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ABSTRAK 

Yasin, Nur.2015.Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Athok Fuadi, M.Pd   

Kata kunci : Problematika, Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran Pendidikan Agama  Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo 

mengalami masalah. Diantara masalah tersebut adalah masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran dikelas. Penelitian ini berupaya meneliti masalah yang dihadapi guru di 

SDN 2 Keniten Ponorogo. 

Peneliti merumuskan masalah tersebut menjadi (1) Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. (2) Apa saja problematika yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

(3) Bagaimana solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

Studi kasus. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 

observasi. Datanya adalah berupa transkip wawancara dan transkip observasi, 

sedangkan analisis data melalui proses yang meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikam kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang ada di SDN 2 Keniten Ponorogo sudah berjalan dengan lancar.. 

(2) problema yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam SDN 2 Keniten Ponorogo 

ada empat hal yaitu: faktor waktu, konsentrasi anak, faktor tenaga pengajar dan 

pengaruh perbedaan latar belakang orang tua. (3) Solusi yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam yang pertama yaitu dengan cara menambah jam pelajaran 

diluar jam efektif. kedua  yaitu mencari perhatian khusus terhadap peserta didik dan 

mendekati peserta didik dari hati kehati sehingga mereka semua benar-benar siap 

menerima materi yang ingin disampaikan. Serta memberikan Pendidikan Agama 

tambahan dengan menekankan kepada peserta didik untuk mengikuti madrasah 

diniyah pada sore hari. Ketiga yaitu dengan memanfaatkan guru-guru yang ada, yang 

dirasa mempunyai ilmu pengetahuan Agama Islam yang luas dan mampu untuk 

mengajar Pendidikan Agama Islam. Keempat yaitu memberikan pengertian akan 

pentingnya pendidikan agama kepada orang tua peserta didik melalui pertemuan wali 

murid  dan ikut berperan khusus untuk mengawasi belajar mereka dirumah. 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
1
 Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan 

tujuan, maka dalam pelaksanaanya berada dalam suatu proses yang 

berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya 

berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang integral.
2
 

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang dilalui 

peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pada hakekatnya 

kehidupan mengandung unsur pendidikan karena adanya interaksi dengan 

lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta didik menyesuaikan diri dan 

menempatkan diri sebaik-baiknya dalam berinteraksi semua itu dan dengan 

siapapun, pribahasa minangkabau menyebut “alam takambang jadi guru” (alam 

terkembang menjadi guru).
3
 Pendidikan dalam pengertian yang luas ini belum 

mempunyai sistem. Sebagai pendidik tentu saja memiliki tanggung jawab besar 

dalam memberikan warna islami pada lingkunganya. Pendidikan dalam batasan 

yang sempit adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga 

                                                      
1
 Jasmani dan Syaiful Mustofa, supervisi pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 15 

2
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interksi Edukasi (Banjarmasin: Rineka 

Cipta, 1997) 22 
3
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006) 17-18 
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pendidikan formal (madrasah/sekolah). Dalam batasan sempit ini pendidikan 

Islam muncul dalam bentuk sistem yang lengkap. 

 Pendidikan 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara.
4
 Pembelajaran secara sederhana adalah produk interaksi berkelanjutan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam hal yang lebih kompleks 

hakikat dari pembelajaran adalah usaha guru mengajarkan siswanya dalam 

rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
5
 

Adapun salah satu sarana pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah guru, yang disertai tugas untuk mendidik jasmani, akal dan akhlak anak 

didik dengan pendidikan yang sempurna serta membina anak didik menjadi 

orang dewasa yang berilmu pengetahuan. Maka guru sepenuhnya secara mandiri 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan anak-anak untuk mampu hidup 

dimasyarakat, guru juga harus bertanggung jawab terhadap nilai transformatif 

kemanfaatan pendidikan itu sesuai harapan orang tua.
6
 

                                                      
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

nasional-pasal 1, (PT. Kloang klede putra timur bekerja sama dengan Koperasi Primer Praja Mukti 1 

Departemen Dalam Negeri), 3 
5
 Nuha Ulin, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), 153 
6
 Djohar, Guru Pendidikan Dan Pembinaan (Yogyakarta: Grafika indah, 2006), 9. 
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Berdasarkan jumlah penelitian pendidikan, diyakini bahwa guru sebagai 

salah satu faktor dominan yang menentukan tingkat keberhasilan anak didik 

dalam melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta internalisasi 

etika dan moral.
7
 

Akan tetapi sesuatu yang wajar jika timbul berbagai masalah dalam dunia 

pendidikan disebabkan oleh perkembangan dan kebutuhan jasmani sesuai dengan 

tuntutan zaman dengan melihat perubahan sosial dalam dunia pendidikan, tidak 

hanya merubah saja melainkan menimbulkan masalah baru bagi kondisi 

pendidikan. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak semua guru 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar bahkan kadang-kadang 

mengalami sebuah kendala dalam proses belajar mengajar tersebut. 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bidang studi di lembaga 

pendidikan baik formal atau non formal, sedangkan dalam lembaga Pendidikan 

Islam bidang studi Pendidikan Agama Islam lebih diperinci, misalnya bidang 

studi Al-Qur‟an, hadist, fiqih dan lain-lain. Dalam kurun waktu akhir-akhir ini 

timbul perubahan sosial diberbagai sektor kehidupan umat manusia maka, 

Pendidikan Agama Islam di tuntut untuk merubah strategi dan taktik operasional 

sehingga lebih efektif dan efisien demi kemajuan Pendidikan Agama Islam.  

Dalam proses pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, tidak selalu berjalan 

dengan lancar, terkadang dijumpai berbagai rintangan yang meliputi baik internal 

                                                      
7
 Indra Djatisidi, Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru (Jakarta: Radar 

Jaya, 2001).  
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maupun external. Pendidikan Islam sebagaimana pendidikan lainnya senantiasa 

diwarnai dengan berbagai permasalahan yang tiada habisnya.  

Berdasarkan pengalaman awal, penulis mendapat adanya kendala yang 

dihadapi guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

keniten tersebut, kendala yang dihadapi diantaranya: 

Pertama, kurangnya tenaga pengajar dibidang Pendidikan Agama Islam 

sehingga masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang berkualitas, 

tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik bahkan cenderung membosankan 

sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar PAI. Kedua, keterbatasan waktu 

dalam proses belajar mengajar disekolah, sehingga peserta didik kurang 

maksimal dalam mendalami Pendidikan Agama Islam. 

Berpijak dari latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian 

di SDN 2 Keniten Ponorogo dengan judul, “Problematika Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo”. Adapun rumusan dari 

penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 2) Apa saja 

problematika yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 3) Bagaimana 

solusi yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam menangani 

problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 
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B. Fokus Penelitian  

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari interpretasi, serta 

mengingat kemampuan penulis, baik waktu, tenaga, materi, fasilitas, ilmu 

pengetahuan yang relatif terbatas, maka dalam penelitian ini penulis membahas 

masalah tentang “Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo.”  

Berdasarkan pada latar belakang dan juga fokus penelitian tersebut diatas, 

maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

2. Apa saja problematika yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

2. Apa saja problematika yang dihadapi guru dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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3. Bagaimana solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

2. Untuk menjelaskan apa saja problematika yang dihadapi guru dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk menjelaskan solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengatasi problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SDN 2 Keniten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan 

manfaat yang berarti pada lembaga pendidikan yang ditelitinya maupun 

masyarakat. manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan 

menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis artinya hasil 

penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. Manfaat praktis artinya hasil penelitian bermanfaat bagi 
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berbagai pihak yang memerlukan terutama bagi sekolah, guru, siswa maupun 

bagi peneliti sendiri. Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Aspek Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran khususnya di SDN 2 Keniten 

Ponorogo dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN tersebut. 

2. Aspek Praktis 

diharapkan penelitian ini bermanfaat: 

a. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui problematika 

yang sedang dihadapi guru khususnya Pendidikan Agama Islam dalam 

proses pembelajaran di SDN 2 Keniten Ponorogo, sehingga dapat 

memberi solusi dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru  

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi problematika yang 

dihadapi guru Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran di 

SDN 2 Keniten Ponorogo 

c. Bagi Siswa  
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Dapat menambah semangat belajar yang lebih giat untuk mencapai 

prestasi yang lebih baik terutama pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

d. Bagi Peneliti/Penulis 

Sebagai kajian pustaka dan kajian empiris yang akan menjadi alat 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan merupakan informasi yang 

sangat berharga untuk mengetahui problematika pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan 

masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan  

masalah yang telah di rumuskan. Sejalan dengan itu perlu ditekankan 

kembali betapa pentingnya perumusan masalah yang jelas dan terbatas 

dalam arti tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Disamping itu untuk 

mempermudah dalam memilih metode yang akan dipergunakan.
8
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

                                                      
8
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. 12, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), 65. 
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Studi Kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus 

menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan 

nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan dan 

konteksnya belum jelas, dengan menggunakan sumber data. Bodgan dan 

Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati.
9
 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan, berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Sedangkan kehadiran peneliti yakni ketika 

mengadakan wawancara dan observasi di lapangan yang berkaitan dengan 

problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini di lakukan mulai awal februari 2015 sampai terpenuhinya data-

data yang di perlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SDN 2 Keniten Ponorogo. SDN 2 Keniten 

Ponorogo bertempat di kelurahan Keniten, kecamatan Ponorogo, kabupaten 

                                                      
9
 Basrowi dan suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 1.  
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Ponorogo. Tepatnya dari perempatan Keniten ke barat ± 500m di pinggir 

jalan raya. 

