
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Penyajian Data 

1. Profil Sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1986 dengan nama SLTP 

PGRI 7 Bandar Lampung dengan pimpinan pertama sebagai kepala sekolah adalah 

Bapak Dr. H. T. H Sucipto Almarhum. Pada tahun 1989, SMP PGRI 7 Bandar 

Lampung tercatat oleh DIREKTORAT Jenderal Pendidikan dasar dan menengah dan 

mendapatkan akreditasi pertama kali “diakui” pada tahun 1991.  

Kemudian pada tahun 200, SLTP PGRI 7 Bandar Lampung beruba nama 

menjadi SLTP PGRI 6 Banar lampung. 

 

a. Visi dan Misi 

Visi SMP PGRI 6 Bandar Lampung adalah Berprestasi berdasarkan imtaq, 

dengan lingkungan yang sehat, berbudi pekerti luhur dan menjadi pilihan utama 

masyarakat. . Misi SMP PGRI 6 Bandar Lampung yaitu  

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif 

2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru 

3. Memanfaatkan sumber belajar secara optimal 

4. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan seni sesuai dengan 

potensi yang ada 
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5. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa inggris aktif 

6. Melaksanakan 7 K yang melibatkan seluruh warga sekolah 

7. Melaksanakan tata tertib siswa secara efektif 

8. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang 

dianut dan diyakini sesuai dengan pancasila UUD 1945 

Adapun Motto SMP PGRI 6 adalah Dengan semangat kebersamaan dan 

kreatifitas kita tingkatkan prestasi SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

b. Priode Pimpinan Sekolah 

1. PRIODE 1 (1986-1990)  Drs. H. Th. SUCIPTO (Alm) 

2. PRIODE 2 (1991 – 1994 )  SUGIANTO 

3. PRIODE 3 1995-1999)  Drs. SURANTO 

4. PRIODE 4 (2000-2009)  Drs. ROSMA HAYATI 

5. PRIODE 5 (2010-Sekaran)  RIYANTO, S. Pd 

 

c. Keadaan Guru 

Tenaga pengajar pada SMP PGRI 6 Bandar Lampung berjumlah 42 orang. 

Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagi berikut : 
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Tabel 4 

Keadaan Guru SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

 

NO NAMA JABATAN 

 

BIDANG STUDI 

YANG DI AJARKAN 

 

STATUS 

1 RIYANTO, S. Pd KEPALA 

SEKOLAH 

PENJASKES / SENI 

BUDAYA 

GTY 

2 TIARMA BR. MANIK, 

S. Pd 

WAKASEK IPS TERPADU / 

BUDAYA 

DPK 

3 Dra. ROSNAHAYATI GURU BAHASA LAMPUNG GTT 

4 Drs. AHMAD FAUZAN GURU MATEMATIKA GTT 

5 ENDANG PALUPI, S. 

Pd 

GURU IPA TERPADU GTT 

6 SITI FATIMAH GURU MULOK / TAPIS / 

MENJAHIT 

 

GTT 

7 LINDAWATI, S. Pd GURU MATEMATIKA GTY 

8 Drs. Hi. ABUNAWAS A GURU PAI GTT 

9 Dra. DWI SUKENGSRI GURU IPA TERPADU GTT 

10 SURADIJO, S. Pd GURU B. INDO GTY 

11 Dra. ROSITA RONI GURU B. INDO / B 

LAMPUNG 

GTT 
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12 YULIATIN, S. Pd GURU B. INGGRIS GTY 

13 DWI PURWANINGSIH, 

S. S 

GURU IPA TERPADU / 

MATEMATIKA 

GTT 

14 Dra. NURJAUHARIAH GURU BK GTT 

15 SUTARNI, S. Pd GURU B. INDO GTT 

16 SRI LESTARI 

PURWANINGSIH, S. S 

GURU B. INGGRIS GTY 

17 ERNA YUWITA, S. E GURU IPS TERPADU / 

MULOK / TAPIS 

GTY 

18 IDA SUMARNI, S. Pd GURU MATEMATIKA GTY 

19 YUSTAHUDIN, S. Ag GURU KWARGANEGARAA

N / PAI 

GTY 

20 ERNAYATI, S. Ag GURU PAI / PPKN GTY 

21 EVI WAHYUNINGSIH 

S. Pd 

GURU  / TU TINKOM GTY 

22 HASNOVA RINI S. Kom GURU TINKOM GTY 

23 TRI OKTANINGSIH S. 

Pd 

GURU BK GTY 

24 DESI SEFTRIYANTI GURU B. INDO / MULOK / 

TAPIS 

GTY 

25 SUGIANTO GURU IPS TERPADU GTT 
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26 SITI MARYAM S. Pd GURU IPA TERPADU GTY 

27 DESI RIA S. Pd GURU B. INDO / B. 

LAMPUNG 

GTY 

28 SANTY PURWANDARI 

S. Sos 

GURU IPS TERPADU GTT 

29 Dra. TRI RAHAYU GURU IPS TERPADU GTT 

30 SUKAMTO S. Pd GURU SENI BUDAYA GTT 

31 WINDARTI S. Pd GURU B. INGGRIS GTY 

32 YULI ARIANTI 

NINGRUM S. Pd 

GURU IPS TERPADU GTY 

33 YOHANES GURU PENJASKES GTY 

34 YUDO BASKORO S. Pp GURU PENJASKES GTY 

35 IRMA NILAWATI S. Pd GURU BK GTY 

36 ZULFA MUTIA SARI S. 

Pd 

GURU IPA GTY 

37 FERAYANTI S. Ag GURU PAI GTT 

38 YEYEN BUDIARTI S. 

Pd 

GURU IPA GTY 

39 RATIH TRESNA DEWI 

S. Pd. I 

GURU PAI GTY 

40 REVIANA  SARI GURU B. INGGRIS GTY 
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41 Dra. Hj. SURYATI GURU IPS GTT 

42 M. SOLIHIN S. Pd. I GURU PAI GTY 

43 IRWANSYAH PUTRA KEPALA TU  PTY 

44 HAYANI UZAIR STAF TU  PTY 

45 HENDRO SUSILO PENJAGA 

SEKOLAH 

 PTY 

46 DEDENN SAPUTRA SATPAM  PTY 

47 NURDIN PETUGAS 

KEBERSIHAN 

 PTY 

48 MUHAMMAD 

SYAIFULLAH 

PETUGAS 

KEBERSIHAN 

LAB 

 

 PTY 

49 ALEX PRIYANTO SATPAM  PTY 

50 MARGI RAHAYU S. E BENDAHARA  PTY 

51 YULISMA AGUSTINA PETUGAS 

UKS 

 PTY 

     

Sumber : Dokumentasi sekolah 

  

Berdasarkan  data tersebut diatas, dapat diketahui behwa jumlah guru di SMP 

PGRI 6 Bandar Lampung pada Tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 42 orang guru. 
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Dari data tersebut dapat diketahui juga bahwa semua guru yang berpendidikan S1, 

dan 5 orang guru berpendidikan DII.
1
 

 

d. Keadaan Peserta Didik 

Berikut merupakan keadaan peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 

Keadaan Pserta Didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

Jumlah Peserta Didik 

L P Total 

481 445 926 

 

