baca 

peserta didik.49

Tujuan dari proses belajar mengajar adalah adanya hasil belajar. Dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebelum memulai pelajaran yaitu guru mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

a) Apakah yang akan dijelaskan agar siswa memahami materi ajar 

yang berupa konsep, teori, dan lain-lain

b) Tingkah laku apa yang diharapkan dapat dikuasai siswa dalam 

pelajaran itu

c) Pokok bahasan apa yang harus dipelajari agar tujuan pembelajaran 

tercapai

d) Metode apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.50

                                                            
48 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2011), h. 9
49 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2011), h.190
50 Djam’an Satori, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.46
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Sedangkan menurut pendapat lainnya mengatakan untuk mengoptimalkan 

hasil belajar kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan 

dan faktor-faktor pendukung keberhasilannya. Berdasarkan hasil identifikasi ini 

kemudian kita mencari alternatif pemecahannya, kemudia dari berbagai alternatif 

itu kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan dilihat dari beberapa faktor   

seperti : 1) kesiapan guru; 2) kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana, dan 

sebagainya.51

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar, diantaranya keadaan jasmani, lingkungan, 

sikap optimis dalam mengikuti pelajaran, serta cara belajar dari siswa itu sendiri.

                                                            
51 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran ( Bandung; Remaja Rosda Karya, 2011), h. 303



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi metode penelitian adalah 

“Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan sesuatu dengan fikiran seksama 

untuk mencapai tujuan “.1 Sedangkan menurut Husein Umar metode merupakan 

salah satu atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu dengan benar.2 Dengan 

demikian dapat di pahami bahwa metode penelitian adalah sesuatu tentang cara-

cara melakukan pengamatan atau penelitian menggunakan fikiran dengan seksama 

melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode Penelitian Kualitatif. Menurut S. Margono, yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.3

Sedangkan Menurut  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat pospotivisme, digunakan untuk  

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, tekhnik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis 

                                                            
1 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997), h.  41
2 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo), h. 21
3 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 36
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data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.4

Alasan menggunakan metode kualitatif ini yaitu karena permasalan belum 

jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data 

pada situasi sosial tertentu dijaring dengan metode kuantitatif. Selain itu peneliti 

bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis 

dan teori.5 Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif ini juga dikarenakan : 

pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian , dengan kenyataan yang 

berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan 

daya penyesuaiaan diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai 

yang dihadapi.6

Sedangakan menurut Moleong : “Penelitian kualitatif berakar pada latar 

belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, 

memanfaatkan metode kualitatif analitis secara induktif, mengarahkan sasaran 

usaha pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian 

bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian”.7

                                                            
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010),h. 15
5 Ibid, h. 399
6 S. Margono, Op. Cit, h. 41
7 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 4
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B. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang peneliti harapkan.8

Dengan pengambilan sampel sumber data yang dipilih secara purposive 

sampling, maka sumber data yang dipilih yaitu orang-orang yang dianggap paling 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam 

masalah tersebut. Tekhnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah tekhnik pengambilan sampel sumber  data dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :

1. Sumber data primer, yaitu :

a. Guru PAI : 1 (satu) orang

b. Orang Tua siswa

c. Peserta didik atau siswa kelas 6

d. Hasil Belajar PAI

Adapun alasan yang dipilih adalah siswa kelas 6A,dan 6B sebanyak 75

siswa/I sebagai subjek penelitian, berdasarkan pertimbangan peserta didik kelas 6

berada pada posisi pertengahan tingkat adaptasi yang mulai stabil, hal ini 

                                                            
8 Sugiyono, Op. Cit, h. 30
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dikarenakan kelas 6 dianggap masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa 

remaja. 

2. Sumber data sekunder, yaitu :

a. Kepala sekolah

b. Dewan guru

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai 

teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut 

dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan 

melengkapi tentang peran orang tua dan guru dalam meningkatkan hasil belajar 

PAI di SD 2 Kota Karang.

a. Observasi

Menurut S. margono, Tekhnik observasi adalah “Pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.9

Menurut Hadari Nawawi, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.10 Adapun  

jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipan, yaitu pengamatan di lapangan secara langsung tetapi tidak selalu aktif

dalam mengikuti seluruh aktifitas obyek yang diteliti.  

Metode observasi yang di gunakan sebagai alat pengumpul data adalah 

untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian 

                                                            
9 S. Margono, Op. Cit, h. 158
10 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidsng Sosial, (yogyakarta: Gadjah Mada 

Universitas Press, 2001),h. 100
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tentang implementasi kompetensi kepribadian guru akidah akhlak. Metode ini 

digunakan untuk mengamati pembinaan akhlak peserta didik di dalam maupun 

diluar kelas. Hal ini dilakukan melalui pengamatan perilaku peserta didik terhadap 

guru maupun terhadap teman sebaya, menaati peraturan sekolah dan lain 

sebagainya. 

Metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan 

mengamati secara langsung implementasi kompetensi kepribadian guru akidah 

akhlak dalam membina akhlak peserta didik. Dari hasil observasi ini , maka 

pembinaan yang dilakukan guru akidah akhlak terhadap peserta didik akan 

menjadi objek yang akan peneliti amati secara jelas dan nyata apa adanya, untuk 

selanjutnya digunakan sebagai data empiris dari lapangan yang akan dianalisis. 

Metode observasi yang di gunakan sebagai alat pengumpul data adalah untuk 

mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian tentang 

implementasi kompetensi kepribadian guru akidah akhlak dalam pembinaan 

akhlak peserta didik.

b. Wawancara

Interview/ wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.11

Sedangkan menurut Moh. Nazir, interview atau wawancara adalah “ Proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil 

bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan alat 

                                                            
11 S. Margono, Op. Cit, hlm 165
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interview guide (panduan wawancara).12 Menurut Cholid Narbuko dan Abu 

Ahmadi wawancara adalah “ Proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara llisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan”.13

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak 

dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan 

interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (intervewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.14

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.15

Ditinjau dari pelaksanaannya, interview di bedakan atas :

1. Interview bebas, yaitu dimana pewawancara bebas menanyakan apa 

saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.

2. Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 

terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.

3. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas 

dan interview terpimpin.16

                                                            
12 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193
13 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Op. Cit, h. 83
14 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 135.
15 S. Margono, Op. Cit, h 165
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999), h. 146



63

Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, 

disini pewawancara membawa pokok permasalahan yang akan ditanyakan. 

Adapun interview ini ditujukan kepada guru akidah akhlak, pesrta didik serta 

dewan guru yang dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh 

peneliti.

c. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah “ mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”.17 Metode ini 

peneliti gunakan untuk memperoleh data-data yang tidak di peroleh dengan cara 

observasi dan interview. 

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang di 

peroleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di 

fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.18 Analisa data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya 

di kembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.19

                                                            
17 Ibid, h. 236
18 S. Margono, Op. Cit, h. 335
19 Ibid., h. 335
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, sebagaimana dikemukakan Matthew B. Miles dan A. Michael 

Huberman yang membagi menjadi tiga alur kegiatan.

1. Reduksi Data

Yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian dan tranmasi data mentah yang 

berasal dari catatan-catatan atau rekaman di lapangan.

2. Penyajian data

Yaitu penyusunan data informasi sehingga memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan.

3. Verivikasi data

Yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan 

penyajian data yang dilakukan sebelumnya. Kegiatan analisis dan 

pengumpulan data melalui tiga jalur tersebut berjalan interaktif dan 

siklus.20

Untuk lebih jelasnya dapat ditampilkan dalam bentuk gambar sebagai 

berikut:

                                                            
20 Miles Huberman dan Mattew, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta : UI-Press, 1984), h. 

32.
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Gambar 1

Teknik Analisis Data Model Interaktif :

Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada hanya 

sekedar hasil. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian kegiatan utama 

yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisisnya 

manggunakan analisis interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus-menerus, bersamaan 

dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data 

selesai dilakukan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada 

tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu 

: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), atau biasa dikenal 

dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis).21

                                                            
21 Ibid., h. 22
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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung

SDN 2 Kota Karang berdiri sejak tahun 1983 Latar belakang berdirinya 

SDN 2 Kota Karang dilatar belakangi atas kebutuhan masyarakat sekitar

cungkeng Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur terhadap

lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar. Di samping itu ingin meningkatkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Masyarakat mulai menyadari pentingnya

pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan agar kelak tumbuh menjadi generasi 

pembangunan Bangsa dan Negara.1

Visi :  Siswa memiliki dasar tentang Imtaq, Imtek terampil dan unggul 

dalam prestasi.

Misi :

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran 

melalui KKG dan formal yang lebih tinggi.

b. Menanamkan pengetahuan dasar tentang pengetahuan agama dan 

akhlak mulia.

                                                            
1 Drs. Nur aidi, MM, Kepala SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung, Wawancara,

Tanggal 12 Oktober 2016
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c. Menanamkan tentang mahir membaca menulis dan berhitung.          

d. Melatih keterampilan anak didik melalui kegiatan ekstra kurikuler.