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif ini data yang kami butuhkan adalah: 

a. Data tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo. 

b. Data tentang problematika yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam proses pembelajaran di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

c. Data tentang solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sedangkan sumber data  utama  dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainya. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah SDN 2 Keniten Ponorogo  

Kepada beliau, peneliti menggali data dan informasi tentang latar 

belakang/sejarah SDN 2 Keniten Ponorogo beserta data-data sekolah 

lainya. 

b. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Keniten Ponorogo 

Kepada bapak ibu dewan guru khususnya guru di bidang Pendidikan 

Agama Islam, peneliti menggali data dan informasi tentang problematika 

pembelajaran PAI serta solusi dalam mengatasi problematika tersebut. 
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5. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
10

 Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi observasi partisipasi 

dan wawancara. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti 

maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui 

wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena itu 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan informasi 

(tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

a. Metode Observasi Partisipan 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 

apa yang dikerjakan oleh sumber data.
11

 Metode ini digunakan untuk 

mengetahui letak geografis SDN 2 Keniten Ponorogo dan untuk 

mengetahui problematika pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

Untuk memperlancar kegiatan observasi ini, peneliti akan mengikuti 

kegiatan sekolah di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

                                                      
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D, cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 224. 
11

 Ibid., 227. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.
12

 Tujuan dari peneliti yaitu mendapatkan 

informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara 

peneliti dengan informan atau subyek yang berhubungan dengan 

penelitian dalam konteks observasi partisipasi. Adapun data yang 

penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi latar belakang SDN 2 

Keniten Ponorogo, problematika pembelajaran PAI dan solusi dalam 

mengatasi problematika di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

6. Tehnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai 

setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

                                                      
12

 Basrowi dan suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),       

127 
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kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
13

 

Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: 

a. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti 

kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
14

  

Adapun data yang peneliti reduksikan meliputi sejarah SDN 2 Keniten 

Ponorogo, problematika pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo 

serta solusi yang dilakukan guru PAI dalam mengatasi problematika 

tersebut. 

b. Display/penyajian data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.
15

 Adapun data yang peneliti sajikan meliputi bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo, problematika 

                                                      
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D, cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 246. 
14

 Ibid, 247. 
15

 Ibid, 249. 
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yang dihadapi guru PAI dalam proses pembelajaran dan bagaimana solusi 

yang dilakukan guru PAI dalam mengatasi problematika tersebut. 

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
16

 

Adapun data yang peneliti simpulkan meliputi segala pelaksanaan 

pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo, problematika yang 

dihadapi guru PAI dalam proses pembelajaran dan bagaimana solusi yang 

dilakukan guru PAI dalam mengatasi problematika tersebut. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan 

harus memenuhi: 

a. Mendemonstrasikan  nilai  yang benar. 

b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 
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c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusanya.
17

 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang di perbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Sedangkan 

pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini melalui 

a. Ketekunan pengamatan, adalah menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

b. Tringulasi. Adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Patton, terdapat dua strategi, 

yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
18

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan di 

tambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 
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keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data
19

 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah para 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Pembahasan 

pada penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan 

yang merupakan satu kesatuan utuh, adapun sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari 

keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

(mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian) serta sistematika 

pembahasan. 
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Bab II, kajian teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu. Setelah 

masalah penelitian di rumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian 

(kualitatif) adalah mencari teori-teori. Bab ini berfungsi untuk memadukan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang terdiri dari: problematika pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

Bab III, deskripsi data. Bab ini memaparkan tentang temuan peneliti di 

lapangan yang meliputi latar belakang obyek penelitian yaitu gambaran tentang 

SDN 2 Keniten Ponorogo. Serta penyajian data mengenai segala pelaksanaan 

pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo, problematika yang dihadapi guru 

PAI dalam proses pembelajaran dan bagaimana solusi yang dilakukan guru PAI 

dalam menangani problematika tersebut. 

Bab IV, Analisis data. Bab ini memaparkan analisa data tentang segala 

pelaksanaan pembelajaran PAI di SDN 2 Keniten Ponorogo, problematika yang 

dihadapi guru PAI dalam proses pembelajaran dan bagaimana solusi yang 

dilakukan guru PAI dalam menangani problematika tersebut. 

Bab V, Penutup. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca 

yang mengambil intisari dari hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan 

saran. 

  



19 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Problema Belajar 

a. Hakikat Anak Dengan Problema Belajar 

Di sekolah-sekolah umum kita menjumpai siswa yang beraneka 

ragam. Ada siswa yang cepat tanggap dalam belajar, ada siswa yang 

lamban dalam belajar dihampir semua mata pelajaran, ada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar untuk mata pelajaran tertentu, ada siswa yang 

dasar potensinya sebenarnya bagus tetapi prestasi belajarnya selalu 

rendah, dan tentu saja ada yang perkembangan belajarnya biasa-biasa saja. 

Menghadapi kondisi seperti itu, pada umumnya guru dala proses belajar 

mengajar cenderung hanya mendasarkan pada pemenuhan kebutuhan 

siswa rata-rata, sedangkan siswa dengan kebutuhan belajar cepat atau 

lamban cenderung terabaikan. Berdasarkan hasil berbagai studi, diyakini 

bahwa mereka inilah yang akhirnya merupakan kelompok potensial 

mengulang kelas atau putus sekolah. Jadi, anak yang mengulang kelas 

atau putus sekolah belum tentu disebabkan oleh dasar potensinya yang 

rendah, tetapi bisa juga karena faktor lain. Faktor lain itu bisa timbul dari 

dalam diri anak, seperti kondisi fisik dan kesehatan, motivasi belajar, dan 

dari luar seperti kondisi sekolah, lingkungan rumah serta masyarakat. 
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Dalam konteks pendidikan luar biasa, kita mengenal istilah anak 

berkelainan. Anak berkelainan juga merupakan salah satu kondisi yang 

sangat potensial menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajar 

yang dapat berdampak mengulang kelas dan putus sekolah. Anak 

berkelainan (exceptional children) adalah anak yang dalam hal-hal 

tertentu berbeda dengan anak yang lain pada umumnya. Perbedaan dapat 

terjadi pada kondisi fisik, kesehatan, kemampuan intelektual, emosional, 

sosial, gangguan persepsi, motorik dan atau neurologis, dan lain-lain. 

Kelainan dapat berupa kondisi di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. 

Apabila kelainan ini mengakibatkan gangguan dalam fungsi sehari-hari, 

terutama dalam belajar, sehingga anak memerlukan layanan khusus, 

penyandangnya disebut Anak Dengan Problema Belajar. Pengertian ini 

mencakup “Anak Dengan Kebutuhan Pendidikan Khusus”. (children with 

special educational needs)
20

 

Jadi, cakupan pengertian anak dengan problema belajar adalah 

anak yang karena satu dan lain hal secara signifikan menunjukan kesulitan 

dalam mengikuti pendidikan pada umunya, tidak mampu mengembangkan 

potesinya secara optimum, prestasi belajar yang dicapai berada dibawah 

potensinya sehingga mereka memerlukan perhatian dan pelayanan khusus 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan bakat dan 
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kemampuanya. Anak yang mengalami gangguan dan kelainan fisik 

tertentu dan karena kelainanya tidak menyebabkan gangguan dalam 

mengikuti pendidikan biasa tidak termasuk anak dengan problema belajar, 

demikian juga anak berbakat. Akan tetapi, jika karena kelainanya mereka 

mengalami ksulitan dalam penyesuaian belajar, mereka masuk dalam 

kategori anak dengan problema belajar.
21

    

b. Klasifikasi Anak Dengan Problema Belajar 

Ada beberapa klasifikasi anak dengan problema belajar. Data 

Departemen Pendidikan  Amerika Serikat. Misalnya, mengelompokan 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) menjadi (1) anak berkesulitan belajar, 

(2) gangguan wicara , (3) mental, (4) gangguan emosi, (5) gangguan fisik 

dan kesehatan, (6) gangguan pendengaran, (7) gangguan penglihatan dan 

(8) tuna ganda. Diindonesia diantara kelompok anak dengan kebutuhan 

khusus tersebut terdapat anak luar biasa. Anak Luar Biasa (ALB) 

merupakan kelompok yang sudah jelas kedudukanya. Mereka terdiri 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda. 

Anak yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa tidak 

dikategorikan sebagai anak luar biasa. Mereka diakui sebagai anak yang 

memerlukan perhatian khusus. Memperhatikan berbagai literatur dan 

kebijakan pendidikan luar biasa diindonesia untuk kepentingan layanan 
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pendidikan khusus disekolah umum, semua anak yang memerlukan 

pelayanan khusus dikategorikan sebagai anak dengan problema belajar.
22

 

c. Faktor dan Gejala Anak Dengan Problema Belajar 

Ada beberapa faktor dan gejala yang tampak secara umum pada 

anak dengan problema belajar, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Dilihat dari Segi Faktor Penyebab 

Anak mengalami problema belajar dapat disebabkan oleh 

berbagai hal, diantaranya sebagai berikut : 

a) Faktor intelektual 

b) Faktor kondisi fisik dan kesehatan, temasuk kondisi kelainan dan 

c) Faktor sosial 

2) Dilihat Dari Gejala Yang Tampak 

Anak dengan problema belajar sering menampakkan gejala dan 

ciri-ciri perilaku tertentu, diantaranya sebagai berikut:  

a) Tidak dapat mengikuti seperti yang lain 

b) Sering terlambat atau tidak mau menyelesaikan tugas 

c) Menghindari tugas-tugas yang agak berat 

d) Ceroboh atau kurang teliti dalam banyak hal 

e) Acuh tak acuh atau masa bodoh 

f) Menampakkan semangat belajar yang rendah  

g) Tidak mampu berkonsentrasi, berubah-ubah 
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h) Suka menyendiri, sulit menyesuaikan diri 

i) Murung 

j) Hasil belajar rendah.
23

 

2. Proses Pembelajaran 

a. Pengertian Proses Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata “ajar,” yang kemudian menjadi 

sebuah kata kerja berupa “pembelajaran.” Pembelajaran sebenarnya 

merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, hal tersebut tidak 

dapat sepenuhnya dijelaskan dengan detail. Adapun maksud dari 

pembelajaran secara sederhana adalah produk interaksi berkelanjutan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih 

kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
24

 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi 

transaksional antara guru dan siswa dimana dalam proses tersebut bersifat 

timbal balik, proses transaksional juga terjadi antara siswa dengan siswa. 

Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, 

dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses 
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pembelajaran.
25

 Adapun makna pembelajaran adalah hampir sama dengan 

makna belajar mengajar. Kesamaan tersebut terdapat dalam bidang 

kependidikanya. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang 

bernilai edukatif. Dan nilai edukatif inilah yang mewarnai interaksi yang 

terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi tersebut terjadi karena 

suatu arahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama-

sama. Bahkan, ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa kegiatan 

belajar mengajar sama dengan kegiatan pembelajaran. Belajar mengacu 

pada kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan, 

mengajar adalah kegiatan yang mengacu pada segala sesuatu yang 

dilakukan guru.
26

 

Bigs membagi pembelajaran menjadi tiga pengertian, yaitu: 

1) Secara Kualitatif 

Pembelajran dalam pengerian secara kualitatif merupakan 

upaya pendidik untutk memudahkan kegiatan belajar peserta didiknya. 

Dalam hal ini peranan guru tidak hanya sebagai pengajar yang 

mentransfer Ilmu kepada anak didiknya tersebut dalam kegiatan 

belajar yang aktif, efektif, efisien. 

2) Secara Kuantitatif 
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Pembelajaran dalam pengertian secara kuantitatif merupakan 

penularan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Dalam hal 

ini guru dituntut menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat 

menyampaikan kepada anak didik dengan sebaik-baiknya. Semua ilmu 

yang dimiliki, apa yang diketahui oleh pendidik, tersalurkan secara 

keseluruhan kepada para peserta didik. 

3) Secara Institusional 

Pembelajaran dalam pengertian secara institusional merupakan 

penataan segala kemampuan mengajar sehingga kegiatan belajar-

mengajar dapat berjalan efisien, tidak bertele-tele dan membuang 

waktu percuma. Dalam hal ini pendidik harus siap dengan apa yang 

diajarkan, termasuk metode apa yang akan dipilih dalam 

menyampaikan suatu Ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. 

Mengingat kebutuhan dan adanya perbedaan pada masing-masing 

anak didiknya.
27

 

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengamatan individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan 

sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan Ilmu pengetahuan, 
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mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai 

metode sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran dan memperoleh hasil optimal seperti dalam perubahan 

perilaku. 

Ciri-ciri pembelajaran antara lain adalah: 

a. Pembelajaran terjadi apabila ada perubahan tingkah laku yang 

kekal. Perubahan seperti ketinggian, berat badan bukan termasuk 

pembelajaran 

b. Pembelajaran terjadi secara sadar. 

c. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hidup. 

d. Pembelajaaran merupakan suatu proses yang sejalan dengan 

perkembangan kognitif.
28

 

Bila ditelusuri secara mendalam, proses pembelajaran yang 

merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah di dalamnya 

terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-

komponen itu dapat dikelompokan kedalam tiga kategori utama, yaitu: 

guru, isi atau materi pelajaran, siswa. Interaksi antara ketiga 

komponen utama melibatkan sarana dan prasarana, seperti metode, 

media dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta 

situasi pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan yang 
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telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian guru yang 

memegang peranan sentral dalam proses pebelajaran.
29

 

Dalam pepatah jawa, guru adalah sosok yang digugu dan ditiru 

kelakuane (dipercaya ucapanya dan tindakannya).
30

 Menyandang 

profesi guru, berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan 

integritas. Guru tidak hanya mengajar didepan kelas, tetapi juga 

mendidik, membimbing, menuntun dan membentuk karakter moral 

yang baik bagi-siswa siswinya. 

Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru atau 

pendidik biasa disebut sebagai ustadz atau mu’allim dalam bahasa 

arab, yang artinya bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim.
31

 

Artinya guru adalah seorang yang memberikan Ilmu. Pendapat klasik 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaanya mengajar, 

namun pada dinamika selanjutnya, definisi guru berkembang secara 

luas. Guru disebut sebagai pendidik profesional karena guru itu telah 

menerima dan memikul beban dari orang tua untuk mendidik anak. 

Guru juga dikatakan sebagai seorang yang memperoleh surat 

keputusan (SK) baik pemerintah atau swasta untuk melaksanakan 

tugasnya, oleh karena itu guru memiliki hak dan kewajiban untuk 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan. Orang 

yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang 

program pembelajaran dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat 

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.
32

 

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak lepas dari peran 

seorang guru yang profesional. Ada empat ukuran seorang guru 

dinyatakan profesional. Pertama, memiliki komitmen pada siswa dan 

proses pembelajaranya. Kedua, secara langsung memantau 

kemampuan belajar siswa melalui berbagai tekhnik evaluasi. Ketiga, 

mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugas. Keempat, 

seharusnya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan 

profesinya. Ciri-ciri guru profesional, antara lain, pertama, guru 

mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti 

bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada siswanya. Kedua , guru 

menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang akan 

diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa. Bagi guru, ini 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

tehnik evaluasi, melalui cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berfikir secara sistematis 

tentang apa yang dilakukanya dan belajar dari pengalamanya. Artinya 
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harus ada waktu unttuk guru guna mengadakan refleksi dan korelasi 

terhadap apa yang telah dilakukanya. Kelima, guru seharusnya 

merupakan bagian dari masnyarakat belajar dalam lingkungan 

profesinya, misalnya kalau di- indonesia PGRI dan organisasi profesi 

lainya. Dari ciri-ciri tersebut mengidentifikasikan bahwa menjadi 

seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang seperti yang 

dibayangkan oleh sebagian dengan bermodal penguasaan materi dan 

menyampaikan kepada siswa sudah cukup. Sebab guru yang 

profesional harus memiliki keterampilan, kemampuan khusus, 

mencintai pekerjaanya dan kode etik guru.
33

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran ada tiga macam, 

yaitu faktor individual, faktor sosial dan faktor struktural. Faktor 

individual adalah faktor internal siswa, seperti kondisi jasmani dan 

rohaninya. Faktor eksternal siswa, seperti kondisi lingkungan. Adapun 

faktor struktural adalah pendekatan belajar yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa dan guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran.
34

 

Disamping itu faktor yang mempengaruhi dalam proses 

pembelajaran adalah: 
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1) Faktor Internal 

a) Faktor fisiologis 

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lemah dan capek, tidak ada keadaan 

cacat jasmani dan sebagainya, semuanya akan membantu dalam 

proses dan hasil pembelajaran. Siswa yang kekurangan gizi 

misalnya, ternyata kemampuan belajarnya berada dibawah siswa-

siswa yang tidak kekurangan gizi, sebab mereka yang kekurangan 

gizi pada umumnya cenderung cepat lelah dan capek dan akhirnya 

tidak mudah dalam menerima pelajaran. 

b) Faktor psikologis 

Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki 

kondisi psikologi yang berbeda-beda, tentunya perbedaan ini akan 

merpengaruh pada proses dan hasil pembelajaran masing-masing 

peserta didik. Beberapa faktor psikologis diantaranya meliputi, 

inteligensi, perhatian, minat, bakat dan motivasi. 

2) Faktor Eksternal (lingkungan) 

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil 

pembelajaran. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam 

dan dapat pula berupa lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya 

keadaan suhu, kelembapan, kepengapan udara, dan sebagainya. 

Belajar pada tengah hari diruang yang memiliki ventilasi udara kurang 
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tentunya akan berbeda dengan suasana belajar dipagi hari yang 

udaranya masih segar, apalagi di dalam ruangan yang cukup 

mendukung. Lingkungan sosial yang baik yang berwujud manusia 

maupun hal-hal lainya, juga dapat mempengaruhi proses dan hasil 

pembelajaran.
35

 

c. Strategi Pembelajaran 

Istilah Strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan 

yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. Misalnya seorang manajer atau pimpinan perusahaan 

menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan menerapkan 

suatu strategi dalam mencapai tujuan itu, seorang pelatih tim sepak bola 

akan menentukan strategi yang dianggap tepat untuk dapat memenangkan 

suatu pertandingan. Dan begitu juga seorang guru yang mengharapkan 

hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan strategi agar 

hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. Dalam dunia 

pendidikan Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran 
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yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam hal ini adalah 

tujuan pembelajaran.
36

 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai “a plan, method, 

or series of activities designed to achieves a particular educational goal.” 

Jadi dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37

 Pengertian strategi pembelajaran 

cukup beragam walaupun pada dasarnya sama. Joni berpendapat bahwa 

yang dimaksud strategi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

memberikan suasana yang konduktif kepada siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Gerlach dan Elly menyatakan 

bahwa strategi adalah suatu cara yang terpilih untuk menyampaikan 

tujuan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Definisi 

yang lain menyebutkan bahwa strategi adalah suatu garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, pengertian strategi dalam pembelajaran adalah suatu 

prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
38
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Ada  beberapa istilah-istilah yang hampir sama dengan strategi 

pembelajaran diantaranya yaitu: metode, pendekatan, teknik atau taktik 

dalam pembelajaran. 

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan  strategi 

yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk 

mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian suatu strategi dapat 

dilaksanakan dengan berbagai metode. Pendekatan (approach) 

merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat 

bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Roy Killen misalnya, 

mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang 

berpusat pada guru (teacher-centred approuches) dan pendekatan yang 

berpusat pada siswa (student-centred approuches). Pendekatan yang 

berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct 

instruction), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. 

Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inkuiri  serta strategi 

pembelajaran induktif. Teknik pembelajaran merupakan penjabaran dari 

metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang 
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dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang 

bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan 

berjalan afektif dan afisien? Dengan demikian, sebelum seseorang 

melakukan proses caramah sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. 

Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan jumlah 

siswa yang banyak tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan 

pada pagi hari dengan jumah sisiwa yang terbatas. Taktik adalah gaya 

seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan 

demikian, taktik sifatnya lebih individual. Misalnya, walaupun dua orang 

sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang 

sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda, misalnya 

dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar 

materi yang disampaikan mudah dipahami.
39

 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu 

strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada 

pendekatan yang digunakan; sedangkan bagaimana menjalankan strategi 

itu dapat diterapkan metode pembelajaran. Di dalam upaya menjalankan 

metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya 

relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki 

taktik yang berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. 
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Beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran. 

1) Metode Diskusi 

Metode diskusi yaitu cara penyampaian bahan pelajaran 

dimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengadakan perbincangan ilmiyah tentang suatu topik guna 

mengumpulkan/mengemukakan pendapat atau ide-ide atau bertukar 

pendapat dan pikiran, membuat kesimpulan atau menyususn berbagai 

alternatif pemecahan masalah.
40

 

Keunggulan metode diskusi 

a) Dapat mendorong partisipasi siswa secara aktif baik sebagai 

partisipasi, penanya, penyanggah maupun sebagai ketua atau 

moderator diskusi. 

b) Menimbulkan kreatifitas dalam ide, pendapat, gagasan, prakarsa 

ataupun trobosan-trobosan baru dalam pemecaha masalah. 

c) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis dan partisipasi 

demokratis 

d) Melatih kestabilan emosi  dengan menghargai dan menerima 

pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri 

e) Keputusan yang dihasilkan kelompok akan lebih baik dari pada 

berfikir sendiri. 

                                                      
40

 Anissatul Mufarokah, Strategi belajar mengajar  (Yogyakarta: Teras, 2009), 88 



36 

 

 

Kelemahan metode diskusi  

a) Sulit menentukan topik masalah yang sesuai dengan tingkat berfikir 

peserta didik dan yang memiliki referensi dengan lingkungan 

b) Diskusi pada umumnya dikuasai oleh siswa yang gemar membaca 

c) Siswa yang pasif cenderung melepaskan tanggung jawab 

d) Banyak waktu yang terbuang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan 

tujuan 

e) Sukar diterapkan pada sekolah tingkat rendahseperti sekolah 

dasar.
41

 

2) Metode Ceramah 

Metode caramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran 

dengan komunikasi lisan.  Metode ceramah ekonomis dan efektif 

untuk keperluan penyampaian informasi dan pengertian. Kelemahanya 

adalah bahwa siswa cenderung pasif, pengatura kecepatan secara 

klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok untuk pembentukan 

keterampilan dan sikap, cenderung menempatkan pengajar sebagai 

otoritas terakhir.
42

 

Langkah-langkah mempersiapkan ceramah yang efektif: 

a) Rumuskan tujuan intruksional khusus yang luas 
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b) Selidiki apakah metode ceramah merupakan metode yang paling 

tepat. 

c) Susun bahan ceramah. Gunakan ”bahan pengait” atau advance 

organizer yaitu materi yang mendahului kegiatan belajar yang 

tingkat abstraksinya dan inklusifitasny lebih tinggi dari kegiatan 

belajar tersebut, tetapi berhubungan secara integral dengan bahan 

baru itu. 

d) Penyampaian bahan: keterangan singkat tapi jelas, gunakan papan 

tulis. Bila perlu katakan dengan kata-kata lain. Berikan ilustrasi, 

beri keterangan tambahan, hubungkan dengan masalah lain, 

berikan beberapa contoh yang singkat, kongkret, dan yang telah 

dikenal oleh siswa. Carilah balikan (feedback) sebanyak-

banyaknya selama berceramah dengan jalan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya buatlah ikhtisar yang 

berfungsi memberikan informasi mengenai bahan pelajaran yang 

akan diberikan secara garis besar. Ikhtisar juga berfungsi sebagai 

panduan selama guru mengajar, juga berfungsi menghemat waktu 

mencatat, merangsang siswa untuk berfikir bila disertai dengan 

pertanyaan-pertanyaan. Adakah resume, dan sebut kembali 

rumusan-rumusan yang penting. 
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e) Adakan rencana penilaian. Tentukan teknik dan prosedur penilaina 

yang tepat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan khusus yang 

telah dirumuskan. 

Metode ceramah hanya cocok 

a) Untuk menyampaikan informasi 

b) Bila bahan ceramah langka 

c) Kalau organisasi sajian harus disesuaikan dengan sifat penerima 

d) Bila perlu membangkitkan minat 

e) Kalau bahan cukup ingat sebentar 

f) Untuk memberi pengantar atau petunjuk bagi format lain 

Metode ceramah tidak cocok: 

a) Kalau tujuan belajar bukan perolehan informasi 

b) Untuk retensi jangka panjang  

c) Untuk bahan yang komles, terinci, dan abstrak. 

d) Kalau keterlibatan siswa penting bagi pencapaian tujuan 

e) Bila tujuan bersifat kognitif tingkat tinggi 

f) Bila tingkat kemampuan dan pengalaman siswa kurang 

g) Bila tujuan untuk mengubah sikap dan menanamkan nilai-nilai 

h) Bila tujuan untuk mengembagkan psikomotor.
43

 

3) Metode Tanya Jawab 
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Yaitu suatu teknik penyampaian materi atau bahan pelajaran 

dengan menggunakan pertanyaan sebagai setimulasi dan jawaban-

jawabannya sebagai pengarahan aktifitas belajar. Pertanyaan dapat 

diajukan oleh guru atau siswa, artinya guru bertanya dan siswa 

menjawab atau siswa bertanya dan guru atau siswa lainya menjawab.
44

 

Keunggulam metode tanya jawab 

a) Guru dapat segera mengetahui bahan pelajaran yang masih kabur 

atau masih belum dipahami oleh siswa  

b) Baik sekali untuk melatih keberanian murid mengembangkan 

pendapat atau pikiran secara teratur 

c) Murid-murid dapat menanyakan secara langsung pelajaran yang 

sulit kepada guru 

d) Mudah untuk menerapkan sistem belajar  

e) Terdapat komunikasi dua arah antara guru dengan murid atau 

sebaliknya, bahkan antara murud dengan murid. 

Kelemahan metode tanya jawab 

a) Waktu yang digunakan kadang-kadang kurang sesuai dengan hasil 

yang diperoleh, karena apabila ada perbedaan pendapat butuh 

waktu untuk menyelesaikanya 
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b) Kemungkinan akan terjadi  penyimpangan pokok 

bahasan/permasalahan, bila ada jawaban yang menarik perhatian 

padahal bukan sasaran yang dituju 

c) Pertanyaan yang ditujukan kadang-kadang hanya terdiri dari 

beberapa aspek bahan pelajaran.
45

  

4) Metode Simulasi 

Simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura 

saja (dari fakta simulate yang artinya pura-pura tau berbuat seolah-

olah; dan simulation artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura). 

Teknik simulasi digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama 

dalam desain intruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan 

tingkah laku. Latihan-latihan keterampilan menuntut praktek yang 

dilaksanakan didalam situasi kehidupan nyata.atau dalam situasi 

simulasi yang, mengandung ciri-ciri situasi kehidupan senyatanya. 

Latihan-latihan dalam bentuk simulasi pada dasarnya melatih 

melaksanakan tugas-tugas yang akan dihadapi dalam nkehidupan 

sehari-hari.
46

 

Tujuan simulasi 

a) Untuk melatih keterampilan tertentu, baik yang bersifat 

profesional maupun kehidupan sehari-hari. 
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b) Untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. 

c) Untuk latihan memecahkan masalah. 

Prinsip-prinsip simulasi 

a) Simulasi dilakukan oleh kelompok siswa, tiap kelompok mendapat 

kesempatan melaksanakan simulasi yang sama atau dapat juga 

berbeda. 

b) Semua siswa harus terlibat langsung menurut peranan maing-

masing. 

c) Penentuan topik disesuaikan dengan tingkat kemampuan kelas, 

dibicarakan oleh siswa dan guru. 

d) Petunjuk simulasi diberika terlebih dahulu. 

e) Dalam simulasi seyogyanya dapat dicapai tiga domain psikis. 

f) Dalam simulasi hendaknya digambarkan situasi yang lengkap. 

g) Hendaknya diusahakan terintegrasinya beberapa ilmu. 

Langkah-langkah pelaksanaan simulasi 

a) Menentukan topik dan tujuan simulasi 

b) Guru memberikan gambaran secara garis besar situasi yang akan 

disimulasikan. 

c) Guru memimpin pengorganisasian kelompok, peranan-peranan 

yang akan dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat dan 

sebagainya. 

d) Pemilihan pemegang peranan. 
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e) Guru memberikan keterangan tentang peranan yang akan 

dilakukan. 

f) Guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kepada 

kelompok dan pemegang peranan. 

g) Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi. 

h) Pelaksanaan simulasi. 

i) Evalusi dan pemberian balikan. 

j) Latihan ulang. 

Keunggulan metode simulasi 

a) Menyenangkan, sehingga siswa secara wajar terdorong untuk 

berpartisipasi. 

b) Mengalahkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi. 

c) Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan 

lingkungan yang sebenarnya. 

d) Memvisualkan hal-hal yang abstrak. 

e) Tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelik. 

f) Memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa. 

g) Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban, kurang 

cakap dan kurang motivasi. 

h) Melatih berfikir kritis karena siswa terlibat dalam analisis proses, 

kemajuan simulasi. 