 SISWA MENURUT USIA 

Usia L P Total 

< 13 TAHUN 221 213 434 

13 – 15 TAHUN 257 226 483 

> 15 TAHUN 3 6 9 

Total  481 445 926 

 

e. Perkembangan Peserta Didik 

Adapun perkembangan siswa SMP PGRI 6 Bandar lampung sejak didirikan 

hingga sekarang sebagai berikut  

 

Dengan jumlah murid pertama kali berjumlah 1 kelas  18 orang 

                                                 
1
 Dokumentasi, Kepala sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung TP 2013/2014 
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1988   Jumlah siswa kelas 1, 2  47 Orang 

1989   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  77 Orang 

1990   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  84 Orang 

1991   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  105 Orang 

1992   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  110 Orang 

1993   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  121 Orang 

1994    Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  139 Orang 

1995   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  142 Orang 

1996   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  150 Orang 

1997   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  210 Orang 

1998   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  231 Orang 

1999   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  256 Orang 

2000   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  281 Orang 

2001   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  290 Orang 

2002   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  301 Orang 

2003   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  324 Orang 

2004   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  356 Orang 

2005   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  379 Orang 

2006   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  467 Orang 

2007   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  541 Orang 

2008   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  611 Orang 

2009    Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  640 Orang 
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2010   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  644 Orang 

2011   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  725 Orang 

2012   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  751 Orang 

2013   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  870 Orang 

2014   Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  925 Orang 

2015    Jumlah siswa kelas 1, 2, 3  925 Orang 

 

f. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana dan prasaran yang dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar SMP PGRI 6 Bandar Lampung sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

Tabel 6 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

 

No Jenis Barang Jumlah  
Keadaan  

Baik  Rusak  

1 Ruang kepala sekolah 1 buah √  

2 Ruang guru/TU 1 buah √  

3 Ruang kelas 23 buah √  

4 Ruang perpustakaan 1 buah √  

5 Ruang UKS 1 buah √  

6 WC guru 2 buah √  

7 WC peserta didik 15 buah √  

8 Mushola 1 buah √  

9 Lapangan olahraga 1 buah √  

10 Kantin 10 buah √  

11 Tempat parkir 1 buah √  

12 Ruang Multimedia 1 buah √  
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b. Peranan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik SMP 

PGRI 6 Bandar Lampung 

 

Berkenaan dengan peningkatan prestasi peserta didik, kepala SMP PGRI 6 

Bandar Lampung telah melaksanakan peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan 

kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung sebagai educator antara lain : 

1. Memberi himbauan kepada peserta didik untuk belajar serius. 

2. Memberi nasehat kepada peserta didik untuk memperhatikan guru dikelas 

saat belajar. 

3. Memotivasi dan memberikan nasehat kepada peserta didik untuk aktif 

mengulang pelajaran dirumah.  

. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Riyanto, S. Pd selaku Kepala 

Sekolah yang mengatakan bahwa: 

“Saya selaku kepala sekolah dan pendidik di sini selalu memberikan 

himbauan kepada setiap peserta didik untuk belajar dengan serius baik itu 

disekolah maupun di rumah, dan saya selalu mengingatkan anak-anak untuk 

senantiasa mengulang pelajaran di rumah.” 
2
 

 

Hal tersebut diatas sesuai dengan pernyataan beberapa peserta didik SMP 

PGRI 6 Bandar Lampung yang menyatakan bahwa: 

“Kepala sekolah memang selalu memotivasi dan memberikan nasehat kepada 

kami selaku peserta didiknya untuk selalu serius dalam belajar, untuk selalu 

memperhatikan guru dikelas dalam belajar dan untuk selalu aktif mengulangi 

pelajaran dirumah.”
3
 

  

                                                 
2
Riyanto, S. Pd, Kepala SMP PGRI 6, Interview, 10 November 2014 

3
 Ernayati, dkk, peserta didik SMP PGRI 6, Interview, , 10 November 2014 
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Sebagai manager Kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan 

peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan Kepala SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung, Peranan kepala sekolah sebagai manajer antara lain:  

1. Dewan guru diminta untuk aktif dan inovatif dalam mengajar. 

2. Peserta didik diminta untuk aktif dalam belajar 

3. Menghimbau kepada guru untuk tepat waktu dalam masuk kelas dan 

memeriksa kesiapan peserta didik sebelum belajar.  

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang aktif dan kondusif telah 

disampaikan kepada seluruh dewan guru dan peserta didik. Dewan guru diminta 

untuk senantiasa aktif dan inovatif dalam mengajar, dan peserta didik pun diminta 

untuk aktif dalam belajar. Serta untuk mendapatkan prestasi yang tinggi harus dengan 

usaha yang serius baik dari guru maupun peserta didik.
4
 Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Bapak Kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung berikut: 

“Saya selaku Kepala Sekolah berusaha memberikan yang terbaik untuk 

sekolah ini. Sudah kewajiban saya untuk memotivasi guru dan peserta didik 

dalam upaya peningkatan prestasi belajar di sekolah khususnya dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Motivasi bukan hanya materi saja, 

memberikan termasuk fasilitas untuk pembelajaran. Kalau untuk 

pembelajaran di kelas saya meminta guru untuk lebih kreatif, aktif dan 

inovatif dalam kegiatan pembelajaran, banyak strategi pembelajaran aktif 

yang dapat diaplikasikan pada peserta didik.”
5
 

 

 Sebagai administrator, di SMP PGRI 6 Bandar Lampung sudah melaksanakan 

peranannya. Berdasarkan obsrvasi di lapangan kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

                                                 
4
Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 2014 

5
 Riyanto, S. Pd, Kepala Sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung,  Interview, 10 November 

2014  
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mempunyai kemampuan sebagai pemimpin juga mempunyai kompetensi dalam 

memberikan materi pelajaran kepada peserta didik.
6
 Sebagai administrator, selain 

mengemban tugas sebagai pemimpin kepala sekolah juga mengemban tugas sebagai 

tenaga pendidik yang memberikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kepala 

sekolah Sebagai administrator antara lain : 

1. Kepala sekolah membuat sebuah rencana yang berupa jadwal pelajaran yang 

diberikan kepada seluruh dewan guru dalam mengemban tugas 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Pembuatan jadwal 

pelajaran tersebut diserahkan kepada wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 

2. Membuat kebijakan untuk menambah jam pelajaran khusus Pendidikan 

Agama Islam yang dimaksudkan untuk melaksanakan praktek keagamaan. 

Menurut wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kepala sekolah memberikan 

tugas kepada saya untuk mengatur jadwal tugas mengajar bagi guru khususnya guru 

mata pelajaran PAI dengan menambah jam pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan waka kurikulum yaitu Ibu Tiarma BR Manik sebagai berikut : 

“Materi pendidikan agama Islam itu sangat luas mbak, saya rasa kalau waktu 

yang hanya dua jam pelajaran tidak cukup atau kurang mengena, maka saya 

selaku waka kurikulum yang diserahi tanggung jawab oleh kepala sekolah 

SMP PGRI 6, memberi kebijakan untuk menambah jam pelajaran khusus 

Pendidikan Agama Islam, yang dua jam pelajaran itu mengikuti kurikulum 

dan yang satu jam itu di khususkan pada praktek keagamaan. Hal tersebut di 

maksudkan agar para guru Pendidikan Agama Islam dapat mengembangkan 

kompetensi profesionalnya”.
7
  

 

                                                 
6
 Obsevasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 2014 

7
 Tiarma BR Manik, Waka Kurikulum SMP PGRI 6 Bandar Lampung Interview, 10 

November 2014 
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 Sebagai supervisor kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan 

peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan kepala sekolah sebagai supervisor 

antara lain: 

1. Memberikan pengarahan kepada guru untuk menggunakan metode dan 

strategi yang bervariasi dalam pembelajaran. 