2. Keadaan Tenaga Pengajar SDN 2 Kota Karang

Adapun tenaga pengajar SDN2 Kota Karang dipimpin oleh Drs. N u r  

a i d i selaku Kepala Sekolah   Sampai pada tahun 2016-2017, SDN 2 Kota 

Karang di dukung 20 orang Tenaga Pengajar dan 1 orang Tenaga TU dan 1 

orang penjaga sekolah, untuk lebih jelas dapat penulis lampirkan yaitu

Tabel 2

Daftar Nama-Nama Tenaga Pengajar SDN 2 Kota Karang 6 Tahun

Pelajaran 2016-2017

No Nama Jabatan Guru Keterangan

1 Drs. Nur aidi, MM Kepala Sekolah

2 Bainun Sari, S.Pd Guru

3 Wita Herlina, S.Pd Guru

4 Suraji, S.Pd Guru

5 Zahra, S.Pd Guru

6 Sulami, S.Pd Guru

7 Yarizati Guru

8 Sri Wuryaningsih, S.Pd Guru
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9 Susilawati, S.Pd Guru

10 Munzir Azwar, S.Pd Guru

11 Hayat Kawistoro, S.Pd. Guru

12 Halimahtusakdiah, S.Ag Guru

13 Sobariah, S.Ag Guru

14 Hesti Fauziah, S.Pd. Guru

15 Naziroh, S.Ag Guru

16 Ikhwan Setiawan, S.Pd. Guru

17 Andi Wibowo, S.Pd. Guru

18 Misuri, S.Pd Guru

19 Nurfitriana, S.Pd Guru

20 Ayu Tria, S.Pd. Guru

21 Rahmat Gempar    TU

22 Azmi, S.Sos    Penjaga Sekolah
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3. Keadaan Fasilitas SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung

SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung memiliki  fasilitas  yang 

mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar yaitu jumlah bangunan fisik

saat ini memiliki 20 unit bangunan gedung yang terdiri dari :

1. Kantor Kepala Sekolah : 1 Unit

2. Kantor Guru : 1 Unit

3. Ruang belajar : 11 Ruangan

4. Perpustakaan : 1 Unit

5. Ruang UKS : 1 Unit

6. WC/KM Guru : 3 Unit

7. WC/KM Siswa  :  5 Unit

8. Gudang : 1 Unit

9. Lapangan olahraga  : 1 Unit

10. Tempat Parkir : 1 Unit
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Tabel 3

Sarana Dan Prasarana SDN 2 Kota Karang

No

Sarana Dan Prasarana

Keadaan

JumlahBaik Rusak Ringan Rusak Berat

1 Almari 10 10

2 Meja Guru Kantor 20 20

3 Papan Tulis 12 12

4 Mobiler 250 250

5 Kursi Guru Kantor 22 22

6 Meja Guru Kelas      11 11

7 Kursi Guru Kelas 11 11

8 Meja Murid 250 250

9 Kursi Murid 500 500

10 Kursi Tamu 4 4

11 Lemari Arsip 6 6

12 Komputer 2 2

13 Printer 2 2

14 Almari Tropi 2 2

15 Kompor 1 1

16 Rak Buku 6 6

17 Almari Perpustakaan 4 4
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No

Sarana Dan Prasarana

Keadaan

JumlahBaik Rusak Ringan Rusak Berat

18 Dispenser 1 1

19 Galon 2 2

20 Tanah Luas M 1.950 M 1.950 M

21 Gedung Lokal Belajar        11 11

22 WC Murid 5 5

23 WC Guru 3 3

B. Analisis Data

1. Peran Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SDN 2 Kota 

Karang Bandar Lampung

Faktor kenapa manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial yang 

menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertujuan memenuhi kebutuhan dan

untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam pencapaian taraf hidup

yang lebih baik dan sukses dalam bekerja tidak lepas dari motivasi kerja, dan

kuat lemahnya motivasi seseorang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja.



72

Hasil penelitian yang penulis kemukakan yang mana disesuaikan dengan 

kerangka pikir penelitian ini yaitu :

a. Peran Guru Mengajarkan PAI

Ruang lingkup PAI meliputi akhlak kepada Alloh, akhlak kepada sesama

manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Guru sangat fokus memberikan materi-

materi pengajaran PAI. Guru adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup

anak disekolah, kepribadian guru, sikap dan cara hidup mereka merupakan 

unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk 

kedalam pribadi peserta didik. Penanaman nilai-nilai ibadah pada anak adalah 

merupakan kewajiban guru yang akan diminta tanggung jawabnya.

Sebagai seorang guru pendidikan PAI tentunya harus memiliki kewajiban

mengajar pendidikan  akhlak kepada peserta didiknya, setiap kali akan 

mengerjakan materi pendidikan akhlak tentunya guru akan

mempersiapkanproses belajar mengajar yang efektif dan mempersiapkan

komponen-komponen pengajaran yang dibutuhkan sehingga mampu

meningkatkan prestasi belajar peserta didik  dalam  mata   pelajaran  PAI.  

dengan  memberikan  pengajaran pendidikan akhlak kepada peserta didik baik

tujuan yang diinginkan adalah terwujudnya muslim sejati, beriman teguh,

berakhlak mulia sehingga menjadi orang yang sholeh. Untuk menjadikan peserta

didik di atas dapat dilakukan dengan memberikan materi-materi pendidikan 

akhlak yaitu bimbingan, motivasi, arahan, praktek, beribadah dalam kehidupan

sehari-hari, kerukunan sesama umat manusia, dimana materi-materi yang akan



73

diajarkan dalam proses mengajar sudah mulai disusun program tahunan yang

akan diajarkan.2

Sebagai hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada

dewan guru SDN 2 Kota Karang dan akan didukung data-data yang diambil

dari peserta didik itu sendiri, oleh sebab itu penulis juga mewawancarai peserta 

didik berkaitan dengan peran guru di sekolah dan khususnya dikelas itu sendiri.

Berkaiatan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, Bachrul Amir selaku

peserta didik kelas VI.A mengatakan, “bahwasannya dewan guru dalam

mengajar sering menggunakan sistem yang lama (konvensional) yaitu dengan

sistem yang cenderung galak agar peserta didik takut dan akhirnya mengikuti

apa yang diajarkan oleh dewan guru agar peserta didik takut dan akhirnya

mengikuti apa yang di ajarkan oleh dewan guru khususnya dewan guru laki-

laki”.3

Dalam proses mengajarkan materi pendidikan terhadap peserta didik tidak 

seimbang, tentunya  harus direncanakan selama satu tahun kegiatan 

pembelajaran yang akan di utarakan, untuk itu guru dalam mengajar perlu

membuat program tahun, program semester, kalender pendidikan dan

penyusunan jadwal, penulis mewawancarai wakil kepala sekolah, yakni Ibu 

Bainun Sari, beliau mengatakan : “Saya selaku wakil selalu mengadakan rapat 

dewan guru dalam proses pengadaan rapat program tahunan untuk

                                                            
2 Bainun Sari, Guru Kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016

3 Bachrul Amir, Siswa Kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016
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merencanakan proses kegiatan belajar mengajar kami di SDN 2 Kota Karang

selama satu tahun kedepan, sehingga setiap dewan guru tidak kalang-kabut atau 

tidak terarah dalam mengajarkan, nantinya supaya terarah dan teratur dalam

proses belajar mengajar. Saya hanya ingin membuat yang terbaik untuk guru 

dan di manfaatkan oleh siswa.4

Meurut  Ibu Bainun Sari, “Ketika tahun ajaran baru program  kurikulum 

yaitu mengadakan rapat program tahunan dan hal ini di wajibkan untuk semua 

dewan guru dalam membantu pembuatan rencana tahunan yang akan

dilaksanakan ketika dewan guru mengajar seperti pembuatan RPP, membuat

program semester, program tahunan, membuat silabus dimana wajib di

kumpul pada bagian kurikulum, namun terkadang tetap saja ada beberapa

dewan guru  yang tidak menyiapkan dan tidak mengumpulkan rencana

pembelajaran tersebut.

Menurut Bapak Hayat Kawistoro, “ketika dalam proses belajar di kelas

sebelum saya melanjutkan materi  yang saya ajarkan saya memberikan

motivasi kepada peserta didik, memberikan sedikit tentang berprilaku yang 

baik supaya anak termotivasi dan tahu pentingnya Pendidikan Agama Islam.

Saya sebagai guru Kelas mengajarkan tentang akhlak yang baik terhadap yang

lebih tua dan memberikan semangat belajar kepada mereka”.5

                                                            
4 Bainun Sari, Op.cit
5Hayat Kawistoro, Guru , SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016
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Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan berkaitan dengan peran guru 

dalam meningkatkan Hasil belajar secara garis besar yang telah diuraikan, 

bahwasanya beberapa guru (sebagian besar) sudah melaksanakan peranan

mereka dalam kegiatan belajar mengajar seperti menjadi motivator, fasilitator, 

insiator, mediator, evaluator, organisator dan lainnya. Dari hasil wawancara 

penulis mendapatkan informasi bahwasanya guru juga menyediakan alat tulis

sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, guru juga mengontrol atau mengecek

evaluasi belajar yang dilakukan oleh peserta didik bagaimana kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas agar menghasilkan kualitas yang baik.

b. Guru melakukan pembiasaan serta mendisiplinkan pola belajar

Dalam membantu perkembangan peserta didik dan kopetensi yang 

dimiliki oleh dewan guru di inginkan agar terciptanya hubungan komunikasi

pendidikan yang baik dalam kegiatan belajar mengajar anatara guru dan peserta 

didik, hal ini juga mengacu agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam bertanya

atau diskusi dalam pelajaran.

Dari adanya alasan di atas penulis melakukan wawancara kepada  Ibu

Sri Wuryaningsih menyatakan, “bahwasanya dalam kegiatan belajar mengajar

khususnya pelajaran pendidikan PAI saya memerintahkan kepada siswa kedepan 

membaca ayat-ayat Al-qur’an dan memberi tugas yang berkaitan dengan bidang 

studi PAI. Maksud saya menyuruh anak membaca doa-doa dan ayat Al-qur’an 

bahkan menulis di papan tulis supaya anak berlatih untuk berprestasi di depan 

temannya. Dan saya mendisiplikan pola belajar dengan menghafal dan
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mengerjakan tugas dirumah”6

Adapun menurut Bapak Suraji mengatakan, “membiasakan pola belajar 

siswa apabila bel masuk sudah berbunyi dan saya sudah berada didalam kelas 

apabila lebih dari 10 menit siswa terlambat saya memberikan hukuman kepada 

siswa. Sebelum melanjutkan materi berikutnya apabila ada PR saya suruh 

meletakkan diatas meja, apa bila ada yang tidak mengerjakan PR saya akan 

menghukum siswa tersebut.7

Hasil observasi dan wawancara  yang penulis lakukan kepada dewan 

guru SDN 2 Kota Karang oleh sebab itu penulis juga mewawancarai peserta 

didik dengan peran guru di sekolah dan khususnya dikelas itu sendiri. Berkaitan

dengan kegiatan belajar di kelas, Meldya Zalfa Putri Samdana selaku peserta 

didik kelas VI.A mengatakan, “bahwasanya dewan guru dalam membiasakan 

serta  mendisiplinkan pola belajar pendidikan agama Islam memberi hafalan dan

menulis ayat-ayat Al- qur’an kami dapat mengetahui dan hafal ayat-ayat al-

qur’an dan terlatih menulis ayat- ayat Al-qur’an. Sebelum saya terlatih menulis

ayat-ayat Al-qur’an tulisan saya jelek dan tidak beraturan setelah saya terlatih

alhamdulillah tulisan saya cukup bagus dan bisa terbaca.8

Menurut peserta didik   Angga Eza Ramadhan, “dalam proses belajar di 

kelas dulu saya sering terlambat dalam pelajaran PAI ketika di terapkan

sistem 10 menit terlambat ketika bel sudah berbunyi. Saya sering dihukum

                                                            
6 Sri Wuryaningsih , Guru, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016
7 Suraji , Guru Mata Pelajaran, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016
8 Meldya Zalfa Putri Samdana,Siswi kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 

Oktober 2016
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terkadang belajar di luar kelas saya malu dengan teman-teman akhirnya setelah

diterapkan pola belajar seperti itu saya tidak pernah terlambat lagi.9

Adapun menurut Fadil Afandi mengatakan, “dulu saya sering sekali

tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terkadang saya mengerjakannya 

di sekolah menyotek dengan teman, saya di hukum karena tidak mengerjakan

PR karena saya sering di hukum. Saya mengerjakan PR dan tugas-tugas

semua apa yang diberikan oleh guru.10

Dalam proses belajar mengajar di SDN 2 Kota Karang memang memiliki 

pola belajar yang cukup optimal sehingga perlu di lakukan pembiasaan dan

displin dalam kegaitan belajar, dewan guru selalu memikirkan apa yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan pola kedisiplinan belajar yang baik dan 

terus menerus.

c. Guru memberikan motivasi belajar

Seluruh dewan guru SDN 2 Kota Karang memberikan motivasi belajar 

kepada peserta didik agar menjadi peserta didik yang berwawasan yang baik

maupun keagamaan. Tidak hanya guru yang memberikan motivasi belajar, 

Kepala SDN 2 Kota Karang bapak Drs. Nur Aidi,MM juga memberikan

motivasi belajar kepada guru dan peserta didik.