Kelemahan metode simulasi 
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a) Efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan 

oleh riset. 

b) Validitas simulasi masih banyak diragukan orang. 

c) Menuntut imajinasi dari guru dan siswa.
47

 

3. Pendidikan Agama   Islam 

a. Pengertian Ilmu Pendidikan Islam 

1). Menurut Drs. Ahmad D. Marimba : Pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani, rohani berdasarkah hukum-hukum agama islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering kali beliau 

mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah “kepribadian 

muslim”, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama islam, 

memilih dan memusatkan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai islam, 

dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai islam.
48

 

2).   Menurut Abdur Rahman Nahlawi 

نا  اعي الدي يؤدي الي اع سي وااءج ن نظي ال ي هي ال ربي ااءسا  اَل

 ااءسا

اع رد والج يا في حيا ال طبيق ك  و
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Artinya:” pendidikan islam ialah pengaturan pribadi dan 

masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk islam secara 

logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan 

individu maupun kolektif ”. 

3).  Menurut Musthafa Al-ghulayaini: bahwa pendidikan islam ialah 

menanamkan akhlak yang mulia didalam jiwa anak dalam masa 

pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, 

sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan jiwanya 

kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja 

untuk kemanfaatan tanah air.
49

 

4).  Menurut Ahmad Tafsir: Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran islam (Knowing), 

terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam (doing), dan 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (being).
50

 

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan 

adanya titik persamaan yang secara ringkas dapat dikemukakan 

sebagai berikut : Pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan 

oleh orang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia 

memiliki kepribadian muslim. 

b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
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Peranan sekolah terhadap pendidikan menjadi sangat penting, 

mengingat ia merupakan media pertengahan antara media masyarakat 

keluarga yang relatif sempit dengan media masyarakat kehidupan yang 

luas.
51

  

Pendidikan agama adalah salah satu dari mata pelajaran yang 

wajib diberikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. 

Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang 

dianut peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hal hubungan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional dan 

merupakan salah satu hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan 

agama, sesuai pasal 12 bab V UU No. 20 Tahun 2003. “setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 

agama sesuai oleh pendidik yang beragama”. Bila dikaitkan dengan tujuan 

pendidikan agama islam, maka pendidikan agama harus mampu 

menghantarkan seorang peserta didik kepada terbinanya setidaknya tiga 

aspek. Pertama , aspek keimanan, mencakup seluruh arkanul iman. Kedua, 
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aspek ibadah, mencakup seluruh arkanul islam. Ketiga, aspek akhlak, 

mencakup seluruh akhlakul karimah.
52

 

c. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

1) Latar Belakang 

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan 

umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan 

suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari 

betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka 

internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi 

menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik 

pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
53

 

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual 

dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual 

mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai 

keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi 
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spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai 

potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan 

harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
54

 

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti 

tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan 

berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang 

jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis 

dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini 

mendorong dikembangkannya standar kompetesi sesuai dengan 

jenjang persekolahan  yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: 

a) lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secata utuh selain 

penguasaaan materi; 

b) mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya 

pendidikan yang tersedia; 

c) memberiklan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di 

lapangan untuk mengembangkan strategi dan program 

pembelajaran seauai dengan kebutuhan dan ketersedian sumber 

daya pendidikan.
55
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Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia 

yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, 

serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, 

khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. 

Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang muncul  dalam pergaulan masyarakat 

baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Pendidik 

diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh 

kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. 

Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat 

penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 

Pendidikan Agama Islam.
56

 

2) Tujuan 

Pendidikan Agama Islam di SD/MI bertujuan untuk: 

a) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 

                                                      
56
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b) Mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama  dan 

berakhlak mulia  yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 

dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah.
57

 

3) Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. 

a) Al-Qur‟an dan Hadits 

b) Aqidah 

c) Akhlak 

d) Fiqih 

e) Tarikh dan Kebudayaan Islam 

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, 

dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, 

hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia 

dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
58

 

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas I, Semester 1 

                                                      
57
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58

 Kurikulum KTSP 2006 SD/MI 

 



50 

 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an  

1. Menghafal 

Al Qur‟an 
surat pendek 

pilihan 

1.1  Melafalkan QS Al-Fatihah dengan lancar 

1.2  Menghafal QS Al-Fatihah dengan lancar 

 

Aqidah  

2. Mengenal 

Rukun Iman 

2.1 Menunjukkan ciptaan Allah SWT melalui 

ciptaan-Nya 

2.2 Menyebutkan enam Rukun Iman 

2.3 Menghafal enam Rukun Iman 

Ahlak  

3. 

Membiasakan 

perilaku terpuji 

3.1 Membiasakan perilaku jujur 

3.2 Membiasakan perilaku bertanggung jawab 

3.3 Membiasakan perilaku hidup bersih 

3.4 Membiasakan perilaku disiplin 

 

Fiqih  

4. Mengenal 

tata cara 

bersuci 

(thaharah) 

4.1 Menyebutkan pengertian bersuci 

4.2  Mencontoh tatacara bersuci 

 

5. Mengenal 

Rukun Islam 

5.1 Menirukan ucapan Rukun Islam 

5.2 Menghafal Rukun Islam 

 

 

Kelas I, Semester 2 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an  
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6. Menghafal 

Al Qur‟an 
surat-surat 

pendek 

pilihan 

6.1  Menghafal QS Al-Kautsar dengan lancar 

6.2  Menghafal QS An-Nashr dengan lancar 

6.3  Menghafal QS Al-„Ashr dengan lancar 

 

Aqidah 

7. Mengenal 

dua kalimat 

syahadat 

 

7.1 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat 

rasul 

7.2 Menghafal dua kalimat syahadat 

7.3 Mengartikan dua kalimat syahadat 

 

Akhlak 

8.Membiasaka

n perilaku 

terpuji  

 

8.1 Menampilkan perilaku rajin 

8.2 Menampilkan perilaku tolong-menolong 

8.3 Menampilkan perilaku hormat terhadap orang 

tua 

8.4 Menampilkan adab makan dan minum 

8.5 Menampilkan adab belajar 

 

Fiqih 

9.Membiasaka

n bersuci 

(thaharah)   

 

9.1 Menyebutkan tata cara berwudlu 

9.2 Mempraktekkan tata cara berwudlu 
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Kelas II, Semester 1 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

1.Menghafal 

Al Qur‟an  
 

 

1.1 Mengenal huruf Hijaiyah 

1.2 Mengenal tanda baca (harakat) 

Aqidah 

2. Mengenal 

Asmaul 

Husna 

 

2.1 Menyebutkan lima  dari Asmaul Husna 

2.2 Mengartikan lima  dari Asmaul Husna 

 

Akhlak 

3.Mencontoh 

perilaku 

terpuji 

 

3.1 Menampilkan perilaku rendah hati 

3.2 Menampilkan perilaku hidup sederhana 

3.3 Menampilkan adab buang air besar dan kecil 

 

Fiqih 

4. Mengenal 

tatacara 

wudhu  

 

4.1 Membiasakan wudhu dengan tertib 

4.2 Membaca do‟a setelah berwudlu 

 

5.Menghafal 

bacaan 

shalat 

5.1 Melafalkan bacaan shalat  

5.2 Menghafal bacaan shalat 

 

 



53 

 

 

Kelas II, Semester 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

6. Membaca Al 

Qur‟an surat 
pendek 

pilihan  

 

6.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung 

6.2 Menulis huruf hijaiyah bersambung 

 

Aqidah 

7. Mengenal 

Asmaul 

Husna 

 

7.1 Menyebutkan lima dari Asmaul Husna  

7.2 Mengartikan lima dari Asmaul Husna 

 

Akhlak 

8.Membiasakan 

perilaku 

terpuji 

 

8.1 Mencontohkan perilaku hormat dan santun 

kepada guru  

8.2 Menampilkan perilaku sopan dan santun 

kepada tetangga 

 

Fiqih 

9.Membiasakan 

shalat secara 

tertib 

 

9.1 Mencontoh gerakan shalat 

9.2 Mempraktekkan shalat secara tertib 
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Kelas III, Semester 1 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

1. Mengenal 

kalimat 

dalam Al 

Qur‟an  

 

1.1 Membaca kalimat dalam Al Qur‟an 

1.2 Menulis kalimat dalam Al Qur‟an 

 

Aqidah 

2. Mengenal 

sifat wajib 

Allah 

 

2.1 Menyebutkan lima sifat wajib Allah 

2.2 Mengartikan lima sifat wajib Allah 

 

Akhlak 

3.Membiasakan 

perilaku 

terpuji 

 

3.1 Menampilkan perilaku percaya diri 

3.2 Menampilkan perilaku tekun       

3.3 Menampilkan perilaku hemat 

 

Fiqih 

4.Melaksanaka

n shalat 

dengan tertib 

 

 Menghafal bacaan shalat 

 Menampilkan keserasian gerakan dan bacaan 

shalat 
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Kelas III, Semester 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

5. Mengenal ayat-

ayat Al Qur‟an  

 

5.1 Membaca huruf  Al Qur‟an 

5.2 Menulis huruf Al Qur‟an 

 

Aqidah 

6. Mengenal sifat 

mustahil Allah  

 

6.1 Menyebutkan sifat mustahil Allah SWT 

6.2 Mengartikan sifat mustahil Allah SWT 

Akhlak 

7. Membiasakan 

perilaku terpuji 

 

7.1 Menampilkan perilaku setia kawan 

7.2 Menampilkan perilaku kerja keras 

7.3 Menampilkan perilaku penyayang 

terhadap hewan 

7.4 Menampilkan perilaku penyayang 

terhadap lingkungan 

 

Fiqih 

8. Melakukan 

shalat fardhu 

 

8.1 Menyebutkan shalat fardhu 

8.2 Mempraktikkan shalat fardhu 
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Kelas IV, Semester 1 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

1.  Membaca 

surat-surat 

Al Qur‟an  

 

1.1 Membaca QS Al-Fatihah dengan lancar 

1.2 Membaca QS Al-Ikhlas dengan lancar  

Aqidah 

2.  Mengenal 

sifat jaiz   

Allah SWT 

 