2. mencari penyebab dan kendala yang mengakibatkan ketidaktuntasan pesarta 

didik .
8
  

Berdasarkan hasil interview peneliti dengan kepala sekolah di ketahui bahwa 

ia telah menemukan nilai peserta didik yang rendah diakibatkan masih kurangnya 

penguasaan guru terhadap materi yang di sampaikan serta kurangnya persiapan 

sebelum mengajar, misalnya perangkat mengajar belum di buat, strategi dan metode 

belajar monoton dengan satu metode atau satu strategi saja. Selain itu kebanyakan 

peserta didik yang mendapat nilai rendah karena kurang perhatian peserta didik 

terhadap materi pelajaran. Dengan penemuan ini kepala sekolah menghimbau kepada 

seluruh dewan guru khususnya guru PAI hendaknya senantiasa mempersiapkan 

perangkat mengajar, memakai metode dan strategi mengajar yang bervariasi serta 

mengusai materi pelajaran sebelum masuk kelas dan kepada peserta didik di harapkan 

serius memperhatiakan pelajaran.
9
  

Hal tersebut senada dengan pernyataan waka kurikulum yang menyatakan 

bahwa kepala sekolah memberikan pengertian kepada seluruh dewan guru untuk 

                                                 
8
 Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, tanggal 10 November 2014 

9
 Riyanto, S. Pd, Kepala Sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung , interview, 10 November  

2014 
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benar-benar menguasai materi, strategi dan metode mangajar, dan kepada peserta 

didik di tuntut untuk memperhatikan materi pelajaran serta serius dalam belajar.
10

  

 Sebagai leader (pemimpin) kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah 

melaksanakan peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan kepala sekolah 

berusaha antara lain : 

1. Meningkatkan kesejahteraan dewan guru sesuai dengan usaha yang di lakukan 

mereka dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. 

2. Mempersiapkan perangkat atau sarana dalam pembelajaran.
11

  

Berdasarkan hasil interview peneliti kepada kepala sekolah memberikan 

insentif tambahan kepada guru selain gaji yang di terima, insentif tersebut di ambil 

dari dana komite, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru 

sehingga dalam mengajar dapat mempersiapkan perangkat mengajar sampai pada 

pemberian materi pelajaran sehingga tujuan peningkatan pretasi peserta didik dapat 

terwujudkan.  

Sebagai inovator kepala sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah 

melaksanakan peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan kepala sekolah antara 

lain : 

1. Selalu mencari strategi meningkatkan sportivitas belajar mengajar di sekolah 

kepada guru dan peserta didik yang malas dalam belajar. 

2. Berusaha mendorong peserta didik untuk aktif dalam belajar 

                                                 
10

 Tiarma BR Manik, Waka Kurikulum SMP PGRI 6 Bandar Lampung, interview, 10 

November 2014 
11

 Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 201 
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3. Berusaha mendorong guru untuk aktif dan inovatif dalam mengajar.
12

  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala sekolah sebagi berikut : 

“kalau saya ada di sekolah dan tidak ada tugas keluar saya selalu 

menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan guru, menanyakan 

tentang keadaan dan perkembangan peserta didik serta mendengar keluhan 

dari guru tentang proses belajar mengajar di kelas.  

 

Berdasarkan hasil interview peneliti, di ketahui bahwa kepala sekolah selalu 

berusaha bagaimana menciptakan peserta didik yang senantiasa aktif dalam belajar 

dan guru aktif dalam mengajar.  

 Sebagai motivator salah satu peran kepala sekolah yang tampak yaitu 

memberikan motivasi kepada guru dan peserta didik untuk meningkatkan prestasi 

belajar. Berdasarkan hasil observasi dan interview yang peneliti lakukan, dapat di 

ketahui bahwa  kepala sekolah antara lain : 

1.  Senantiasa memotivasi peserta didik untuk aktif belajar baik di sekolah 

maupun di rumah agar tercapai nilai yang tinggi dan tuntas dalam balajar. 

2. Kepada dewan guru khususnya guru PAI, kepala sekolah memotivasi agar 

selalu aktif dalam mengajar, wujud motivasi tersebut dengan memberikan 

penghargaan kepada guru.
13

  

Kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan perannya sebagai 

educator, manajer, administrator, suvervisor, leader, inovator dan motivator akan 

tetapi masih ada peserta didik yang mendapatkan nilai tidak tuntas. 

                                                 
12

 Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 2014  
13

 Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 2014 
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 Untuk mengembangkan informasi tentang prestasi peserta didik, peneliti 

melakukan interview kepada beberapa peserta didik, dari hasil interview ini di 

ketahui bahwa peserta didik mempunyai nilai yang tidak tuntas karena kekurang 

mampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat 

ulangan, hal ini terjadi karena kurang belajar di rumah. Pada umumnya peserta didik 

belajar hanya pada saat tatap muka dengan guru di kelas, jarang sekali membuka 

kembali pelajaran setelah sampai di rumah. Pada saat belajar di kelas juga tidak 

semua peserta didik serius mengikuti pelajaran, namun tergantung dengan bagaimana 

strategi dan metode yang dipakai oleh guru dalam memberikan materi pelajaran.  

 Sebagai bentuk usaha kepala sekolah dalam rangka meningkatkan prestasi 

peserta didik memang sudah baik namun bukan hanya sebatas itu. Kepala sekolah 

hendaknya lebih memberikan stimulasi (rangsangan) kepada peserta didik untuk lebih 

serius memperhatikan pelajaran pada saat guru menyampaikan materi pelajaran. 

selain itu peserta didik lebih di tekankan untuk memperbanyak belajar di rumah 

karena waktu balajar di sekolah sangat terbatas. Dengan belajar di rumah akan 

menambah atau memperkuat ingatan terhadap materi pelajaran di sekolah.  

 Dalam memberikan stimulasi kepada peserta didik bukan hanya kepala 

sekolah akan tetapi di bantu oleh guru khusunya guru Pendidikan Agama Islam. Guru 

harus memberikan materi dengan strategi dan metode yang tepat sehingga peserta 

didik dapat mengikuti dan menangkap pelajaran dengan mudah. Guru di tuntut untuk 

mengusai materi pelajaran yang akan di sampaikan kepada peserta didik, sehingga 

dalam memberikan penjelasan kepada peserta didik tidak mengalami hambatan.     
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 Dari data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumentasi 

diketahui bahwa kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan 

peranannya. Diantara peranannya yang tampak ialah peranan kepala sekolah sebagai 

educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator. Selain 

itu, peranan yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah memberikan pengarahan, 

memberikan motivasi kepada peserta didik, membuat stimulasi bagi peserta didik 

dengan memberikan hadiah bagi yang berprestasi, sudah memberikan pengarahan 

kepada guru untuk melaksanakan pengajaran dengan baik yang dimulai dengan 

persiapan seperti membuat perangkat mengajar, memilih strategi dan metode yang 

tepat namun masih ada peserta didik yang mempunyai nilai tidak tuntas. 