Dewan guru selama ini memberikan motivasi belajar juga memberikan

                                                            
9 Angga Eza Ramadhan Siswa kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 

2016
10 Fadil Afandi, Angga Eza Ramadhan Siswa kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang,

wawancara, 20 Oktober 2016



78

arahan dan bimbingan kepada peserta didik berupa stimulus kepada para peserta 

didik untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Bahwasanya bimbingan, pemberian 

motivasi atau dorongan maupun pengawasan terhadap peserta didik dalam

rangka membangkitkan minat belajar peserta didik cukup memberikan

antusiasme kepada peserta didik dan mampu membangkitkan minat belajar 

peserta dari sinilah guru memberikan prilaku menjadi lebih baik dari 

sebelumnya  dilakukan dan pemberian dorongan kepada peserta didik.

Dengan kata lainnya bahwa ketelatenan para guru dalam melakukan 

pembinaan ataupun bimbingan maupun memberikan motivasi kepada peserta

didik dengan secara terus menerus sehingga mampu membangkitkan 

belajar peserta didik.11

Namun peserta didik di SDN 2 Kota Karang memiliki minat dan motivasi 

yang baik dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan di sekolah, mereka rajin dan 

bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Harus selalu di beri 

motivasi, ternyata dalam kegiatan belajar mengajar jarang mereka pasif dan juga

mau bertanya jika di tanya mereka menjawab.

d. Guru Memberikan Bimbingan dan Arahan

Bainun Sari, mengatakan bahwasannya selaku guru ia memberikan arahan 

dan nasehat kepada peserta didik, begitu pula dalam proses kegiatan belajar

mengajar, namun faktor yang  dapat menyebabkan tidak berhasilnya proses 

belajar kepada peserta didik dan menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar
                                                            

11 Observasi, SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung 21 Oktober 2016
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peserta didik yaitu latar belakang pendidikan PAI yang kurang dari rumah

seperti mengaji saja sering tidak datang menjadi hal pokok peserta didik tidak

tertarik dengan pelajaran PAI, pengaruh luar yang begitu parah sehingga

kepikiran sekolah untuk membolos dan main PS dari pada  di kelas. Setelah 

mengetahui sebab rendahnya minat belajar peserta didik guru PAI sering

memberi bimbingan dan arahan dengan terus menerus. Peserta didik yang 

bermasalah tidak hanya dibimbing dan di beri arahan di kelas saja melainkan di

panggil ke kantor di bimbing dan diberi arahan secara khusus.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, guru piket sedang mengarahkan 

arahan dan nasehat kepada peserta didik yang datang terlambat, alfa dan

membolos, hal serupa juga sering dilakukan oleh bapak kepala sekolah ketika

memberikan pembinaan pada upacara bendera setiap hari senin, beliau bekata :

“saya selaku pimpinan di sekolah ini bertanggung jawab atas keberhasilan

kelulusan serta hasil belajar peserta didik di sekolah ini, oleh sebab itu sering 

saya menasehati mereka untuk tetap selalu berakhlakul karimah dan menerapkan

pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang telah mereka peroleh di

sekolah, bahkan tidak segan- segan saya memberikan hukuman jika memang

ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah seperti berkelahi, 

membolos bahkan mencontek pada saat ujian”12

                                                            
12 Drs. Nur aidi, MM, Kepala SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung, wawancara dan

Observasi, 24 Oktober 2016
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Setiap guru dalam proses belajar sebelum memulai pelajaran guru 

memeberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik untuk belajar 

memberikan nasehat tentang pendidikan PAI kepada peserta didik berupa

stimulus yang baik supaya peserta didik menghasilkan kualitas yang baik, baik

segi akademik maupun agama.

e. Guru Memberikan Hukuman

Untuk menjadikan peserta didik menjadi peserta didik yang memiliki 

kompetensi (lulusan yang baik) maka tidak hanya dapat dilakukan dengan

materi- materi  pengajaran  pendidikan  agama  saja  seperti bimbingan,  arahan, 

motivasi, praktek beribadah dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan sesama

umat manusia, di mana materi-materi yang akan di ajarkan dalam proses belajar

mengajar memang secara formal akan disampaikan bahkan telah disusun dan

direncanakan dalam program tahunan yang akan diajarkan, dalam kegiatan

pembelajaran ada kegiatan yang diberi hukuman namun yang sifatnya mendidik

sehingga membuat peserta didik menjadi lebih baik lagi setelah diberikan shock 

terapi oleh dewan guru yang bersangkutan, karena terkadang peserta didik

memiliki motivasi yang rendah, malas untuk mengerjakan tugas-tugas bahkan 

sering membuat kegaduhan saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.

f. Guru Memberikan pujian dan hadiah

Dalam proses belajar mengajar ternyata tidak hanya hukuman  yang

harus dilakukan selaku alasan dalam melakukan bimbingan karena dengan

memberikan pujian dan hadiah kepada peserta didik yang memiliki peserta
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belajar yang baik, memiliki motivasi yang baik dan tentunya memberikan

kontribusi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar kiranya perlu memberikan 

hadiah dan pujian.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dan dilengkapi wawancara 

terhadap pihak-pihak yang terkait, terlihat jelas  di SDN 2 Kota Karang baik 

Kepala Madrasah, dewan guru dan staf tata usaha memiliki hubungan yang

baik dalam kerjasama kegiatan belajar mengajar. Seperti ketika dalam proses

belajar mengajar guru memberi hadiah kepada anak apabila anak dapat menjawab

pertanyaan atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Proes memberi pujian atau

hadiah kepada anak akan membuat dia merasa bangga dan akan membantu dalam

proses belajar mengajar yang lebih baik dalam menciptakan prestasi belajar yang

baik.

g. Guru Memberikan Suri Tauladan

Dalam kegitan belajar mengajar dengan materi-materi pengajaran

pendidikan agama yaitu bimbingan, arahan motivasi, praktek beribadah dalam 

kehidupan sehari- hari  dan  kerukunan  sesama umat  manusia. Ternyata point 

yang menjadi  penting adalah  dengan memberikan contoh kepada  peserta  

didik seperti memperhatikan akhlak yang baik, budaya kesopanan yang baik

serta prikau-prilaku semangat yang tinggi dalam belajar. Guru menjadi contoh

yang paling baik kepada peserta didik untuk mereka lihat dan mereka tiru. Hal

ini juga menjadi daya dukung dalam penyampaian materi akidah akhlak

khususnya kepada peserta didik yang masih mencari jati diri dan membutuhkan 

figur tauladan.
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h. Guru Memberikan Nasehat

Secara umum peranan guru akidah  akhlak dalam melakukan 

bimbingan kepada peserta didik secara umum ada hambatan akan tetapi

hambatan tersebut tidak begitu serius seperti latar belakang pendidikan, latar

belakang sosial budaya, latar belakang suku, dan lainnya sehingga memerlukan

peran yang sangat serius sehingga mampu membangkitkan minat kepada peserta

didik yang ada secara maksimal sebgai mana yang penulis jabarkan di atas.

Seluruh dewan guru SDN 2 Kota Karang setiap berada di dalam kelas sebelum

melakukan proses belajar mengajar memberi nasehat kepada siswa, tidak hanya

di dalam kelas baik di luar kelas apabila guru melihat kelakuan anak yang

menyimpang guru akan menasehatinya.13

Dalam proses belajar anak apabila ada yang mengalami prestasi belajar

yang rendah guru memberikan nasehat supaya anak tertanam dari jiwanya supaya

rajin belajar  dan dapat meningkatkan prestasi anak dengan baik. Nasehat, 

bimbingan, arahan dan motivasi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

prestasi peserta didik. Oleh sebab itu guru sangat berperan penting dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.

                                                            
13 Observasi, SDN 2 Kota Karang, tanggal 24 Oktober 2016
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2. Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SDN 2 

Kota Karang Bandar Lampung

a. Peran orang tua menyediakan fasilitas belajar kepada peserta didik

Peran orang tua adalah berupa pengaruh dan nasehat serta pengawasan 

terhadap belajar dan kebutuhan-kebutuhan belejar peserta didik yang diberikan

oleh orang tua terhadap anaknya, termasuk didalamnya melengkapi alat tulis

peserta didik, kontrol terhadap tugas serta pengamalan ibadah peserta didik,

aktifitas belajar peserta didik  memerlukan  perhatian  dan  didampingi  serta

mendapatkan pengarahan  serta contoh pada saat belajar khususnya belajar PAI.

Mewujudkan keinginan peserta didik untuk memperoleh prestasi belajar yang 

tinggi perlu ketekunan dalam belajar, memahami informasi dan

menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya serta  kemampuan untuk 

melakukan aktifitas  tersebut, sesuai tujuan belajar yang di inginkan.

Sebelum penulis melakukan proses wawancara kepada beberapa orang tua 

peserta didik untuk memperoleh informasi, penulis melakukan cek BPI 

(Bimbingan Praktek Ibadah) di SDN 2 Kota Karang untuk mengetahui latar 

belakang pekerjaan, pendidikan serta perekonomian orang tua peserta didik

secara rata-rata di SDN 2 Kota Karang ini sehingga hal ini dapat

berkesinambungan dengan data berikutnya. Setelah penulis tanyakan kepada

guru PAI dan Staf TU didapati hampir sebagaian besar orang tua peserta didik

merupakan orang tua yang pekerjaanya dan perekonomiannya menengah ke
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bawah seperti buruh, nelayan, serta wirausaha saja, jika memang ada menjadi

pegawai negeri sipil atau pegawai swasta mereka bukan sebagai penetap akan

tetapi bekerja di luar daerah lainnya sehingga membutuhkan waktu yang 

lebih lama di luar dari pada memantau peserta didik dirumah, dan hal ini juga 

diperparah dengan pendidikan yang relatif rendah, namun memiliki semangat

tinggi dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, karena mereka 

ingin anak mereka dapat menaikkan derajat mereka dengan perekonomian dan

pendidikan yang lebih baik dari pada mereka. 14

Penulis sempat mewawancarai peserta didik dan orang tua peserta didik. 