2.1  Menyebutkan sifat jaiz Allah SWT  

2.2  Mengartikan sifat jaiz Allah SWT  

 

Tarikh 

3. Menceritakan 

kisah Nabi 

 

3.1 Menceritakan kisah Nabi Adam AS 

3.2 Menceritakan kisah kelahiran Nabi 

Muhammad SAW 

3.3 Menceritakan perilaku masa kanak-kanak 

Nabi Muhammad SAW 

 

Akhlak 

4. Membiasakan 

perilaku 

terpuji 

 

4.1 Meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam 

AS 

4.2 Meneladani perilaku masa kanak-kanak Nabi 

Muhammad SAW 

Fiqih 

5.  Mengenal 

ketentuan-

ketentuan 

shalat 

 

5.1 Menyebutkan rukun shalat  

5.2 Menyebutkan sunnat shalat 

5.3 Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib 

shalat 

5.4 Menyebutkan hal-hal yang membatalkan 

shalat 
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Kelas IV, Semester 2 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

6.  Membaca 

surat-surat 

Al Qur‟an 

 

6.1 Membaca QS Al-Kautsar dengan lancar 

6.2 Membaca QS An-Nashr dengan lancar 

6.3 Membaca QS Al-„Ashr dengan lancar 

 

Aqidah 

7.  Mengenal 

Malaikat dan 

tugasnya 

 

7.1 Menjelaskan pengertian Malaikat 

7.2 Menyebutkan nama-nama Malaikat 

7.3 Menyebutkan tugas-tugas Malaikat 

 

Tarikh 

8.Menceritakan 

kisah Nabi 

 

8.1 Menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS 

8.2 Menceritakan kisah Nabi Ismail AS 

 

Akhlak 

9.Membiasakan 

perilaku 

terpuji 

 

9.1 Meneladani perilaku Nabi Ibrahim AS 

9.2 Meneladani Nabi Ismail AS 

 

Fiqih 

10.Melaksanak

an dzikir 

dan do‟a 

 

10.1 Melakukan dzikir setelah shalat  

10.2 Membaca do‟a setelah shalat 
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Kelas V, Semester 1 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

1. Mengartikan  

Al Qur‟an 

surat pendek 

pilihan 

 

1.1 Membaca QS Al-Lahab dan Al-Kafirun 

1.2 Mengartikan QS Al-Lahab dan Al-Kafirun 

 

Aqidah 

2.  Mengenal 

kitab-kitab 

Allah SWT 

 

2.1 Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT 

2.2 Menyebutkan nama-nama Rasul yang 

menerima kitab-kitab Allah SWT 

2.3 Menjelaskan Al-Qur‟an sebagai kitab suci 
terakhir 

 

Tarikh 

3.Menceritakan 

kisah Nabi 

 

3.1 Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS 

3.2 Menceritakan kisah Nabi Musa AS 

3.3 Menceritakan kisah Nabi Isa AS 

 

Akhlak 

4.Membiasakan 

perilaku 

terpuji 

 

4.1 Meneladani perilaku Nabi Ayyub AS 

4.2 Meneladani perilaku Nabi Musa AS 

4.3 Meneladani perilaku Nabi Isa AS 

 

Fiqih 

5.Mengumanda

ngkan adzan 

dan iqamah 

 

5.1 Melafalkan lafal adzan dan iqamah 

5.2 Mengumandangkan adzan dan iqamah 
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Kelas V, Semester 2 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

6. Mengartikan 

Al Quran 

Surat 

pendek 

pilihan 

 

6.1 Membaca QS Al-Maun dan Al-Fiil 

6.2 Mengartikan QS Al-Maun dan Al-Fiil 

 

Aqidah 

7. Mengenal 

Rasul- 

Rasul Allah 

SWT 

 

7.1 Menyebutkan nama-nama Rasul Allah SWT 

7.2 Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi  

dari para Rasul 

7.3 Membedakan Nabi dan Rasul 

 

Tarikh 

8.Menceritaka

n kisah 

Sahabat 

Nabi  

 

8.1 Menceritakan kisah Khalifah Abubakar RA 

8.2 Menceritakan kisah Umar bin Khattab RA 

 

Akhlak 

9.Membiasaka

n perilaku 

terpuji  

 

9.1 Meneladani perilaku Khalifah Abubakar RA 

9.2 Meneladani perilaku Umar bin Khattab RA 

 

Fiqih 

10. Mengenal 

puasa wajib 

 

10.1 Menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa 

Ramadhan 

10.2  Menyebutkan hikmah puasa 
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Kelas VI, Semester 1 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

1. Mengartikan 

Al Qur‟an 
Surat 

pendek 

pilihan 

 

1.1 Membaca QS Al-Qadr dan QS Al-„Alaq ayat 
1-5 

1.2 Mengartikan QS Al-Qadr dan QS Al-„Alaq 
ayat 1-5 

 

Aqidah 

2. Meyakini 

adanya  

Hari Akhir 

 

2.1 Menyebutkan nama-nama Hari Akhir 

2.2 Menjelaskan tanda-tanda Hari Akhir 

 

Tarikh 

3.Menceritaka

n kisah Abu 

Lahab, Abu 

Jahal, dan 

Musailamah 

Al Kadzab 

 

3.1 Menceritakan perilaku Abu Lahab dan Abu 

Jahal 

3.2 Menceritakan perilaku Musailamah Al 

Kadzab 

 

Akhlak 

4.Menghindari 

perilaku 

tercela 

 

4.1 Menghindari perilaku dengki seperti Abu 

Lahab dan Abu Jahal 

4.2 Menghindari perilaku bohong seperti 

Musailamah Al Kadzab 

 

Fiqih 

5. Mengenal 

ibadah pada 

bulan 

Ramadhan 

 

5.1 Melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan 

5.2 Melaksanakan tadarrus Al-Qur‟an 
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Kelas VI, Semester 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

6.Mengartikan

Al Quran 

Ayat-ayat 

pilihan 

 

6.1 Membaca QS Al-Maidah ayat 3 dan Al-

Hujurat ayat 13 

6.2 Mengartikan QS Al-Maidah ayat 3 dan Al-

Hujurat ayat 13 

 

Aqidah 

7. Meyakini 

adanya 

Qadha dan 

Qadar 

 

7.1 Menunjukkan contoh-contoh Qadha dan 

Qadar 

7.2 Menunjukkan keyakinan terhadap Qadha dan 

Qadar 

 

Tarikh 

8.Menceritaka

n kisah 

kaum 

Muhajirin 

dan kaum 

Anshar  

 

8.1 Menceritakan perjuangan kaum Muhajirin 

8.2 Menceritakan perjuangan kaum Anshar 

 

Akhlak 

9.Membiasaka

n perilaku 

terpuji  

 

9.1 Meneladani perilaku kegigihan perjuangan 

kaum Muhajirin dalam kehidupan sehari-hari 

di lingkungan peserta didik 

9.2 Meneladani perilaku tolong-menolong kaum 

Anshar dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan peserta didik 

 

Fiqih  
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10.Mengetahi

kewajiban 

zakat  

10.1 Menyebutkan macam-macam zakat  

10.2 Menyebutkan ketentuan zakat fitrah 

 

 

5) Arah Pengembangan 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan 

landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian 

perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

untuk madrasah dikembangkan lebih lanjut oleh Departemen 

Agama. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan, 

maka peneliti mengambil skripsi yang disusun oleh: Eko Prastio Budi tahun 2009 

dengan judul, “Problematika guru dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Jannah Sukosari Kauman Ponorogo.” Skripsi Eko Prastio 

Budi  tersebut menyimpulkan: 

1. Bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar di MI Miftahul Jannah sudah 

berjalan dengan baik tetapi masih mengalami kendala-kendala dalam 
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pelaksanaanya. Adapun salah satu yang menjadi contoh adalah kekosongan 

kelas tanpa adanya tugas untuk para siswa. 

2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar di MI Miftahul Jannah, para 

guru mengalami problem-problem yang disebabkan oleh beberapa faktor: 

a Problem yang berasal dari guru itu sendiri, salah satu contohnya adalah 

adanya guru yang mengajar tanpa membuat satuan pembelajaran 

terlebih dahulu. 

b Problem yang timbul dari para siswa, salah satu contohnya adalah 

kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran. 

c Problem yang disebabkan oleh sarana pembelajaran, contohnya 

kurangnya buku-buku yang dimiliki madrasah. 

d Dalam menggunakan metode pembelajaran, salah satu contohnya adalah 

kesulitan guru dalam menggunakan metode diskusi karena jumlah murid 

dalam satu kelas yang terlalu sedikit. 

3. Upaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang dilakukan di MI 

Miftahul Jannah antara lain: 

a. Lembaga berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan insentif 

para guru. 

b. Para guru menyarankan muridnya agar semangat belajar. 

c. Menjalin hubungan yang baik antara guru dan wali murid dengan cara 

mengadakan pertemuan wali murid. 
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d. Para guru berusaha menganjurkan para siswa untuk menambah 

pengetahuan agama diluar jam sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian Eko Prastio Budi, yang dapat dijadikan 

perbandingan dengan penelitian kami adalah sama-sama meneliti tentang 

problematika guru dalam pembelajaran. Namun penelitian eko prastio budi 

lebih diperluas kerena menyangkut seluruh pembelajaran dikelas, sedangkan 

penelitian kami lebih dipersempit karena hanya problematika pembelajaran 

PAI saja, tidak keseluruh pelajaran.  
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil SDN 2 Keniten Ponorogo 

a. Sejarah Berdirinya SDN 2 Keniten Ponorogo 

Berdasarkan program dari pemerintah indonesia dan dukungan dari 

masyarakat, untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yaitu 

dengan mencerdaskan seluruh anak bangsa dari lapisan bawah sampai 

atas, maka pada tahun 1975 berdirilah sebuah sekolah dikelurahan Keniten 

Ponorogo dengan nama SDN 2 Keniten Ponorogo. Pengadaan SDN 2 

Keniten Ponorogo tidak lepas dari peran masyarakat terutama fisik 

sekolah. Dinamakan SDN 2 Keniten Ponorogo karena sebelumnya telah 

berdiri SDN 1 Keniten Ponorogo. Semua siswa pada angkatan pertama ini 

tidak ada yang lulus, dikarenakan mereka semua menikah sebelum lulus 

sekolah. Sehingga pada tahun 1978 SDN 2 Keniten Ponorogo bisa 

meluluskan angkatan yang pertama. Pada akhirnya dari tahun ketahun 

SDN 2 Keniten Ponorogo dapat berkembang dan diminati masyarakat 

keniten, bahkan lebih berkembang dari SDN 1 Keniten Ponorogo karena 

jumlah murid lebih banyak.
59

 

                                                      
59

 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/30-III/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Dari informasi yang kami dapat mulai dari tahun berdiri sampai 

sekarang sudah mengalami berbagai pergantian kepala sekolah 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Tohair masa bakti tahun 1975-1978 

2) Toekiban S Bandi, BA masa bakti tahun 1978-1987 

3) Ramelan Hendro Budi masa bakti tahun 1987-1997 

4) Suryati masa bakti tahun 1997-2000 

5) Azizah Murning Dyah M.Pd masa bakti tahun 2000-2010 

6) Widodo Santoso M.Pd masa bakti tahun 2010-2011 

7) Sri Aidayati M.Pd masa bakti tahun 2011-2014 

8) Endang Setiastuti S.Pd masa bakti tahun 2014 sampai sekarang 

b. Letak Geografis SDN 2 Keniten Ponorogo 

SDN 2 Keniten Ponorogo bertempat dikelurahan keniten, kecamatan 

ponorogo, kabupaten ponorogo. Tepatnya dari perempatan keniten kebarat 

± 500 m dipinggir jalan raya (jalan raya utama menuju alun-alun 

Ponorogo). Dengan letak yang strategis yaitu berada didaerah perkotaan 

dengan udara yang sejuk dan nyaman karena banyak pepohonan 

disekelilingnya. 

SDN 2 Keniten Ponorogo ini tepatnya diarah utara dari kota 

Ponorogo yang memudahkan untuk menjangkau daerah tersebut. 

Kelurahan Keniten ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Gupolo, 

sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jingglong, sebelah selatan 
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berbatasan dengan Kelurahan Banyudono dan sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Cekok. 

c. Data Identitas Sekolah 

Nama Sekolah    : SDN 2 Keniten 

Nomor Statistik Sekolah   :101051101035 

Profinsi    : jawa Timur 

Otonomi Daerah   : Ponorogo 

Kecamatan   : Ponorogo 

Desa/kelurahan   : Keniten 

Jalan dan Nomor   : Jl.S.Parma nomor 32 

Kode Pos    : 63412 

Status Sekolah   : Negeri 

Kelompok Sekolah  : Filian 

Tahun Berdiri   : 1975  

d. Visi Misi SDN 2 Keniten Ponorogo 

Visi : 

Sukses meraih prestasi cemerlang berdasarkan iman dan takwa. 

Misi :  

1) Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

IPTEK yang berlandaskan iman dan taqwa 

2) Meniungkatkan mutu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, 
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3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana penunjang 

pendidikan. 

4) Menjalin kerja sama yang harmonis antara warga sekolah dan 

lingkungan. 

e. Tujuan Sekolah 

1) Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademi dan non akademik 

2) Meningkatkan kedislipinan, ketakwaan, suasana aman, bersih dan 

indah 

3) Memiliki dasar-dasar dalam pengetahuan dan teknologi serta seni dan 

sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah lebih tingi 

4) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak dilingkungan masyarakat 

sekitar  

f. Data Guru SDN 2 Keniten Ponorogo 

SDN 2 Keniten Ponorogo mempunyai 11 tenaga pandidik dan 1 

staff. Mereka mempunyai tugas dan peran masing-masing demi 

kesuksesan peserta didiknya. Dari jumlah keseluruhan terbagi menjadi 1 

Kepala Sekolah, 6 guru kelas, 3 guru mata pelajaran, 1 guru tidak tetap 

serta karyawan kebersihan sekolah 

 

 

 

 



69 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo 

a. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo 

SDN 2 Keniten Ponorogo dalam perkembanganya selalu berusaha 

meningkatkan kualitas anak didiknya dengan berbagai cara, baik melalui 

sarana pendidikan maupun pembelajaran. Sedangkan untuk pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam merupakan tugas yang sangat berat bagi guru 

Pendidikan Agama Islam untuk menyampaikan materi yang nantinya akan 

dibawa dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.  

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SDN 2 

Keniten Ponorogo pada tanggal 30 maret 2015, beliau menyebutkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran di SDN 2 Keniten Ponorogo terutama 

pelajaran Pendidikan Agama Islam selama ini sudah berjalan dengan 

lancar dan sesui kurikulum, walaupun dalam prakteknya masih ada 

beberapa kendala yang harus dihadapi. 

Alhamdulillah pembelajaran di SDN ini terutama pembelajaran PAI 

sudah berjalan dengan lancar mas dan mengarah sesuai kurikulum, 

walaupun mungkin dalam prakteknya masih ada beberapa 

kendala.
60
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Dari hasil wawancara yang penulis dapat dari guru Pendidikan 

Agama Islam sudah berjalan dengan lancar, yaitu aktifitas belajar 

mengajar dan proses pelaksanaanya dipegang oleh guru fak agama yaitu 

Bapak Sabarni. Dengan dibuktikan guru Pendidikan Agama Islam 

sebelum mengadakan pembelajaran mempunyai jenis-jenis persiapan 

diantaranya yaitu pertama, persiapan mental yaitu persiapan untuk 

menghadapi tatap muka dengan peserta didiknya. Kedua, persiapan 

tertulis yaitu persiapan mengajar berupa Prota, Promes, Silabus dan RPP. 

Sedangkan pesiapan sebelum mengajar yaitu menganalisis standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikatornya agar sesuai dengan tujuan 

proses pembelajaran yang ingin dicapai, serta menentukan metode-metode 

mengajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ketiga. Sarana 

prasarana dan sumber belajar. Contonya prasarana yang digunakan 

sebagai alat peraga apabila dibutuhkan, seperti ketika ingin menerangkan 

bab sholat membawa gambar orang yang sholat dan lain sebagainya. Yang 

penting alat peraga tersebut membantu memudahkan peserta didik dalam 

menerima materi yang disampaikan. 

“Untuk pelaksanaan pembelajaran selama ini alhamdulillah sudah 

berjalan dengan lancar mas, dan juga persiapan-persiapan juga 

sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan. Untuk persiapan-

persiapannya seperti persiapan mental dan juga persiapan tertulis 

seperti Prota, Promes, Silabus dan RPP sudah kami persiapkan”61
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Jadi persiapan sebelum pembelajaran berlangsung sangat penting 

karena persiapan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam proses 

pembelajaran tersebut. Persiapan merupakan sebuah pedoman penilaian 

agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingi dicapai. 

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti pada 

tanggal 31 maret 2015 bahwa pelaksanaan pembelajaran di SDN 2 

Keniten Ponorogo terutama Pendidikan Agama Islam sudah berjalan 

dengan lancar.  

Pagi itu peneliti hadir di SDN 2 Keniten Ponorogo sebelum pukul 

07.00. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam sudah hadir 

didalam kantor sebelum bel berbunyi. Nampak dari beliau 

bersemangat untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. 

Walaupun jam mengajar hari itu siang hari, namun Pak Sabarni 

menyiapkan segala sesuatunya lebih awal untuk proses 

pembelajaran nanti. Persiapan yang dilakukan diantaranya adalah 

buku paket, RPP, dan hal-hal lain yang perlu dibawa pada saat itu. 

Istirahat pertamapun usai, Pak Sabarni selaku guru Pendidikan 

Agama Islam pun masuk kelas sesuai jadwalnya hari itu dan 

kedisiplinan peserta didik juga masuk sebelum pembelajaran 

berlangsung.
62

 

 

Sedangkan faktor penunjang dan penghambat dari proses 

pelaksanaan pembelajaran di SDN 2Keniten Ponorogo: 
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1) Faktor penunjang meliputi semangat peserta didik yang sangat tinggi 

yaitu terlihat semagat dan antusias jika tiba waktu pelajaran agama, 

mereka sudah masuk kelas dan ketika waktunya pelajaran agama 

sedangkan gurunya masih dikantor peserta didik beramai-ramai 

kekantor memanggil guru agamanya. Apabila guru Pendidikan Agama 

Islam tidak bisa masuk karena halangan tertentu, maka diganti dijam 

yang lain. 

2) Faktor penghambat meliputi kurangnya sarana prasarana dalam proses 

pembelajaran agama yaitu belum mempunyai tempat ibadah tersendiri. 