  

 

c. Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam 

Guru merupakan faktor utama dalam pendidikan karena guru adalah orang 

yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan pribadi peserta didik dan tulang 

punggung dalam meningkatkan prestasi belajar pserta didik. Guru adalah penggerak 

utama dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam, Peran guru PAI sudah di laksanakan dengan baik. Hal ini 

senada dengan yang di ungkapkan oleh bapak Riyanto selaku kepala SMP PGRI 6 

Bandar Lampung bahwa : 
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“respon dan peran guru disini khusunya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

melaksanakan strategi saya rasa sudah baik, walaupun kami semua disini 

masih dalam taraf peningkatan”.
14

 

 

Sedangkan menurut Ibu Tiarma BR Manik selaku Waka kurikulum memaparkan 

bahwa  

“Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya sudah 

bagus. Ini di buktikan dengan persiapan guru pendidikan Agama Islam 

dengan membuat RPP, modul pembelajaran serta metode dalam 

pembelajaran”.
15

 

 

Sama hal nya yang di ungkapkan oleh Ibu Ernayati selaku guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP PGRI 6 Bandar Lampung mengatakan bahwa: 

“Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu saya 

mempersiapkan materi, strategi, maupun bahan ajar dengan baik. Untuk itulah 

setiap kali saya akan masuk kelas saya siapkan dan saya rancang apa yang 

akan saya sampaikan, bagaimana metode yang saya gunakan dan banagimana 

evaluasi yang akan sya lakukan nantinya. Tentunya mengacu pada ketentuan 

kurikulum yang ada”.
16

 

Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam yang 

baik, guru sebagai pendidik yang profesional dan menempatkan guru sebagai 

fungsional transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam proses belajar 

mengajar meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, maka guru sebagai 

fasilitator harus membuat dan menyiapkan bahan ajar sebelum melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum yang digunakan sekolah.   

Untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar khususnya 

dalam mata pelajaran  Pendidikan Agama Islam, keberhasilan belajar yang mencakup 

                                                 
14

 Riyanto, S. Pd, kepala sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung Interview, 10 November 

2014 
15

 Tiarma BR Manik waka kurikulum, Interview, 10 November 2014 
16

 Ernayati, Guru Pendidikan Agama Islam SMP PGRI 6 Bandar Lampung,  Interview, 10 

November 2014 
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tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk itu guru PAI dituntut untuk 

mampu melaksanakan peranannya dengan baik. Berikut pernyataan ibu Ernayati 

selaku guru PAI di SMP PGRI 6 Bandar Lampung: 

“Dalam proses belajar mengajar di dalam kelas biasanya saya menjalankan 

beberapa strategi. Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, saya selaku 

guru mempersiapkan dan menguasai materi yang akan saya sampaikan, saya 

kelola program pembelajaran dengan membuat RPP, saya gunakan strategi 

untuk menguasai kelas dan menggunakan media untuk menarik perhatian 

peserta didik, berinteraksi dengan peserta didik di kelas dengan memberikan 

tanya jawab kepada peserta didik, setelah itu saya memberikan evaluasi 

kepada peserta didik dari proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut 

kepada peserta didik”. 

 

Berkenaan dengan peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam guru 

PAI SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan peranannya dalam mengusai 

pelajaran. Hasil observasi tentang peranan guru sebagai pelaksana pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, di tinjau dari peranannya mendesain pembelajaran 

diperoleh informasi bahwa : 

1. Bahan ajar di sesuaikan dengan langkah-langkah yang di rencanakan di 

RPP. 

2. Kejelasan dalam menyampaikan materi. 

3. Kejelasan dalam memberikan contoh. 

4. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan ajar. 

Dalam wawancara dengan kepala sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

yaitu Bapak Riyanto di dapatkan keterangan sebagai berikut : 

“Setiap guru diwajibkan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) untuk setiap materi pelajaran yang diajarkan, kemudian RPP tersebut 
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disahkan dengan tanda tangan guru yang bersangkutan dan diketahui serta di 

tanda tangani oleh kepala sekolah. Berdasarkan RPP itulah seorang guru 

mengajar dan tentu saja ada pendamping baik buku paket maupun lembar 

kerja siswa (LKS) untuk memperbanyak latihan-latihan dan ulangan. Dengan 

demikian maka metode, sarana, dan tujuan yang hendak dicapai pada setiap 

pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana pengajaran.
17

 

 

 Observasi penulis terhadap aktifitas guru PAI dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajara Pendidikan Agama Islam dapat diperoleh fakta sebagai berikut: 

“Pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, guru 

telah mempersiapkannya dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran sesuai dengan program yang 

direncanakan. Setiap awal pembelajaran guru PAI mengawali dengan appersepsi 

berupa kata-kata pendahuluan yang menggugah pikiran peserta didik terhadap materi 

yang dipelajari sebelumnya dilanjutkan dengan memberikan pre test atau pertanyaan 

awal. Guru mata pelajaran sudah cukup menguasai setiap materi yang diajarkan, 

sehingga dalam hal penguasaan dan penyajian materi pelajaran Pendidikan Agama 

Islam guru tidak mengalami kesulitan. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru PAI adalah metode demonstrasi, metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

latihan, pemberian tugas, sedangkan metode bermain peran dan audio visual jarang 

diterapkan. Guru PAI selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi diberikan secara rutin 
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dalam bentuk formatif yaitu ulangan harian yang dilakukan setelah beberapa kali 

pertemuan”.
18

   

Hal ini menunjukkan bahwa guru secara konsisten telah memiliki peranan 

mengusai pelajaran dengan baik. Yang demikian itu sesuai dengan petunjuk dari 

Departemen Agama yang menyatakan : “ mengorganisasikan kegiatan tatap muka, 

antara lain 1). Memeriksa keadaan kelas, 2). Memeriksa keadaan peserta didik 3). 

Menngusai materi yang disajikan.
19

 

Peranan guru PAI sebagai pengelola program belajar mengajar sudah 

dilaksanakan. Hal ini terkait dengan materi pelajaran yang diajarkan dimana seorang 

guru bertugas sebagai pengajar. Guru selain bertugas mengajar juga mengembangkan 

silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

hendak dicapai dengan membuat indikator-indikator tertentu sesuai dengan kondisi 

peserta didik yang ada di sekolah.  

Pengelola program belajar mengajar meliputi : 

1. Menarik perhatian peserta didik. 

2. Memberikan motivasi awal.  

3. Memberikan apersepsi. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di berikan. 

5. Memberikan acuan bahan belajar yang akan di berikan. 

                                                 
18

 Observasi , SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 2014 
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Kenyataan ini menunjukkan bahwa guru telah memiliki peranan mengelola 

program belajar mengajar dengan baik. Yang demikian itu sesuai dengan petujuk dari 

Departemen Agama yang menyatakan : “membuat rencana pembelajaran, yaitu 

persiapan mengajar guru untuk setiap pertemuan. Dengan rencana pembelajaran ini di 

harapkan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efesien.  

Peranan guru PAI dalam pengelolaan kelas sudah dilaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan dari hasil inteview peneliti dengan guru PAI di dapatkan keterangan 

sebagai berikut : 

“pengelolaan kelas di lakukan dengan cara mengkondisikan kelas baik tempat 

duduk peserta didik, kenyamanan belajar mengajar, peran guru dalam 

mengusai pelajaran, serta program dan evaluasi”.
20

 

 

Seorang guru harus memiliki peranan untuk mengelola kelas yang diajarnya. 