Menurut bapak Firman Abdulah, “beliau sudah menfasilitasi anak-anaknya

sepeda sebagai sarana  transportasi untuk menuju kesekolah,  namun saya 

tidak tau  jika ternyata disalah gunakan oleh mereka, seperti menunda-nunda

waktu dan akhirnya terlambat atau kadang malah membolos, saya khawatir ini

terjadi akibat salah pertemanan yang dilakukan anak saya dengan teman diluar

sekolah. Seperti Aril Gunawan VI.A mengatakan saya suka diajak teman 

untuk membolos atau datang terlambat”.15

Menurut Bapak Hasanudin mengatakan, “bahwasanya beliau ingin anaknya 

mempunyai prestasi di SDN 2 Kota Karang ini dan saya menfasilitasi apapun

yang anaknya minta dengannya akan ia memberikan. Karena dengan

memberikan fasilitas belajar ingin anaknya pintar dan berprestasi. Beliau takut

ketika tidak menfasilitasi untuk anaknya sekolah dia semangat belajar di

                                                            
14 Sri Wuryaningsih, Guru , Wawancara dan Dokumentasi, Kota Karang 25 Oktober 2016
15 Firman Abdullah, Wawancara, Kota Karang 26 Oktober 2016
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fasilitasi saja terkadang anaknya sulit untuk belajar”.16

Ibu Oktaviani Mengatakan, “selaku orang tua siswa saya tidak mampu semua

yang anak saya inginkan dalam faslitas belajar saya berikan karena saya tidak

mempunyai dana yang mendukung, walaupun hanya fasilitas belajar yang 

seadanya saya berharap anak saya menjadi peserta didik yang pintar dan

berakhlak yang baik berguna bagi Negara”17

b. Peran Orang Tua Memperhatikan Pendidikan Peserta Didik

Peran orang  tua memegang  peran penting dalam keseberhasilan 

peserta didik. Setiap orang tua berkewajiban untuk memeberikan perhatian

terhadap pendidikan peserta didik. Dengan memperhatikan pendidikan sangat

berpengaruh terhadap prestasi peserta didik. Orang tua sangat berpengaruh dalam

belajar di rumah dalam memperhatikan pendidikan mereka. Selain memberikan 

pengarahan dan pengawasan kepada anak sebaiknya orang tua memperhatikan 

pendidikan.

c. Peran Orang Tua Memberikan Semangat dan Motivasi

Sikap dan perhatian orang tua, baik dari ayah atu ibu terhadap anaknya

dalam melakukan aktivitas belajar akan menimbulkan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar yang dicapainya. Misalnya komunikasi yang dilakukan orang tua

kepada anak dalam suasana penuh keakraban dengan menanyakan tentang

belajarnya disekolah ataupun mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi, 

                                                            
16 Hasanudin, Wawancara, Kota Karang 26 Oktober 2016
17 Oktaviani, Wawancara, Kota Karang 26 Oktober 2016
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dapat memberi semangat terhadapaktivits belajarnya. Sehingga akhirnya 

manfaat peran dan perhatian orang  tua, terutama ibu, hubungannya dengan

pendidikan anak, adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik,

sosial-emasional, keterampilan kognitif, pengetahuan dan bagaimana anak

sehingga anak belajar sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi, kehadiran

sekolah lebih tertib atau disiplin serta aktif dalam ekstrakulikuler, menyelesaikan

PR dengan tepat dan benar, bersikap lebih positif terhadap sekolah, masuk 

rangking lebih tinggi dan memasuki perguruan tinggi.

Dalam peran memberikan bimbingan, di samping  memberikan nasehat, 

kadang kala orang tua juga dapat menggunakan hukuman. Hukuman diberikan

jika anak melakukan seseuatu yang buruk, misalnya ketika anak malas belajar

atau malas untuk ke sekolah. Tujuan diberikannya hukuman ini adalah untuk

menghentikan tingkah laku yang  kurang baik, dan tujuan selajutnya adalah 

mendidik dan mendorong anak untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang

tidak baik.

Peranan orang tua yang lainnya memberikan pujian hadiah, dan hukuman, 

apabila anak mereka mendapatkan suatu prestasi yang membanggakan bagi

kedua orang tua patutlah seorang anak diberikan pujian atau hadiah kepada

peserta didik tersebut, sedangkan jika seseorang peserta didik melakukan banyak

pelanggaran atau kesalahan yang dapat memalukan orang tua mereka sehingga

patutlah peserta didik tersebut diberikan hukuman yang dapat membangun bagi
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perbaikan akhlak peserta didik tersebut.18

Penulis melakukan wawancara kepada peserta didik, salah satunya adalah 

M.Fajar Rizky selaku peserta didik kelas VI.A, “menyatakan bahwa ia juga 

sering mendapatkan hukuman baik dari guru maupun orang tua di rumah jika

melakukan kesalahan. Seperti ia lupa mengerjakan tugas PAI, ia mendapat

hukuman tidak mendapat uang saku agar membuat ia jera, ketika penulis

tanyakan sebenarnya guru dan orang tua yang memberikan hukuman adalah

dikarenakan menginginkan hasil yang terbaik bagi kelulusan para peserta didik 

itu sendiri”19

Secara teoritis hukuman harus  diberikan kepada  peserta  didik itu harus 

bersifat wajar, logis, obyektif, dan tidak membebani mental, serta sebanding 

antara kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Apabila

hukuman terlalu berat, anak akan cenderung menghindar atau meninggalkan.

Sifat hukuman yang mendidik, yaitu : a) senantiasa merupakan jawaban atau 

suatu pelanggaran, b) sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan, c) 

selalu bertujuan ke arah perbaikan, d) hukuman itu hendaklah diberikan untuk 

kepentingan anak itu sendiri. Namun ada laporan yang dilakukan oleh para

peserta didik ketika salah satu guru yang memberikan hukuman terlalu melebihi

batas diantaranya dengan memberikan latihan fisik, seperti, lari lapangan, dan di 

jemur. Hukuman yang diberikan ini ketika peserta didik sudah tidak dapat diberi 

nasehat dan bimbingan lagi, Bahkan ada orang tua peserta didik yang

                                                            
18 Observasi, Orang Tua Siswa, Kota Karang 25 Oktober 2016
19 M. Fajar Rizky,Siswa Kelas VI.A, Wawancara, Kota Karang 26 Oktober 2016
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mencubit mereka di depan guru ketika jenis pelanggaran yang mereka lakukan 

sudah terlampau batas.20

Peran orang tua dalam membimbing, mengarahkan dan menasehati peserta 

didik ketika memiliki  hasil belajar yang  rendah secara  berkoordinasi 

dengan pihak-pihak sekolah guna meningkatkan hasil belajar mereka, pihak

sekolah dan orang tua mencari sebab akibat mengapa peserta didik mengalami

penurunan atau penyebab rendahnya hasil mereka dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah, diantara hukuman yang biasa dipergunakan untuk

memberikan efek jera bagi peserta didik yaitu dengan melakukan sebagai berikut 

anak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi

anak yang prestasinya kurang maka hukumnya seperti dilatih mengatur waktu

belajar,   memberikan buku-buku bacaan yang dapat menunjang hasil belajar,

sangat efektif dapat dilakukan dengan syarat orang tua di rumah harus

memperhatikan dan ekstra fokus mengarahkan peserta didik tersebut.

Namun jika pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik berat sehingga sulit

di arahkan maka dewan guru dan orang tua dapat melakukan perubahan yaitu

mencabut atau menghentikan sesuatu yang disenangi anak. Bagi anak yang 

prestasi belajarnya kurang,  maka hukuman seperti    dengan  tidak boleh

nonton  TV dan membenahi dengan sesuatu yang menyakitkan barulah 

hukuman selajutnya diberikan kepada anak, seperti menjewer, sedikit memukul

dan sebagainya.

                                                            
20 Dokumentasi, Guru PAI SDN 2Kota Karang , 26 Oktober 2016
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d. Peran Orang Tua Memberikan Pengawasan

Peran orang tua memberikan pengawasan sangat penting dalam keberhasilan 

anak, pengawasan yang dilakukan oleh orang tua baik dalam faktor internal

maupun eksternal. Dari faktor kedua  anak dapat berprestasi, oleh  sebab itu 

pengawasan kepada peserta didik harus semaksimal mungkin. Setiap

memberikan pengawasan kepada anak sebaiknya orang tua memperhatikan,

setiap waktu hendaknya dipergunakan seefesien mungkin. Pengawasan dalam

belajar ketika di rumah itu perlu diperhatikan apabila anak tidak tau apa tentang

kesulitan belajar orang tua dapat membantu pelajaran tersebut.

e. Peran Orang Tua Memberi Pengarahan dan Nasehat Serta Pengawasan

Berkaitan dengan pemberian bimbingan, arahan dengan nasehat yang 

menjadi sebuah tanggung jawab dari orang tua peserta didik, walaupun

sebagaimana yang penulis ilustrasikan di atas berkaitan dengan perekonomian, 

pekerjaan dan pendidikan orang tua mereka, untuk memberikan arahan

bimbingan dan nasehat para orang tua selalu memperhatikan anak-anak mereka

dan memberikan yang terbaik untuk anak mereka, terkadang mereka juga

mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar dan menerapkan pengalaman

ibadah kesehariannya, walaupun mereka sendiri pun tidak terlalu letih berkerja

keras seharian diluaran.

Seperti wawancara yang penulis kepada salah seorang orang tua peserta

didik yaitu Ibu Suryani, “beliau menyatakan bahwasanya saya ini adalah orang 

rendah, pendidikan saya cuma tamatan MTs kemudian menikah sehingga saya
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tidak melanjutkan pendidikan kejenjang SMA/MA namun saya ingin anak

saya menjadi anak yang benar sehingga saya ingin memberi anak saya sekolah

yang baik, bimbingan, nasehat yang  baik serta saya lengkapi fasilitas yang  

ia butuhkan, walaupun terkadang sulit buat saya”.21

Peran orang tua memegang peran penting dalam keberhasilan peserta

didik. Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pengarahan serta nasehat

kepada anak-anaknya. Dengan diberikannya pengarahan serta nasehat yang baik,

akan memberikan pengaruh yang baik pula kepada seorang anak sehingga

pertumbuhan dan perkembangannya dapat tumbuh secara  wajar. Berkat 

adanya pengaruh dari orang tua diharapkan pelajaran PAI yang di dapat dari

sekolah dapat di terapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari 

dan akan mendorong anak untuk belajar lebih giat sehingga hasil peserta

didik dapat menjadi lebih tinggi lagi. Setiap memberikan pengarahan dan

pengawasan kepada anak sebaiknya orang tua memperhatikan waktu, setiap

waktu hendaknya dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin misalnya untuk

memberikan pengarahan dan nasehat agar anak- anak belajar yang baik sehingga

ia memperoleh pengetahuan yang luas untuk kebahagian dunia dan akhirat. Tapi 

kenyataannya oarng tua yang terlalu sibuk bekerja sehinggga menjadi kurang

bisa dalam membimbing anak-anaknya di rumah keadaan keluarga yang kurang

kondusif bisa mempengaruhi belajar peserta didik.22

                                                            
21 Suryani, Orang Tua Siswa SDN 2 Kota Karang, Wawancara,  28 Oktober 2016
22 Observasi, Orang Tua Siswi SDN 2 Kota Karang,Wawancara, 28 Oktober 2016
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Laparon yang terkadang bahan aduan pihak sekolah kepada para orang tua 

peserta didik berkait dengan pelanggaran yaitu peserta didik sering seklai datang 

terlambat dan membolos, padahal ketika ditanya kepada orang tua mereka

ternyata peserta didik sudah pergi dari rumah dari pagi, sehingga tidak akan

datang terlambat namun faktanya yang terjadi banyak peserta didik menunda-

nunda waktu mereka dengan duduk-duduk dan mereokok hingga bel berbunyi,

hal ini dapat terjadi karena pergaulan pertemanan yang salah.

Ternyata lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik, tempat 

peserta didik berinteraksi juga bisa mempengaruhi belajar peserta didik, setiap

anak memiliki kemampuan yang tidak sama, hal ini disebabkan dua faktor

yaitu faktor dari dalam dan luar anak itu sendiri, namun sejak anak lahir, setiap 

anak memiliki kesanggupan dalam berpikir (cipta), kemauan, perasaan dan

kesanggupan luhur yang dapat menghubungkan manusia dengan tuhannya.

Kesanggupan itu tidak sama setiap anak, selajutnya dengan adanya faktor luar 

seperti pengaruh keluarga, kesempatan belajar, metode mengajar, alam dan

sebagainya semakin menambah perbedaan kesanggupan anak.

Dari hasil wawancara  penulis dengan salah satu wali murid (oarang  

tua) peserta didik. Bahwa menurut beliau selain peran oarang tua peserta didik 

faktor yang juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam mata pealajaran

akidah akhlak juga mempengaruhi prestasi belajar dalam menguasai materi

pelajaran yang tentunya juga di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan peserta

didik serta lingkangan masyarakat di mana peserta didik itu tinggal. Hal ini



92

dapat dilihat peserta didik yang nilainya tinggi ada peserta didik yang diluar juga

mempunyai lingkungan pergaulan yang   mendukung   peserta  didik  untuk  

mebiasakan  diri  dalam  menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya di

dalam kelas, atau sebaliknya ada peserta didik yang pengetahuan agamanya

kurang serta semangat belajarnya rendah dan ada kemungkinan karena pengaruh 

pergaulan peserta didik maupun faktor lingkungan masyarakat serta kondisi

peserta didik itu sendiri yang kurang kondusif, hal-hal tersebut bisa

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi belajar 

peserta didik.

Faktor  orang tua bisa  dikatagorikan  ke dalam dua variabel yaitu  

variabel struktural dan variabel proses, yang dapat dikatagorikan variabel

struktur anatara lain latar belakang   staus sosial ekonami, pendidikan,

pekerjaan dan penghasilan orang tua. Sedangkan variabel proses adalah berupa

prilaku orang tua dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada anaknya

dalam belajar. Untuk bisa mewujudkan kedua variabel tersebut tidak harus

tergantung pada variabel pertama. Artinya, tidak hanya keluarga  kaya ataupun 

berpendidikan tinggi bisa menciptakan variabel proses. Contoh variabel

proses antara lain : orang tua menyediakan tempat belajar untuk anaknya, orang 

tua mengetahui kemampuan anaknya di mana anak mempunyai nilai paling

bagus, pelajaran apa anak yang paling tidak bisa, apa kegiatan anak yang 

paling banyak dialakukan di sekolah maupun di luar sekolah, orang tua 

sering menanyakan tentang apa yang dipelajari anaknya, oran tua membantu 
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anaknya dalam belajar. 23

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya ternyata tidak hanya si kaya 

yang bisa berprestasi namun juga si miskin bisa berprestasi jika orang tua dan

peserta didik mau berkerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang 

kondusif. Menurut Ibu Marni selaku orang tua peserta didik, “beliau mengatakan

saya sudah merasa maksimal dalam memberikan fasilitas yang dibutuhkan

kepada anknya, namun ternyata bukan hanya hal-hal yang  bisa membuat 

suasana menyenangkan dalam belajar secara  psikologis juga harus diatur 

seperti mengatasi dan menanyakan kesulitan dalam beajar serta sering 

mengadakan diskusi yang berkaitan belajar, saya tidak menuntut anak saya  

membantu saya  bekerja  di sawah, namun jika  dia membantu ya silahkan

tidak saya paksakan, maksud saya agar dapat belajar dirumah, namun saya

kurang memantau fasilitas keseharian anak-anak saya hal ini disebabakan saya

bekerja melayan.24

f. Orang Tua Membantu Kesulitan Belajar

Usia peserta didik merupakan usia perubahan dari masa anak-anak menuju 

masa remaja dan sedang dalam masa emosi yang tidak stabil sehingga perlu

pengarahan dan bimbingan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, jika 

peserta didik tidak membantu dalam mengatasi kesulitan belajar mereka 

maka semangat dan motivasi yang ada akan semakin menurun dan 

menurun, untuk penelitian di SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung penulis 

                                                            
23 Observasi, Orang Tua Siswa SDN 2 Kota Karang, 30 Oktober 2016
24 Marni, Orang Tua Siswa SDN 2 Kota Karang, Wawancara 3 November 2016
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melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik dan orang tua mereka, di

mana dapat kesimpulan “orang tua memiliki kesibukan dalam bekerja, namun

mereka juga menyempatkan  diri untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran  

dengan anak-anak mereka dalam kegiatan belajar mengajar, walaupun tidak

semua orang tua memiliki kepekaan terhadap kesulitan yang di alami mereka,

bahkan ada orang tua juga tidak memiliki pengetahuan lebih untuk membantu 

belajar mereka.

3. Hasil Belajar Peserta Didik di SDN 2 Kota Karang Bandar 

Lampung

Prestasi belajar yang penulis ambil pada leger sekolah menyatakan prestasi 

belajar peserta didik setelah dilakukan peran guru dan orang tua cukup baik, hal

ini dapat dilihat pada  hasil ulangan harian, dan ujian akhir semester bidang

studi PAI di SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

No Kelas
Hasil 

Total
Mencapai KKM Kurang Dari KKM KKM

1 VI.A 33 5 7,0 38

Tabel di atas memberikan gambaran bahwasanyai hasili belajar

peserta didik bidang studi PAI terkategori cukup baik dan diharapkan 

lebih meningkat.

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu peserta didik SDN 2 Kota 

Karang Bandar Lampung yaitu Nandina, ia mengatakan : “Saya selaku
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peserta didik sudah bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran PAI 

terutama ketika berkaitan dalam hafalan, hal itu disebabkan saya cukup

memiliki kemampuan agama yang cukup baik.

Berdasarkan data-data di atas dan  kenyataan yang ada

dilapangan, secara faktual, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan 

adanya penyimpangan dari hasil survey dimana setelah peran guru dan

peran orang tua dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik bidang 

studi PAI sudah optimal, peserta didik dengan hasil cukup baik dalam 

pelajaran PAI

Dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar peserta didik bidang studi PAI penulis mengelompokanya

kedalam dua bagian, yaitu faktor yang menjadi pendukung dan menjadi

penghambat hasil belajar peserta didik. Adapun faktor yang menjadi

pendukung yang mempengaruhi hasil peserta didik yaitu faktor pendidikan

para dewan guru yang telah meningkatkan mutu pendidikan mereka,

dimana peserta didik diajar diarahkan dan dibimbing oleh dewan guru yang 

telah lulus sarjana dan disesuaikan dengan bidang kompetensinya masing-

masing, faktor perhatian orang tua dan pengawasan orang tua, sehingga jika

ada masalah-masalah yang akan dihadapi oleh sekolah dapat mudah 

terselesaikan dari sudut padang yang komperhensif sehingga

pemecahannya dapat dilakukan secara integral dan tepat sasaran.

Menurut ibu Sri Wuryaningsih menyatakan bahwasanya faktor lain

yang menjadi pendukung adalah guru yang cukup mendukung dalam
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meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran PAI, dimana 

tentunya dewan guru menginginkan lulusan yang terbaik dari sekolah,

berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dewan

guru, staf sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan hal ini

terlihat dari keaktifan mereka ketika mengajar yang ada sehingga terjadi

kerjasama diantara keduanya. 25

Penulis akan menguraikan penyebab rendahnya hasil belajar peserta 

didik bidang studi PAI di SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung, dalam 

upaya dewan guru dan peran orang tua dalam meningkatkan hasil belajar

peserta didik menurut penulis kurang optimal, karena sering terjadi

komunikasi antara guru bidang studi, guru wali kelas, dengan para orang 

tua peserta didik, walaupun tidak secara formal dibuatkan pertemuan

anatara komite sekolah dengan para wali-wali peserta didik di sana.

Setelah penulis analisis penyebab prestasi belajar peserta didik

adalah terdapat pada diri peserta didik itu sendiri (faktor dari dalam).

Pertama, dalam kenyataan peserta didik di SDN 2 Kota Kota Karang 

Bandar Lampung memiliki motivasi belajar yang rendah, hal ini di tandai

oleh dalam kelas yang berjumlah 38 peserta didik tiap harinya yang hadir

35 ada yang alfa dan ada yang membolos hal ini terjadi setiap hari dengan

peserta didik yang bergantian alfa.