Yang demikian itu telah sesuai dengan petunjuk Departemen Agama yang 

menyatakan,’ melakukan pengelolaan kelas’ dengan cara : 

a) Menggunakan sistem kelas, yaitu melaksanakan pembelajaran dalam satu kelas 

dengan tingkat kelas yang sama dan mata pelajaran yang sama. 

b) Mengorganisir kegiatan tatap muka. 

 

 Mengingat begitu kompleksnya sifat, watak dan prilaku peserta didik maka 

seorang guru yang mengajar dalam sebuah kelas haruslah mampu mengelola kelas 

dengan baik, hal ini penting agar guru dapat mengajar dengan maksimal. Situasi kelas 

harus di buat kondusif misalnya dengan menyiapkan kondisi psikologis peserta didik 
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untuk ambil bagian dalam permainan kelompok belajar. Mengelola kelas atau sikap 

guru dalam proses pembelajaran antara lain : 

 

1. Kejelasan artikulasi suara. 

2. Variasi gerak badan tidak mengganggu perhatian peserta didik. 

3. Antusiasme dalam berpenampilan. 

4. Mobilitas posisi belajar. 

 Hasil observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa “guru selalu 

berusaha membuat situasi belajar mengajar agar kondusif, namun masih ada saja 

beberapa peserta didik yang kurang mengindahkan peringatan dari guru, sehingga 

mereka kurang serius dan kurang konsentrasi pada pelajaran yang diajarkan guru”.
21

 

 Peranan guru PAI dalam mengelola interaksi belajar sudah dilaksanakan 

dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pembelajaran yang 

properubahan (aktif, kreatif, inovatif, ekdperimentatif, efektif, dan menyenangkan) 

dilaksanakan dengan berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, 

pemberian pekerjaan rumah (PR), metode demonstrasi dan diskusi. Memakai 

berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mengelola interaksi belajar mengajar atau 

kegiatan belajar mengajar anatara lain : 

1. Kesesuaian metode dengan bahan ajar. 

2. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan. 
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3. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan. 

4. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang di sediakan.  

 Menerapkan berbagai penerapan, strategi, metode dan tehnik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran PAI. Dari hasil interview yang 

peneliti lakukan pada guru PAI yaitu Ibu Ernayati mengenai hal ini beliau 

mengatakan: 

“Kemampuan mengelola interaksi belajar berarti kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran yang baik, dilaksanakan dengan berbagai metode, 

berbagai pendekatan agar interaksi antar peserta didik dengan peserta didik, 

dan antara peserta didik dengan guru dalam kelas berjalan dengan kondusif”.
22

  

 

 Pada kesempatan yang lain dari interview yang peneliti lakukan pada kepala 

sekolah beliau mengatakan :  

“kemampuan mengelola interaksi belajar berarti kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran yang baik, interaksi dalam kelas berjalan dengan 

kondusif dengan memakai metode yang tepat”.
23

 

 

 Peranan guru PAI dalam menggunakan media sudah dilaksanakan dengan 

baik. Pada saat mengajar guru sudah menggunakan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, seperti internet, 
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komputer dan alat peraga serta alat praktikum yang lainnya juga sangat diperlukan 

agar seorang guru tidak ketinggalan informasi yang selalu berkembang.  

Langkah-langkah guru PAI dalam proses pembelajaran telah tersusun dengan 

memperhatikan pedoman pembelajaran dalam kurikulum dan buku petunjuk 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  

Kemampuan menggunakan media antara lain : 

1. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media. 

2. Kesesuaian penggunaan media dengan materi yang disampaikan. 

3. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. 

4. Membantu meningkatkan perhatian peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Waka kurikulum SMP PGRI 6 

Bandar Lampung ini sudah memadai dalam arti kata guru agama dalam 

menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum.  

Disamping memberikan teori guru juga mengaplikasikan melalui praktek 

seperti praktek sholat”.
24

  

 Adapun sarana penunjang/alat peraga mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sebagaimana hasil interview dan observasi penulis adalah adanya tempat 

berwudhu, mushola, gambar-gambar orang shalat dan bacaan-bacaan shalat, sarana 
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audio visual yang dapat menarik perhatian dan minat belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.
25

 

Berdasarkan keterangan tersebut bila dibandingkan dengan petunjuk dari 

Depag yang menjelaskan tentang kemampuan mengelola interaksi belajar adalah 

dengan mengembangkan pendekatan yang relevan dengan tujuan pembelajaran, 

memilih metode yang tepat sesuai kemampuan guru dan karekteristik bahan pelajaran 

dan alokasi waktu, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan konsisten 

dengan ajaran akhlak Islam.  

Peranan guru dalam memberikan evaluasi (penilaian) pada peserta didik 

untuk kependidikan pengajaran yaitu dengan memberikan latihan dan ulangan kepada 

peserta didik. Selain itu nilai hasil belajar peserta didik secara otentik dengan 

mengoreksi latihan dan ulangan tersebut, menilainya dan membagikannya kembali 

kemudian menanyakan kepada mereka seandainya ada kesalahan dalam mengoreksi. 

Selain itu bagi peserta didik yang tidak masuk waktu ulangan diberikan ulangan 

susulan, bagi yang ternyata mendapatkan nilai yang kurang diadakan remidial agar 

nilainya mencapai standar kriteria ketuntasan minamal (KKM).
26

 

Evaluasi pembelajaran antara lain : 

1. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Menggunakan bentuk dan ragam pembelajaran. 

3. Penilaian yang di beriakan sesuai dengan RPP. 
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 Dalam menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 

guru memahami prinsip-prinsip penilain dan evaluasi proses serta hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, menentukan aspek-

aspek proses yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses serta 

hasil belajar. Tentang kemampuan guru dalam memberikan evaluasi (penilaian) pada 

peserta didik untuk kependidikan pengajaran telah dikatakan: bahwasanya penilaian 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisa dan menafsirkan 

data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang di lakukan secara sistematis 

dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan.  

 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 

mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan menggunakan catatan nilai peserta didik.  

 

Hasil dari evaluasi tersebut dapat dilihat pada sampel 25 peserta didik yang 

tersebar di beberapa kelas VII dan VIII pada SMP PGRI 6 Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

Tabel 7 

Nilai Pelajaran PAI SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

No Nilai MID Nilai Smt 2 Keterangan 

1 65 65 Tetap  

2 66 67 Meningkat 
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3 68 70 Meningkat 

4 68 70 Meningkat 

5 65 65 Tetap 

6 70 75 Meningkat 

7 65 65 Tetap 

8 68 67 Turun 

9 65 65 Tetap 

10 65 65 Tetap 

11 68 70 Meningkat 

12 65 65 Tetap 

13 68 70 Meningkat 

14 65 65 Tetap 

15 65 65 Tetap 

16 73 75 Meningkat 

17 71 75 Meningkat 

18 65 67 Meningkat 

19 65 65 Tetap 

20 68 70 Meningkat 

21 68 70 Meningkat 

22 65 65 Tetap 

23 68 70 Meningkat 

24 69 67 Turun 

25 66 67 Meningkat  

 

 

 

 Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikitahui bahwa diantara peserta didik 

tersebut dalam sampel ternyata ada 10 orang peserta didik yang mendapatkan nilai 

semester 65 dan dalam kreteria penilaian termasuk kedalam kategori cukup (C). 

sedangkan sisanya mendapat nilai semester dengan kreteria baik (B), yang terdiri dari 

nilai 67 ada 5 orang peserta didik; nilai 70 ada 7 orang peserta didik; dan nilai 75 ada 

3 orang peserta didik.
27
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Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat dua peserta didik atau 8% 

nilainya turun; terdapat 10 peserta didik atau 40% nilainya tetap; dan 13 peserta didik 

atau 52% nilainya meningkat, dari data tersebut secara umum nilai peserta didik 

meningkat bila kita membandingkan antara nilai MID semester dengan nilai semester. 