Kedua, peserta didik minim ilmu pengetahuan PAI dari pengalaman 

kegiatan ibadah sehari-hari dan membaca Al-qur’an sehingga banyak

                                                            
25 Sri Wuryaningsi, Guru PAI, Wawancara, 3 November 2016
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peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi

pembelajaran PAI, sehingga ketika diberikan tugas-tugas atau latihan-

latihan bahkan ketika ulangan harian, tengah semester dan akhir semester

ada yang melakukan mencontek ini adalah kenyataan yang memang sulit

untuk di uraikan karena ketika guru tersebut ingin membenarkan mereka.

Ketiga, peserta didik memiliki pergaulan yang buruk baik itu

dilingkungan tempat tinggal atau dilingkungan mereka karena biasanya

tidak hanya berteman dengan teman satu sekolah namun juga dengan

sekolah lain, bahkan bergaul dengan anak-anak yang tidak sekolah lagi itu

menyebabkan berpengaruh besar bagi peserta didik, maka sebab itu peserta 

didik membolos.26

Keempat, peserta didik membohongi orang tua mereka, mereka dari

rumah perpamitan dengan orang tua mereka, namun tidak untuk kesekolah

akan tetapi main ke tempat teman atau nongkrong-nongkrong di PS dan 

pasar sambil merokok, terkadang ada yang tidak kesekolah namun pulang 

kerumah ketika jam pelajaran berakhir sehingga orang tua mereka

mengetahui bahwasannya anak-anak mereka sekolah seperti biasa.

Sehingga orang tua mereka dipanggil karena anknya sering tidak masuk

atau membolos mereka kaget dan tidak bisa terima hal seperti itu. Ketika

ditanya kepada orang tua mereka, pekerjaan mereka hanyalah, buruh,

tukang cuci, berjualan yang mana perekonomian mereka di bawah rata-

rata dan ada yang   disebabkan broken home, sehingga mereka tidak 

                                                            
26 Widiya, Siswa SDN 2 Kota Karang ,Wawancara 25 November 2015
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bisa membantu anak-anak mereka dikarenakan sibuk mencari nafkah 

guna kebutuhan sehari-hari, ini anak-anak sebenarnya kurang perhatian 

dari orang tua mereka.27

Secara keseluruhan tidak semua peserta didik di SDN 2 Kota 

Karang Bandar Lampung seperti itu namun peserta didik memiliki hasil 

belajar rendah bukan karena mereka bodoh melainkan karena diri mereka

sendiri tidak ingin berubah menjadi lebih baik lagi padahal para orang tua

khawatir jika anaknya menjadi peserta didik yang nakal di  sekolah.

Karena rasa kasih  sayang orang tua, maka mereka menjaga  baik-baik 

keselamatan dan kesehatan anaknya. Perhatian juga diberikan orang tua

karena ingin agar anak mereka maju dan berprestasi di kelasnya. Maka para 

orang tua selalu menyuruh anaknya agar belajar dan belajar sepanjang

waktu. Hanya saja perhatian orang tua makin lama makin berkurang 

sesauai dengan bertambahnya besarnya dan bertambahnya dewasa

usianya, di tambah dengan sulitnya kehidupan baik di sektor 

perekonomian, pendidikan dan lain-lain.

Untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah orang tua

diharapkan selalu menghadiri setiap undangan pertemuan orang tua di

sekolah, melalukan pertemuan segitita antara  orang  tua, guru dan anak 

sesauai dengan kebutuhan terutama ditentukan untuk membicarakan hal-

hal yang positif serta dengan anak, kejadian- kejadian di sekolah.

Sebaiknya pengawasan orang tua terhadap anaknya lebih diutamakan

                                                            
27 Alfin, Siswa SDN 2 Kota Karang, Wawancara, 3 November 2016



99

kembali terutama dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akanm 

mengetahui kesulitan apa yang dialami anak, kemunduran  atau

kemajuan belajar anak, apa saja yang dibutuhkan anak sehubungan

dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya 

sehingga akhirnya anak  dapat  meraih  hasil belajar yang  maksimal.  

Pengawasan orang tua bukanlah berarti pengekangan kewajiban anak yang

tanda-tanda penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai

pengawasan harus segera mengingatkan anak akan tanggung jawabyang 

dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek

dari kelalaiannya. Kelalaianya di sini contohnya adalah ketika anak 

malas belajar, dan memberi pengertian kepada anak akan berakibat prestasi

belajar akan meningkat. Pengawasan atau control yang dilakukan orang tua

juga terhadap kegiatan anak di sekolah. Pengetahuan orang tua tentang 

pengalaman anak dan membantu anak menghadapi masalah-masalah yang 

dihadapi anak di sekolah serta tugas-tugas sekolah.

Salah satu peran yang dapat dilakukan untuk mengatasi

meningkatkan prestasi belajar peserta didik dilakukan pendekatan-

pendekatan, di antaranya pendekatan persuasif dan pendekatan agama, 

seperti meberikan nasehat-nasehat dan memberikan penjelasan tentang 

konteks pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, pentingnya menerapkan

pengalaman ibadah di kehidupan sehari-hari dan tentunya peserta didik 

dibiasakan untuk belajar. Adapun untuk untuk pelanggaran yang kedua
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kalinya maka perlu secara tegas memberikan perjanjian disetujui

sehingga menjadi bukti nyata ketika peserta didik memang tidak bisa

dibimbing, diarahkan dan diberi nasehat.28

Pihak sekolah akan menindak tegas bagi para peserta didik yang 

sekali lagi melakukan pelangaran-pelanggaran di kelas ataupun di sekolah,

bahkan jika perlu pihak sekolah serta guru PAI dapat memberi sanksi yang 

jelas agar peserta didik jera dan mau belajar seperti biasanya. Jadi memang 

secara berkesinambungan pihak-pihak yang terkait harus sama-sama

berkerjasama untuk mengatasi maslah- masalah yang terjadi didunia 

pendidikan.

Guru turut memiliki  andil terhadap rendahnya hasil belajar  

peserta  didik oleh sebab itu para dewan guru bertanggung jawab untuk

meningkatkan prestasi belajar peserta didik tersebut tidak memiliki akhlak

yang kurang baik, karena itu sebenarnya mereka tidak bodoh namun hanya

berpengaruh dunia luar yang negative sedangkan secara psikologis

memang usia seperti mereka merupakan  yang terkadang malah berakhir 

buruk.

Dalam kegiatan belajar mengajar di SDN 2 Kota Karang, tentunya

tidak secara sempurna di laksanakan seperti yang telah ditetapkan, dimana

terdapat banyak kekurangan yang terjadi khususnya dalam kegaiatan

belajar mengajar yang selalu berhubungan dengan peserta didik dan

prestasi belajar peserta didik. Diantaranya, menurut Rahmat Gempar,

                                                            
28 Suraji, Guru Penjaskes SDN 2 Kota Karang, Wawancara, 5 November 2016
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selaku staf  TU, ia mengemukakan peran guru dalam kegiatan belajar 

mengajar telah dilaksanakan namun sulit jika telah berhasil sebanyak

100% hal ini dikarenakan terjadi intensitas mengajar yang kurang baik,

seeperti banyaknya guru-guru yang izin ketika proses belajar mengajar atau 

tanggung jawab  mengajar, izin yang dilakukan  oleh dewan guru

bukannya tidak beralasan karena banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus

dilakukan dalam sekolah seperti,   seminar,   pelatihan,   perlombaan-

perlombaaan   dan   lainya,   sehingga menghambat proses belajar

mengajar. 29

Dalam bidang sarana prasana atau perlengkapan yang ada di

sekolah kurang memadai sehingga menjadi penghambat ketika terjadi

proses belajar mengajar. Walaupun sebenarnya kepala madrasah Bapak

Drs. Nur Aidi MM, berusaha semaksimal mungkin memberikan yang 

terbaik untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar, namun dalam 

kenyataan terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksaannya. 

Pihak sekolah memang harus perlu melakukan pertemuan dengan para

orang tua murid untuk mensosialisasikan kemajuan perkembangan para

peserta didik di bidang akademik, sikap dan keterampilannya terutama 

sekolah yang berbasis kejujuran.30

                                                            
29 Rahmat Gempar, TU SDN 2 Kota Karang, wawancara, 5 November 2016
30 Drs Nur Aidi MM, Kepala SDN 2 Kota Karang, Wawancara, 5 November 2016
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4. Analisis Peran Guru Dan Orang Tua Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta Didik SDN 2 Kota Karang

Setelah diperoleh hasil analisis data maka disimpulkan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1) Peran guru dan orang tua dalam memberikan bimbingan dan

nasehat juga sudah dilakukan namun sudah menimbulkan 

perubahan yang berarti bagi peserta didik, hal ini terlihat prestasi

belajar siswa yang meningkat sebagai pelajar. 

2) Peran guru dan orang tua dalam meberikan penghargaan kepada

peserta didik yang berprestasi cukup berhasil sehingga peserta didik

berkurang melakukan pelanggaran. 

3) Peserta didik di SDN 2 Kota Karang tidak banyak yang 

melanggar peraturan di mana peserta didik tidak membolos, jarang

yang terlambat datang ke sekolah, termotivasi dalam mengikuti

pelajaran, sudah berkosentrasi dalam belajar, mengerjakan  tugas-tugas  

sekolah ataupun  latihan. Walaupun tidak semua peserta  didik 

melakukan pelanggaran diatas namun untuk persentasinya 75%

4) Peran guru PAI cukup sepenuhnya berhasil menindak setiap 

pelanggaran yang dilakukan para peserta didik di SDN 2 Kota 

Karang, dan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik bidang 

studi PAI, guru PAI setelah menjalankan beberapa peran agar mereka 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik seperti :



103

a. Mengajarkan PAI

b. Menyuruh peserta didik berprilaku yang baik dan benar,

menerapkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan amalan ibadah

dalam kehidupan sehari-hari, melakukan bimbingan dalam 

mengaji.

c. Memberikan arahan dan membimbing agar peserta didik

menjalankan tugasnya sebagai pelajaran dengan baik.

d. Menghukum peserta didik yang melanggar peraturan sekolah

e. Memberikan pujian jika anak memperoleh prestasi

f. Memberikan tauladan kepada peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari 

g. Menasehati peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku 

yang buruk dan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka,

mebiasakan diri mereka utnuk belajar dan menggunakan waktu 

mereka belajar.