 Melihat kenyataan di atas, dapat dilihat bahwa yang mendapatkan nilai 

semester kurang dari 70 dari 15 peserta didik, nilai tersebut merupakan nilai dibawah 

dari KKM untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 70, yang dirasa masih 

kurang memuaskan, dan selebihnya yaitu 10 peserta didik mendapatkan nilai 70 

sampai dengan 75. Hal ini bisa terjadi karena kurang seriusnya peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, dan juga karena kurangnya sarana 

pendidikan peserta didik, mayoritas dari mereka hanya mengandalkan buku Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

 Untuk belajar, ada yang tidak memiliki buku Lembar Kerja Siswa (LKS) 

sehingga hanya mengandalkan buku tulis untuk mencatat yang tentu saja mereka akan 

ketinggalan dalam mengerjakan tugas-tugas latihan dari guru yang berakibat 

mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Hal tersebut sebenarnya dapat diatasi 

bersama-sama, karena mereka mungkin tidak mampu membeli buku pegangan yang 

lain sendiri-sendiri maka mereka dapat membeli buku secara berkelompok, dan 

kemudian mencatat latihan-latihan dengan cara belajar kelompok di rumah. Sehingga 

dengan demikian mereka dapat mengatasi keterlambatan mereka ketika mengerjakan 

tugas-tugas dari guru. 
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 Guru PAI berperan melakukan tindak lanjut pembelajaran, peran ini meliputi: 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk 

kretivitasnya.  

 Tindak lanjut pembelajaran anatara lain : 

1. Memberikan tugas kepada peserta didik secara individu/kelompok. 

2. Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan di pelajari berikutnya. 

3. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar. 

 Guru PAI Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang berguna bagi 

guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dikelola, mengembangkan guru 

secara profesional, mampu membuat guru lebih percaya diri, memberikan 

kesempatan bagi guru untuk berperan dan mengambangkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. Mengenai tindak lanjut pembelajaran ini, guru PAI mengatakan: 

“tindak lanjut dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik, 

yang sudah mengusai pelajaran diberikan pengayaan materi dan bagi yang belum 

mengusai materi diberikan remedial diluar jam pelajaran”.
28

    

 Dari pendapat tersebut tentulah kurang lengkap, karena bukan sekedar materi 

pelajaran saja yang harus diperhatikan akan tetapi juga menyangkut tindakan nyata 
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yang berupa karya nyata dari peserta didik seperti keberhasilan dalam perbuatan 

sehari-hari, mampu menjadi juara kelas maupun umum, berakhlak yang baik dan 

sebagainya. Bagi guru juga akan ada tindak lanjutnya seperti melakukan penelitian 

tindakan kelas, mengembangkan guru secara profesional, mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. 

 Berdasarkan paparan data di atas merupakakan beberapa peran guru yang 

harus dimiliki, dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Jadi semua pihak 

harus saling mendukung, guru dituntut untuk memiliki kemampuan (kompetensi) dan 

peranan serta harus dibarengi dengan kemauan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan tentu saja sarana dan prasarana dari sekolah atau yang harus 

diadakan oleh peserta didik sendiri seperti buku catatan, buku latihan, lembar kerja 

dan alat yang lain untuk mereka pribadi. Apabila hal-hal tersebut diatas kurang 

dimiliki oleh guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam maka prestasi peserta 

didik tentu tidak akan meningkat.  

 Dari data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumentasi 

diketahui bahwa peranan guru PAI dalam meningkatkan prestasi peserta didik sudah 

dilakukan dengan baik, namun masih banyak kendala yang dihadapi baik dari 

aktifitas peserta didik dalam belajar, sarana penunjang dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang kurang mamadai sehingga brdampak terhadap kurang 

optimalnya hasil belajar dan prestasi belajar peserta didik. Peranan guru PAI dalam 

meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik meliputi: 

penguasaan materi pelajaran, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan 
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kelas, penggunaan media, pengelolaan interaksi belajar, mengadakan evaluasi hasil 

belajar, dan melakukan tindak lanjut pembelajaran. 

 

B. Analisis Data 

1. Analisis Terhadap Peranan Kepala Sekolah Dan Guru PAI dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung  

 

Kelangsungan hidup dan keberhasilan sebuah organisasi pada masa kini dan 

masa mendatang sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus 

mempunyai pimpinan yang efektif dalam menjalankan manajemen untuk mengelola 

perubahan yang ada dan berkelanjutan. Tantangan bagi seorang pemimpin pendidikan 

adalah bagaimana menjadi pendorong atau pelopor perubahan lembaga pendidikan 

yang dipimpinnya. Maka dari itu, peran kepala sekolah sangatlah besar dalam 

upayanya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik terutama lembaga 

pendidikan yang dipimpinnya. 

Kepala sekolah memiliki peranan dan pengaruhnya kepada guru agar mereka 

melakukan tugasnya dengan sepenuh hati dan antusias. Sebagai seorang kepala 

sekolah diharapkan dapat memberikan arahan untuk kepentingan pencapaian tujuan 

sekolah. Kepala sekolah mempunyai peranan multi fungsi, oleh karena itu kepala 

sekolah di tuntut untuk dapat menjalankan perannya sebagai Educator (pendidik), 

manajer, administrator, supervisor, leader (pemimpin), innovator, dan motivator, 
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guna meningkatkan prestasi peserta didik. Memberi himbauan kepada peserta didik 

untuk belajar serius. Kepala sekolah sebagai educator antara lain : 

 

 

1. Memberi himbauan kepada peserta didik untuk belajar serius. 

2. Memberi nasehat kepada peserta didik untuk memperhatikan guru 

dikelas saat belajar.  

3. Memotivasi dan memberikan nasehat kepada peserta didik untuk aktif 

mengulang pelajaran dirumah.  

Sebagai manager Kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan 

peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan Kepala SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung, Peranan kepala sekolah sebagai manajer antara lain:  

1. Dewan guru diminta untuk aktif dan inovatif dalam mengajar. 

2. Peserta didik diminta untuk aktif dalam belajar 

3. Menghimbau kepada guru untuk tepat waktu dalam masuk kelas dan 

memeriksa kesiapan peserta didik sebelum belajar.  

Sebagai administrator, di SMP PGRI 6 Bandar Lampung sudah melaksanakan 

peranannya. Berdasarkan obsrvasi di lapangan kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

mempunyai kemampuan sebagai pemimpin juga mempunyai kompetensi dalam 

memberikan materi pelajaran kepada peserta didik. Sebagai administrator, selain 

mengemban tugas sebagai pemimpin kepala sekolah juga mengemban tugas sebagai 
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tenaga pendidik yang memberikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kepala 

sekolah Sebagai administrator antara lain : 

1. Kepala sekolah membuat sebuah rencana yang berupa jadwal pelajaran yang 

diberikan kepada seluruh dewan guru dalam mengemban tugas 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Pembuatan jadwal 

pelajaran tersebut diserahkan kepada wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 

2. Membuat kebijakan untuk menambah jam pelajaran khusus Pendidikan 

Agama Islam yang dimaksudkan untuk melaksanakan praktek keagamaan. 

Sebagai supervisor kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah melaksanakan 

peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan kepala sekolah sebagai supervisor 

antara lain: 

1. Memberikan pengarahan kepada guru untuk menggunakan metode dan 

strategi yang bervariasi dalam pembelajaran. 

2. mencari penyebab dan kendala yang mengakibatkan ketidaktuntasan pesarta 

didik .  

Sebagai leader (pemimpin) kepala SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah 

melaksanakan peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan kepala sekolah 

berusaha antara lain : 

1. Meningkatkan kesejahteraan dewan guru sesuai dengan usaha yang di lakukan 

mereka dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. 

2. Mempersiapkan perangkat atau sarana dalam pembelajaran. 
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Sebagai inovator kepala sekolah SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah 

melaksanakan peranannya. Berdasarkan observasi di lapangan kepala sekolah antara 

lain : 

1. Selalu mencari strategi meningkatkan sportivitas belajar mengajar di sekolah 

kepada guru dan peserta didik yang malas dalam belajar. 

2. Berusaha mendorong peserta didik untuk aktif dalam belajar 

3. Berusaha mendorong guru untuk aktif dan inovatif dalam mengajar. 

Sebagai motivator salah satu peran kepala sekolah yang tampak yaitu 

memberikan motivasi kepada guru dan peserta didik untuk meningkatkan prestasi 

belajar. Berdasarkan hasil observasi dan interview yang peneliti lakukan, dapat di 

ketahui bahwa  kepala sekolah antara lain : 

1.  Senantiasa memotivasi peserta didik untuk aktif belajar baik di sekolah 

maupun di rumah agar tercapai nilai yang tinggi dan tuntas dalam balajar. 

2. Kepada dewan guru khususnya guru PAI, kepala sekolah memotivasi agar 

selalu aktif dalam mengajar, wujud motivasi tersebut dengan memberikan 

penghargaan kepada guru. 

Peranan kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, 

tidak luput dari peranannya sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga pendidik khususnya guru 

dalam melakukan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui: 

a. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 
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Sarana yang menunjang dan memadai merupakan harapan dari semua sekolah 

termasuk harapan dari kepala sekolah berusaha untuk memperbaiki sarana 

yang ada, agar guru merasa nyaman dalam mengajar. Sebab prasarana atau 

perlengkapan juga merupakan penunjang dalam proses belajar mengajar. 

 

 

b. Disiplin 

Profesionalisme guru di sekolah perlu ditingkatkan, untuk itu Bapak Iwan 

Setiyabudi selaku kepala sekolah berusaha menanamkan disiplin kepada 

semua warga sekolah. Melalui disiplin diharapkan dapat tercapai tujuan secara 

efektif dan efisien, serta dapat meningkatkkan produktivitas sekolah.  

c. Dorongan  

Setiap tenaga kependidikan mempunyai karakteristik khusus yang berbeda 

satu sama lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari 

kepala sekolah agar mereka dapat memanfatkkan waktu untuk meningkatkan 

profesionalismenya. 

 

Dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum yaitu kepala 

sekolah memiliki peranan yang multi fungsi, kepala sekolah berperan sebagai 

educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 
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prestasi peserta didik adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, 

disiplin, dan dorongan serta motivasi baik kepada peserta didik maupun guru. 

Sebagai bentuk usaha kepala sekolah dalam rangka meningkatkan prestasi 

peserta didik memang sudah baik. Namun kepala sekolah hendaknya lebih 

memberikan stimulasi kepada peserta didik untuk lebih serius dalam proses 

pembelajaran di sekolah dan lebih memperhatikan guru ketika menyampaikan materi 

pelajaran. Peserta didik juga ditekankan untuk memperbanyak belajar dirumah, 

karena belajar di sekolah sangat terbatas. Dengan belajar di rumah akan menambah 

atau memperkuat ingatan meteri pelajaran yang sudah didapat di sekolah. Selain itu 

kepala sekolah juga harus meperhatikan guru dan selalu meningkatkan Peran guru 

agar tercapai tujuan dalam meningkatkan prestasi peserta didik. 

Dari fakta di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum guna menjawab 

rumusan masalah yang peneliti ajukan. Kesimpulan umum tersebut adalah “bahwa 

kepala sekolah telah melaksanakan peranannya dengan baik. Diantara peranan kepala 

sekolah yang tampak adalah sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, inovator dan motivator. Selain itu juga peranan yang dilakukan kepala 

sekolah dalam membantu peserta didik meningkatkan prestasinya adalah memberikan 

pengarahan, memberikan motivasi kepada peserta didik, membuat stimulasi bagi 

peserta didik dengan memberikan hadiah bagi yang berprestasi, sudah memberikan 

pengarahan kepada guru untuk melaksanakan pengajaran dengan baik yang dimulai 

dengan persiapan seperti membuat prangkat mengajar, memilih strategi dan metode 

yang tepat. Namun masih ada peserta didik yang mempunyai nilai tidak tuntas.  
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2. Analisis Terhadap Peran Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam 

Peran guru adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

menghasilkan suatu kemampuan atau keprofesionalan yang dimilikinya. Peran dalam 

hal ini lebih dominan diarahkan pada hasil dan tujuan yang telah ditetapkan, 

begitupun sebaliknya jika Peran seseorang itu bagus maka hasil yang dicapai juga 

akan bagus, hasilnya maksimal serta sesuai dengan target-target yang telah 

ditentukan. Dengan ini guru berusaha bagaimana agar peserta didik tidak merasa 

jenuh atau bosan ketika proses belajar berlangsung, guru berupaya untuk membuat 

suasana yang menyenangkan. Untuk meningkatkan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam, guru sebagai seorang pendidik yang profesional harus mampu 

memberikan yang terbaik untuk peserta didik. 

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Jadi peranan guru adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam 

rangka membimbing, mendidik, mengajar, dan transfer knowledge kepada peserta 

didik sesuai dengan kemampuan keprofesionalan yang dimilikinya. 

Adapun kompetensi guru adalah kelayakan untuk menjalankan tugas, kemampuan 

sebagai satu faktor penting bagi guru, oleh karena itu kualitas dan produktivitas kerja 

guru harus mampu memperlihatkan perbuatan profesional yang bermutu. 



130 

 

 

 Sebelum melaksanakan kegiatan mengajar guru harus mempersiapkan materi, 

strategi dan bahan ajar dengan baik yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan di 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Peran guru sangat berperan dalam meningkatkan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam, karena seorang guru memiliki yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran.    

Peranan guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik yaitu:  

 

1) menguasai pelajaran antara lain : 

a. Bahan ajar di sesuaikan dengan langkah-langkah yang di rencanakan di 

RPP. 

b. Kejelasan dalam menyampaikan materi. 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh. 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan ajar. 

2) mengelola program belajar mengajar antara lain :  

a. Menarik perhatian peserta didik. 

b. Memberikan motivasi awal.  

c. Memberikan apersepsi.  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di berikan.  

e.  Memberikan acuan bahan belajar yang akan di berikan. 