Sedangkan peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar peserta

didik bidang studi akidah akhlak yaitu :

a.        Memberikan bimbingan dan nasehat

b.         Memberikan motivasi dan pengarahan

c.        Memberikan pengawasan yang maksimal

d.         Memberitahu bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar 

e.        Menyediakan fasilitas belajar yang memadai

f.        Menanyakan nilai atau hasil belajar anak
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g.        Menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak

h.         Menjelaskan mengapa anak perlu belajar dan sekolah dengan rajin

i. Memberitahukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan anak di sekolah dan di rumah dalam belajar

j.        Menegur anak bila lalai melaksanakan tugas atau tanggung jawab 

k.         Memberi contoh teladan

Akan tetapi tidak semua peran yang diaplikasikan oleh guru dan orang tua 

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

dan dalam diri peserta didik itu sendiri seperti yang terjadi di SDN 2 Kota 

Karang di mana faktor tersebut adalah seperti teman bergaul  yang kurang

baik, lingkungan masyarakat juga tidak mendukung untuk belajar serta

pengawasan dari keluarga dan pihak sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang  diperoleh dalam penelitian ini 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu “Peran guru dan orang tua dalam

meningkatkan hasil belajar peserta didik bidang  studi PAI di SDN 2 Kota 

Karang Bandar Lampung telah di perankan dengan baik kepada para peserta

didik. Peran guru PAI dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik

adalah, mengajarkan pendidikan  PAI, membiasakan mendisiplikan pola

belajar, memberikan motivasi belajar, memberikan arahan, memberikan

bimbingan, menghukum, memberikan pujian dan hadiah, memberikan suri 

tauladan, dan menasehati peserta didik.

Peran orang tua dalam meningkatkan prestasi peserta didik di SDN 2 Kota 

Karang Bandar Lampung yaitu, Orang tua berperan menjadi teladan bagi anak 

dalam hal pendidikan di dalam keluarga. Orang tua harus memperhatikan 

pendidikan peserta didik baik menyediakan fasilitas, memperhatikan pendidikan 

peserta didik, memberikan pengarahan dan nasehat, memberikan pengawasan, 

memberikan semangat dan motivasi, dan membantu kesulitan belajar peserta 

didik sehingga akan menujang tercapainya hasil belajar peserta didik.

Setelah peran dilakukan oleh guru dan orang tua, hasil peserta didik di 

SDN 2 Kota Karang Bandar Lampung cukup baik, hal ini disebabkan oleh 

motivasi dan minat belajar yang cukup optimal serta mengerjakan tugas-
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tugas  sekolah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peserta didik

termotivasi atas peran guru dan orang tua mereka.

B. Rekomendasi

1. Kepada guru hendaknya lebih dapat meningkatkan hubungan

dengan pihak orang tua agar dapat berbagi informasi tentang 

keteladanan anak, baik kepribadiannya, cara belajarnya maupun hal

lain yang dapat digunakan oleh guru dalam membimbing peserta didik 

di sekolah.

2. Kepala sekolah hendaknya melakukan berbagai peran agar dapat

sering mempertemukan antara pihak guru dan pihak orang tua yang 

bersama- sama mendiskusikan usaha untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan belajar peserta didik. Sekolah juga hendaknya

melengkapi kegiatan belajar mengajar dengan sarana dan prasarana

yang memadai untuk menuntut ilmu  sehingga  tercapai  tujuan  

pendidikan  yang  telah ditetapkan dan diinginkan.

3. Kepada orang tua peserta didik hendaknya dapat terus dan 

lebih meningkatkan perhatian terhadap belajar anak di rumah,

pengawasan dan dorongan, maupun perlengakapan fasilitas belajar 

mereka. Sebagai orang tua untuk selalu membangkitkan semangat dan

minat mereka dalam meningkatkan belajar sehingga kemauan mereka 

dapat berhasil dalam meraih hasil belajar yang tinggi.

4. Kepada peserta didik hendaknya dapat terus belajar dengan giat

agar memperoleh hasil yang memuaskan, di samping juga menuruti 
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bimbingan dan nasehat orang tua dan guru, memanfaatkan fasilitas 

belajar yang mereka berikan, gunakan waktu sebaik mungkin untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, minat dan bakat yang kalian

miliki agar tercapai cita-cita untuk masa depan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR PAI

No Nama KKM Perolehan Nilai
1. Angga eza Ramadhan 70 80
2. Anissa akhlatul qarima 70 78
3. Ardian 70 78
4. Ardnata saputra 70 88
5. Aura azra Salsabila 70 78
6. Bahrul Amir Kurniawan 70 82
7. Dwi Cahyani 70 76
8. Fadil Afandi 70 80
9. Indah Purnamasari 70 89
10. Jasmin 70 80
11. Kusniati 70 78
12. Lidya Salsabila 70 78
13. Mairini 70 68
14. Meldya zalfa Putri Samdana 70 90
15. M. Reza agustian 70 92
16. M. Aril Gunawan 70 80
17. M. Erlangga Pratama 70 80
18. M. Fazar Risky 70 68
19. M. Ridwan 70 78
20. M. Wahyu Pratama 70 68
21. Muslimah 70 87
22. Nailah Risky  Fadilah 70 82
23. Nadia Aura Zulisnaini 70 78
24. Nazar Ilham 70 78
25. Nova Indriani 70 80
26. Nuraslamia 70 86
27. Nurhani Febrianti 70 85
28. Octalia Ramadani 70 80
29. Putri Nurkholifah 70 87
30. Rafina Adinda Putri 70 80
31. Renaldi 70 78
32. Risma Diah Puspita 70 78
33. Rendi 70 80
34. Salmah 70 68
35. Sefti Fransiska 70 78
36. Siti Aisyah 70 68
37. Tantri Putri Yana 70 80
38. Widya Ramadhani 70 80



Lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN

PERAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PAI

A. PERAN GURU

1. Mengajarkan pendidikan agama Islam

2. Membiasakan, mendisiplinkan pola belajar

3. Memberikan motivasi belajar

4. Memberikan arahan

5. Memberikan bimbingan

6. menghukum

7. Mamberikan pujian dan hadiah (Reward)

8. Memberi suri tauladan

9. Menasehati

B. PERAN ORANG TUA

1. Memberikan fasilitas belajar

2. Memperhatikan pendidikan peserta didik

3. Memberikan pengarahan dan nasehat

4. Memberikan pengawasan

5. Memberikan semangat dan motivasi

6. Membantu kesulitan belajar



Lampiran 3

KERANGKA OBSERVASI

DI SDN 2 KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG

No Aspek Yang Diteliti

Hasil Pengamatan

Baik Sedang Kurang 
Baik

1 Pengamatan tentang SDN 2 Kota Karang Bandar 
Lampung meliputi:

1. Sarana Prasarana pendukung pembelajaran

2. Lingkungan sekolah



2 Pengamatan tentang peran guru dalam meningkatkan 
hasil belajar PAI peserta didik 

3 Pengamatan peran tentang orang tua dalam 
meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik 

4 Pengamatan bentuk partisipasi peserta didik dalam 
mengikuti pembelajaran PAI 



Lampiran 4

KERANGKA WAWANCARA DENGAN GURU DAN ORANG TUA DI SDN 2 KOTA 
KARANG BANDAR LAMPUNG

1. GURU

No Aspek yang Diteliti No Penyajian

1 Mengajarkan pendidikan agama Islam 1,2

2 Membiasakan, mendisiplinkan pola belajar 3

3 Memberikan motivasi belajar 4,

4 Memberikan bimbingan dan arahan 5,6

5 Memberikan hukuman 7

6 Mamberikan pujian dan hadiah (Reward) 8

7 Memberi suri tauladan 9

8 Memberi nasehat 10

Keterangan :

1. Apakah yang ibu pahami tentang pembelajaran PAI ?

2. Apakah yang ibu telah memberikan pembelajaran PAI dengan baik?

3. Apakah ibu membiasakan peserta didik untuk tepat waktu?

4. Apakah ibu memberikan game terlebih dahulu agar peserta didik lebih semangat dalam 
mengikuti pelajaran PAI?

5. Apakah ibu membantu peserta didik yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas?

6. Apakah ibu mengarahkan peserta didik yang sedang menghadapi masalah?

7. Apakah ibu memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan kesalahan?

8. Apakah ibu memberi hadiah kepada peserta didik yang hasil belajarnya baik?

9. Apakah ibu memberi contoh prilaku yang baik pada peserta didik ?

10. Apakah ibu member nasehat kepasda peserta didik?



2. Orang Tua

No Aspek yang Diteliti No Penyajian

1 Memberikan fasilitas belajar 1,2

2 Memperhatikan pendidikan peserta didik 3

3 Memberikan pengarahan dan nasehat 4,5

4 Memberikan pengawasan 6

5 Memberikan semangat dan motivasi 7

6 Membantu kesulitan belajar 8

Keterangan:

1. Apakah bapak/ibu membelikan peralatan sekolah untuk anak anda?

2. Apakah bapak/ibu memberikan kendaraan untuk anak kesekolah?

3. Apakah bapak/ibu selalu memberi perhatian kepada anak ?

4. Apakah bapak/ibu memberi pengarahan kepada anak?

5. Apakah bapak/ibu nasehat kepada anak  bila tidak mengerjakan PR ?

6. Apakah bapak/ibu memberi pengawasan saat anak mengerjakan PR?

7. Apakah bapak/ibu memberi semangat dan motiva saat nilai anak tidak mencapai kkm?

8. Apakah bapak/ibu membantu anak saat kesulitan belajar?



Lampiran 5

CATATAN HASIL WAWANCARA GURU, ORANG TUA DAN 

PESERTA DIDIK

1. Hasil wawancara peran guru  dalam meningkatkan hasil belajar PAI 
Sebagai seorang guru pendidikan PAI tentunya harus memiliki kewajiban mengajar

pendidikan  akhlak kepada peserta didiknya, setiap kali akan mengerjakan materi pendidikan
akhlak tentunya guru akan mempersiapkanproses belajar mengajar yang efektif dan
mempersiapkan komponen-komponen pengajaran yang dibutuhkan sehingga mampu
meningkatkan prestasi belajar peserta didik  dalam  mata   pelajaran  PAI.  dengan  
memberikan  pengajaran pendidikan akhlak kepada peserta didik baik tujuan yang diinginkan
adalah terwujudnya muslim sejati, beriman teguh, berakhlak mulia sehingga menjadi orang yang 
sholeh. Untuk menjadikan peserta didik di atas dapat dilakukan dengan memberikan materi-
materi pendidikan akhlak yaitu bimbingan, motivasi, arahan, praktek, beribadah dalam
kehidupan sehari-hari, kerukunan sesama umat manusia, dimana materi-materi yang akan
diajarkan dalam proses mengajar sudah mulai disusun program tahunan yang akan diajarkan 
(Bainun Sari, Guru Kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)