3) mengelola kelas antara lain :  

a. Kejelasan artikulasi suara. 
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b. Variasi gerak badan tidak mengganggu perhatian peserta didik. 

c. Antusiasme dalam berpenampilan. 

d. Mobilitas posisi belajar. 

4) menggunakan media antara lain : 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media. 

b. Kesesuaian penggunaan media dengan materi yang disampaikan. 

c. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. 

d. Membantu meningkatkan perhatian peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

5) mengelola interaksi belajar antara lain : 

a. Kesesuaian metode dengan bahan ajar. 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan. 

c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan. 

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang di sediakan.  

6) mengevaluasi hasil belajar antara lain : 

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Menggunakan bentuk dan ragam pembelajaran. 

c. Penilaian yang di beriakan sesuai dengan RPP. 

7) melakukan tindak lanjut pembelajaran antara lain : 

a. Memberikan tugas kepada peserta didik secara individu/kelompok. 

b. Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan di pelajari berikutnya. 

c. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar. 
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Beberapa peran guru yang harus dimiliki, dalam meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Jadi semua pihak harus saling mendukung, guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan (kompetensi) dan peranan serta harus dibarengi dengan 

kemauan peserta didik dalam proses pembelajaran dan tentu saja sarana dan prasarana 

dari sekolah atau yang harus diadakan oleh peserta didik sendiri seperti buku catatan, 

buku latihan, lembar kerja dan alat yang lain untuk mereka pribadi. Apabila hal-hal 

tersebut diatas kurang dimiliki oleh guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

maka prestasi peserta didik tentu tidak akan meningkat.  

 

3. Analisa Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik  

Dari data yang diperoleh pada semester II tahun pelajaran 2013/2014 yang 

terdiri dari dua kelas, menunjukkan prestasi yang kurang memuaskan.  

Untuk mengetahui peranan guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, penulis mengadakan observasi. Observasi yang penulis lakukan untuk 

mengetahui peranan guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada 

aspek psikomotorik. Setelah diadakan observasi terhadap guru PAI dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentang materi shalat, ada hal yang tidak 

dilakukan guru PAI yaitu tidak adanya praktek yang dilakukan oleh beberapa peserta 

didik dengan harapan peserta didik akan lebih memahami materi yang disampaikan 

dengan baik. 

Observasi penulis lakukan sebanyak 2 jam pelajaran (70 menit), kemudian  

penulis mengadakan observasi kepada peserta didik kelas VII dan VIII SMP PGRI 6 
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Bandar Lampung tentang kemampuan mereka malaksanakan shalat fardu, guna 

mengetahui hasil pembelajaran yang diberikan oleh guru PAI.
29

 Adapun hasil 

observasi tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Hasil Observasi 

Praktek Shalat Fardhu Peserta Didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

No Nilai  Mutu  
Kelas  

Jumlah  Prosentase  Keterangan 
VII VIII 

1 86 – 100 A 2 1 3 12% Baik sekali 

2 76 – 85  B 2 2 4 16% Baik  

3 66 – 75  C 5 2 7 28% Cukup  

4 51 – 65  D 6 5 11 44% Kurang  

5 ≤ 50 E -  - - - Sangat kurang 

Total  15 10 25 100%  

Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa setelah diadakan observasi tentang 

praktek shalat terhadap peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung, maka diketahui 

bahwa 12% atau 3 peserta didik yang mendapat nilai baik sekali, 16% atau 4 peserta 

didik yang mendapat nilai baik, 28% atau 7 peserta didik yang mendapat nilai cukup 

dan 44% atau 11 peserta didik yang memperoleh nilai kurang. 

Dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum yaitu bahwa tingkat 

kemampuan atau keterampilan peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung masih 

                                                 
29

Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, Tanggal 10 November 2014 
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kurang/rendah, karena masih ada 44% atau 11 peserta didik dari 25 peserta didik 

yang mendapat nilai kurang, ini berarti sebagian peserta didik belum menguasai 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru PAI. 

Adapun observasi terhadap guru PAI dalam menjalankan perannya yaitu 

dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI dikelas dengan materi shalat, guru PAI 

menggunakan metode demonstrasi. Observasi yang penulis lakukan selama 2 jam 

pelajaran (70 menit).
30

 Hasil observasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Guru memulai dengan kata-kata pendahuluan untuk menenangkan kelas, 

kemudian memulai pelajaran dengan bacaan Bismillah….. bersama, lalu 

guru memberikan apersepsi (pre test). 

b. Guru menyuruh beberapa peserta didik untuk mempraktekkan cara 

melaksanakan shalat secara bergiliran satu persatu dihadapan teman-

temannya. 

c. Guru memperbaiki bacaan atau gerakan yang salah agar peserta didik lain 

tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

d. Guru mengulas kembali dalam bentuk lisan dan praktek dari apa yang telah 

diajarkan/diragakan itu. 

e. Guru mengakhiri pelajaran dengan nasehat agar peserta didik membiasakan 

shalat secara teratur pada waktunya dimana saja berada, lalu disudahi dengan 

mengucap Alhamdulillah bersama-sama. 

 

                                                 
30

 Observasi, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, 10 November 2014  
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Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa guru telah menggunakan 

metode dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dari sinilah diharapkan 

peserta didik dapat lebih menyerap pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di 

kelas. 

Prestasi peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung dalam memperoleh nilai 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam semester II nampaknya masih kurang sesuai 

dari yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap nilai pada 

semester II khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menunjukkan 

masih banyak peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung yang mendapatkan nilai 

kurang dari standar nilai yang telah ditetapkan (KKM) yaitu sebanyak 60% dan harus 

mengikuti remedial untuk menuntaskan pelajaran yang ada hal ini memang bukan 

perolehan yang menggembirakan. 

Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa prestasi peserta didik SMP PGRI 

6 Bandar Lampung masih kurang memuaskan hal tersebut tentu tidak terlepas dari 

Peran dan peranan yang telah ditunjukkan oleh para guru SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung yang perlu ditingkatkan lagi, agar perolehan prestasi bisa lebih baik dari 

keadaan yang diperoleh pada semester II tahun pelajaran 2013/2014.  

Dari fakta diatas maka dapat ditarik kesimpulan secara umum guna menjawab 

rumusan masalah yang penulis ajukan. Kesimpulan umum tersebut adalah “bahwa 

guru PAI telah menjalankan peranannya dengan baik dalam meningkatkan prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI 6 Bandar Lampung, namun masih ada 

sebagian peserta didik yang belum mampu atau terampil dalam melaksanakan shalat 
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dengan sempurna baik bacaan maupun gerakannya. Selain itu masih ada peserta didik 

yang mengalami nilai tidak tuntas dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini 

disebabkan oleh kendala yang dihadapi baik dari aktifitas peserta didik dalam belajar, 

waktu (jam pelajaran) yang terbatas dan sarana penunjang dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang kurang memadai.  Diantara peranan yang dilakukan 

oleh guru PAI SMP PGRI 6 Bandar Lampung adalah: 1) menguasai pelajaran, 2) 

mengelola program belajar mengajar, 3) menelola kelas, 4) menggunakan media, 5) 

mengelola interaksi belajar, 6) mengevaluasi hasil belajar, 7) melakukan tindak lanjut 

pembelajaran.  