Dewan guru dalam mengajar sering menggunakan sistem yang lama (konvensional)
yaitu dengan sistem yang cenderung galak agar peserta didik takut dan akhirnya mengikuti
apa yang diajarkan oleh dewan guru agar peserta didik takut dan akhirnya mengikuti apa yang
di ajarkan oleh dewan guru khususnya dewan guru laki-laki.
(Bachrul Amir, Siswa Kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)

Saya selaku wakil selalu mengadakan rapat dewan guru dalam proses pengadaan rapat
program tahunan untuk merencanakan proses kegiatan belajar mengajar kami di SDN 2 Kota 
Karang selama satu tahun kedepan, sehingga setiap dewan guru tidak kalang-kabut atau tidak
terarah dalam mengajarkan, nantinya supaya terarah dan teratur dalam proses belajar
mengajar. Saya hanya ingin membuat yang terbaik untuk guru dan di manfaatkan oleh siswa.
(Bainun Sari, Guru Kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)

Ketika dalam proses belajar di kelas sebelum saya melanjutkan materi  yang saya
ajarkan saya memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan sedikit tentang
berprilaku yang baik supaya anak termotivasi dan tahu pentingnya Pendidikan Agama Islam.
Saya sebagai guru Kelas mengajarkan tentang akhlak yang baik terhadap yang lebih tua dan
memberikan semangat belajar kepada mereka.
(Hayat Kawistoro, Guru Mata Pelajaran, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)

Dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pelajaran pendidikan PAI saya
memerintahkan kepada siswa kedepan membaca ayat-ayat Al-qur’an dan memberi tugas yang 
berkaitan dengan bidang studi PAI. Maksud saya menyuruh anak membaca doa-doa dan ayat Al-
qur’an bahkan menulis di papan tulis supaya anak berlatih untuk berprestasi di depan temannya.
Dan saya mendisiplikan pola belajar dengan menghafal dan mengerjakan tugas dirumah. (Sri 
Wuryaningsih , Guru Mata Pelajaran PAI, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)



2. Hasil wawancara peran orang tua dalam meningkatkan hasil belajar PAI peserta 
didik

Sebelum penulis melakukan proses wawancara kepada beberapa orang tua peserta didik
untuk memperoleh informasi, penulis melakukan cek BPI (Bimbingan Praktek Ibadah) di SDN 2 
Kota Karang untuk mengetahui latar belakang pekerjaan, pendidikan serta perekonomian orang
tua peserta didik secara rata-rata di SDN 2 Kota Karang ini sehingga hal ini dapat
berkesinambungan dengan data berikutnya. Setelah penulis tanyakan kepada guru PAI dan Staf
TU didapati hampir sebagaian besar orang tua peserta didik merupakan orang tua yang 
pekerjaanya dan perekonomiannya menengah ke bawah seperti buruh, nelayan, serta
wirausaha saja, jika memang ada menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai swasta mereka
bukan sebagai penetap akan tetapi bekerja di luar daerah lainnya sehingga membutuhkan
waktu yang lebih lama di luar dari pada memantau peserta didik dirumah, dan hal ini juga 
diperparah dengan pendidikan yang relatif rendah, namun memiliki semangat tinggi dalam
memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, karena mereka ingin anak mereka dapat
menaikkan derajat mereka dengan perekonomian dan pendidikan yang lebih baik dari pada
mereka.(Sri Wuryaningsih, Guru PAI, Wawancara dan Dokumentasi, 25 Oktober 2016)

Menurut bapak Firman Abdulah, “beliau sudah menfasilitasi anak-anaknya sepeda sebagai 
sarana  transportasi untuk menuju kesekolah,  namun saya  tidak tau  jika ternyata disalah
gunakan oleh mereka, seperti menunda-nunda waktu dan akhirnya terlambat atau kadang malah 
membolos, saya khawatir ini terjadi akibat salah pertemanan yang dilakukan anak saya dengan
teman diluar sekolah. Seperti Aril Gunawan VI.A mengatakan saya suka diajak teman 
untuk membolos atau datang terlambat. (Firman Abdullah, Wawancara, Kota Karang 26
Oktober 2016)

Menurut Bapak Hasanudin mengatakan, “bahwasanya beliau ingin anaknya mempunyai 
prestasi di SDN 2 Kota Karang ini dan saya menfasilitasi apapun yang anaknya minta dengannya
akan ia memberikan. Karena dengan memberikan fasilitas belajar ingin anaknya pintar dan
berprestasi. Beliau takut ketika tidak menfasilitasi untuk anaknya sekolah dia semangat belajar
di fasilitasi saja terkadang anaknya sulit untuk belajar. (Hasanudin, Wawancara, Kota Karang 
26 Oktober 2016)

Ibu Oktaviani Mengatakan, “selaku orang tua siswa saya tidak mampu semua yang anak
saya inginkan dalam faslitas belajar saya berikan karena saya tidak mempunyai dana yang 
mendukung, walaupun hanya fasilitas belajar yang seadanya saya berharap anak saya menjadi
peserta didik yang pintar dan berakhlak yang baik berguna bagi Negara.” (Oktaviani, 
Wawancara, Kota Karang 26 Oktober 2016)

Penulis melakukan wawancara kepada peserta didik, salah satunya adalah M.Fajar Rizky 
selaku peserta didik kelas VI.A, “menyatakan bahwa ia juga sering mendapatkan hukuman baik
dari guru maupun orang tua di rumah jika melakukan kesalahan. Seperti ia lupa mengerjakan
tugas PAI, ia mendapat hukuman tidak mendapat uang saku agar membuat ia jera, ketika penulis
tanyakan sebenarnya guru dan orang tua yang memberikan hukuman adalah dikarenakan
menginginkan hasil yang terbaik bagi kelulusan para peserta didik itu sendiri”. (M. Fajar 
Rizky,Siswa Kelas VI.A, Wawancara, 26 Oktober 2016)



Salah seorang orang tua peserta didik yaitu Ibu Suryani, “beliau menyatakan bahwasanya
saya ini adalah orang rendah, pendidikan saya cuma tamatan MTs kemudian menikah sehingga
saya tidak melanjutkan pendidikan kejenjang SMA/MA namun saya ingin anak saya menjadi 
anak yang benar sehingga saya ingin memberi anak saya sekolah yang baik, bimbingan, nasehat 
yang  baik serta saya lengkapi fasilitas yang  ia butuhkan, walaupun terkadang sulit buat 
saya.( Suryani, Orang Tua Siswa SDN 2 Kota Karang, Wawancara,  28 Oktober 2016)

Menurut Ibu Marni selaku orang tua peserta didik, “beliau mengatakan saya sudah merasa 
maksimal dalam memberikan fasilitas yang dibutuhkan kepada anknya, namun ternyata bukan 
hanya hal-hal yang  bisa membuat suasana menyenangkan dalam belajar secara  psikologis 
juga harus diatur seperti mengatasi dan menanyakan kesulitan dalam beajar serta sering 
mengadakan diskusi yang berkaitan belajar, saya tidak menuntut anak saya  membantu saya  
bekerja  di sawah, namun jika  dia membantu ya silahkan tidak saya paksakan, maksud saya 
agar dapat belajar dirumah, namun saya kurang memantau fasilitas keseharian anak-anak saya
hal ini disebabakan saya bekerja melayan. (Marni, Orang Tua Siswa SDN 2 Kota Karang,
Wawancara 3 November 2016)

Adapun menurut Bapak Suraji mengatakan, “membiasakan pola belajar siswa apabila bel
masuk sudah berbunyi dan saya sudah berada didalam kelas apabila lebih dari 10 menit siswa 
terlambat saya memberikan hukuman kepada siswa. Sebelum melanjutkan materi berikutnya 
apabila ada PR saya suruh meletakkan diatas meja, apa bila ada yang tidak mengerjakan PR saya 
akan menghukum siswa tersebut. (Suraji , Guru Mata Pelajaran, SDN 2 Kota Karang,
wawancara, 20 Oktober 2016)

Meldya Zalfa Putri Samdana selaku peserta didik kelas VI.A mengatakan, “bahwasanya 
dewan guru dalam membiasakan serta  mendisiplinkan pola belajar pendidikan agama Islam 
memberi hafalan dan menulis ayat-ayat Al- qur’an kami dapat mengetahui dan hafal ayat-ayat al-
qur’an dan terlatih menulis ayat- ayat Al-qur’an. Sebelum saya terlatih menulis ayat-ayat Al-
qur’an tulisan saya jelek dan tidak beraturan setelah saya terlatih alhamdulillah tulisan saya
cukup bagus dan bisa terbaca. (Meldya Zalfa Putri Samdana,Siswi kelas VI.A, SDN 2 Kota 
Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)

Adapun menurut Fadil Afandi mengatakan, “dulu saya sering sekali tidak mengerjakan 
pekerjaan rumah (PR) terkadang saya mengerjakannya di sekolah menyotek dengan
teman, saya di hukum karena tidak mengerjakan PR karena saya sering di hukum. Saya
mengerjakan PR dan tugas-tugas semua apa yang diberikan oleh guru. (Fadil Afandi, Angga 
Eza Ramadhan Siswa kelas VI.A, SDN 2 Kota Karang, wawancara, 20 Oktober 2016)

Saya selaku pimpinan di sekolah ini bertanggung jawab atas keberhasilan kelulusan serta
hasil belajar peserta didik di sekolah ini, oleh sebab itu sering saya menasehati mereka untuk 
tetap selalu berakhlakul karimah dan menerapkan pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-
hari yang telah mereka peroleh di sekolah, bahkan tidak segan- segan saya memberikan
hukuman jika memang ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah seperti berkelahi, 
membolos bahkan mencontek pada saat ujian. (Drs. Nur aidi, MM, Kepala SDN 2 Kota Karang 
Bandar Lampung, wawancara dan Observasi, 24  Oktober 2016)



Secara umum peranan guru PAI dalam melakukan bimbingan kepada peserta didik
secara umum ada hambatan akan tetapi hambatan tersebut tidak begitu serius seperti latar
belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, latar belakang suku, dan lainnya sehingga
memerlukan peran yang sangat serius sehingga mampu membangkitkan minat kepada peserta
didik yang ada secara maksimal sebgai mana yang penulis jabarkan di atas. Seluruh dewan guru
SDN 2 Kota Karang setiap berada di dalam kelas sebelum melakukan proses belajar mengajar
memberi nasehat kepada siswa, tidak hanya di dalam kelas baik di luar kelas apabila guru 
melihat kelakuan anak yang menyimpang guru akan menasehatinya. (Observasi, SDN 2 Kota 
Karang, tanggal 24 Oktober 2016)
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