 

b. Problematika Yang Dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Proses Pembelajaran di SDN 2 Keniten Ponorogo 

Problematika pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SDN 2 Keniten Ponorogo berdasarkan hasil dari wawancara peneliti 

dari pihak-pihak terkait dan observasi sebagai berikut: 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sabarni selaku guru 

Pendidikan agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo menyatakan bahwa 

faktor waktu adalah kendala yang sangat besar dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dikarenakan waktu yang sangat minim, dalam 

satu minggu hanya tiga jam pelajaran, satu tatap muka. Ini merupakan 

kendala yang sangat berat bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam 

untuk menyampaikan materi sesuai tujuan yang ingin dicapainya. 
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“Banyak kendala yang saya hadapi mas selama proses pembelajaran 
pendidikan agama islam diantaranya, faktor waktu yang sangat 

minim sekali, hanya tiga jam pelajaran dalam satu minggu, ini 

sangat menyulitkan bagi kami dalam menyampaikan materi yang 

memerlukan waktu yang banyak tetapi jamnya tidak cukup”.
63

  

 

Hal yang sama peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan ibu 

Dian Setya Wardana selaku guru tidak tetap sekaligus guru diniyah sore 

hari mengungkapkan bahwa, faktor waktu adalah kendala dan momok 

terbesar dalam penyampaian materi Pendidikan Agama Islam disekolah 

formal, khususnya ditingkat Sekolah Dasar. Karena pada tingkatan anak 

Sekolah Dasar adalah masa-masa yang bagus untuk menanamkan sebuah 

ajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik. Sedangkan 

Pendidikan agama Islam suatu pembelajaran yang tidak hanya teori saja, 

melainkan perlu praktek langsung yang membutuhkan waktu yang 

banyak. Contohnya pada materi wudlu, guru tidak mungkin hanya 

menerangkan didepan kelas saja, melainkan harus praktek langsung satu 

persatu agar mereka semuanya dapat memahami dan mengamalkan dalam 

kehidupan  sehari-hari 

“Kalau saya menilai kendala pembelajaran disekolah formal, 

termasuk di SDN 2 Keniten Ponorogo ini salah satunya faktor 

waktu mas, dimana anak-anak sangat minim dalam menerima 

pelajaran agama, karena dalam satu minggu hanya beberapa jam 

saja mendapatkan pelajaran agama.”64
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Diperkuat berdasarkan pengamatan kami pada tanggal 2 april 

2015. 

Pagi itu peneliti mengikuti perjalanan Bapak Sabarni selaku guru 

Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten ponorogo, 

melangkahkan kakinya menuju kedalam kelas untuk memulai 

pembelajaran. Bapak Sabarni mengajar masuk kedalam kelas mulai 

jam 07.00. waktu kurang lebih dua jam hilang seakan cepat sekali. 

Waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi Pendidikan 

Agama Islam sangat minim sekali, terbukti bapak sabarni kesulitan 

mengatur waktu dengan materi yang ingin disampaikan. Materi 

belum disampaikan secara matang kepada peserta didik bel istirahat 

sudah berbunyi, artinya jam pelajaran sudah habis dan jam 

pelajaran harus diakhiri dan dilanjutka minggu depan.
65

   

 

Hasil wawancara dan observasi peneliti problematika yang 

dihadapi guru Pendidikan Agama Islam yang pertama adalah faktor waktu 

yang sangat terbatas dalam menyampaikan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 2 april 2015 dengan 

bapak sabarni selaku guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo beliau menuturkan problematika yang kedua yang dihadapinya 

adalah konsentrasi anak. Konsentrasi anak merupakan kendala yang sudah 

biasa dihadapi pada saat proses pembelajaran. Karena setiap anak 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, diantaranya ada anak yang 

langsung konsentrasi dan siap menerima pelajaran dan ada pula anak yang 
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belum siap belajar dan masih mengganggu temanya untuk diajak bermain 

ataupun berkeliaran didalam kelas. Konsentrasi anak dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2Keniten Ponorogo 

merupakan suatu problem yang harus dipecahkan agar problem 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai yang diinginkan.  

“Problem yang muncul dari peserta didik yang kedua adalah 

konsentrasi anak pada saat proses pembelajaran mas. Karena setiap 

anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menerima 

pelajaran, ada anak yang langsung konsentrasi dan siap menerima 

pelajaran dan ada juga anak yang belum siap belajar  masih main 

sendiri. Ini merupakan suatu problema yang saya hadapi selama 

proses pembelajaran disini mas.”66
  

 

Hal yang sama diungkapkan dari hasil wawancara peneliti dengan 

ibu Igut Istrijah selaku guru kelas lima menuturkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran yang beliau hadapi dalam kelas adalah 

konsentrasi anak dalam menerima setiap pembelajaran. Anak-anak 

biasanya mempunyai karakteristik yan berbeda-beda dalam menerima 

pembelajaran yang diberikan oleh setiap gurunya. Ibu Igut Istrijah 

mengawali pembelajaran harus mengambil hati anak-anak dulu, agar 

mereka siap menerima pembelajaran secara matang. Suatu contoh anak-

anak diajak cerita dulu sebelum memasuki materi yang ingin disampaikan. 

Baru setelah mereka semua siap ibu Igut Istrijah masuk pada materi yang 

ingin disampaikan. 
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“Faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang saya hadapi 

didalam kelas pada saat proses pembelajaran diantaranya adalah 

konsentrasi anak. Karena yang saya ketahui selama ini, setiap anak 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda  dalam menerima 

setiap pembelajaran. Ada anak yang dapat konsentrasi langsung 

ketika saya masuk dan ada anak yang belum siap untuk belajar.”67
  

 

Diperkuat berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 2 

April 2015 menyimpulkan faktor yang mempengaruh pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo adalah konsetrasi 

anak dalam menerima pelajaran. 

Dibuktikan pagi itu ketika bapak Sabarni masuk dalam kelas untuk 

mengwali pembelajaran ada sebagaian anak yang masih ramai 

sendiri dan ada yang masih kejar-kejaran dengan teman-temanya, 

mereka sepertinya belum siap semuanya menerima pelajaran yang 

akan disampaikan guru. Ada juga yang masih usil dan menggoda 

temanya yang ada disebelahnya. Baru setelah guru memberikan 

perhatian khusus, dengan mendekati anak-anak yang ramai dan 

mengambil hati mereka, akhirnya mereka semua diam dan siap 

menerima pembelajaran yang ingin disampaikan Bapak Sabarni. 

Dengan cara yang dilakukan itu proses pembelajaran dapat 

dilakukan sebagaimana mestinya.
68

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti problema guru 

Pendidikan Agama Islam SDN 2 Keniten Ponorogo yang harus 

dipecahkan yang kedua adalah konsentrasi anak. 
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Problematika yang ketiga dari hasil wawancara peneliti dengan 

guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo menyebutkan 

bahwa kurangnya tenaga pengajar Pendidikan agama Islam dapat menjadi 

sebuah masalah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selama ini 

di SDN 2 Keniten Ponorogo hanya memiliki satu guru Pendidikan Agama 

Islam. Sehingga  dalam penerapanya guru Pendidikan Agama Islam sering 

merasa kerepotan dalam mengatasinya. Contohnya saja ketika Pak Sabarni 

selaku guru Pendidikan Agama Islam berhalangan tidak bisa masuk 

sekolah maka jadwal Pendidikan Agama Islam pada hari itu tidak bisa 

terlaksana karena tidak ada lagi guru fak Agama Islam untuk 

menggantikanya.  

“Faktor-faktor yang lain mengenai masalah pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang saya alami yaitu kurangnya tenaga 

pengajar mas. Karena kalau saya sendiri yang mengajar Pendidikan 

Agama Islam kadang-kadang masih merasa repot. Ketika saya tidak 

bisa masuk sekolah karena halangan maka jadwa mengajar 

Pendidikan agama Islam pada hari itu tidak terlaksana dengan 

baik.”69
 

 

Berikutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Endang Setiastuti 

selaku Kepala Sekolah menjelaskan bahwa tanaga pengajar khususnya 

Pendidilan Agama Islam memang masih kurang karena ini memang 

berkaitan erat dengan moralitas siswa. Selama ini guru Pendidikan Agama 

Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo hanya memiliki satu guru saja. Beliau 
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menjelaskan paling tidak guru Pendidikan Agama Islam di tingkat SD 

memiliki dua guru fak PAI. 

“kalau untuk tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam di SD kami 

saya rasa memang masih kurang mas, karena Pendidikan Agama 

Islam itu kan berkaitan erat dengan moralitas siswa. Selama ini di 

SD kami hanya memiliki satu guru Pendidikan Agama Islam dan 

paling tidak di tingkat SD itu memiliki dua guru Pendidikan Agama 

Islam, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.”70
  

 

Diperkuat berdasarkan hasil pengamatan peneliti kurangnya tenaga 

pengajar Pendidikan Agama Islam memang berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Karena gurulah yang berperan besar ketika pembelajaran 

berlangsung. Mengandalkan satu tenaga pengajar Pendidikan Agama 

Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo ternyata pembelajaran masih belum 

dapat berjalan dengan sempurna. Contohnya saja ketika bapak Sabarni 

mendapat tugas dari kantor dan pada jam tersebut seharusnya masuk kelas 

maka pembelajaran dikelas hanya diisi oleh tugas-tugas yang diberikan 

bapak Sabarni dan siswapun mengerjakan tugas tanpa adanya guru 

pendamping. 

Pada saat itu peneliti mengamati kegiatan Bapak Sabarni yang 

mendapat tugas dikantor. Pada jam yang bersamaan peneliti juga 

mengamati keadaan kelas enam yang kebetulan waktunya pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Bapak Sabarni hanya memberi tugas 

dikelas karena beliau tidak bisa masuk di jam tersebut. Tampak dari 

siswa kelas enam mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Sabarni. 

Setelah beberapa menit siswa mengerjakan tugas akhirnya kelaspun 
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jadi ramai dan tidak kondusif karena tidak ada guru yang    

mendampingi atau mengawasi.
71

 

 

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti problema yang ketiga 

yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo 

adalah faktor tenaga pengajar. 

Problema yang keempat dari hasil wawancara dengan Bapak 

Sabarni menyebutkan pengaruh perbedaan latar belakang orang tua 

peserta didik di SDN 2 Keniten Ponorogo menjadi faktor yang sangat 

mempengaruhi didalam proses pembelajaran disekolah, karena pendidikan 

yang pertama kita peroleh adalah pendidikan didalam keluarga. Jadi 

apabila orang tua peserta didik kurang dalam pemahaman dan 

penghayatan agamanya atau awam akan pendidikan agama maka sangat 

mempengaruhi peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam disekolahnya. 

Ada sebagian orang tua peserta didik yang paham akan 

pengetahuan agama, ada juga yang belum begitu paham atau masih awam 

tentang keagamaan. Bagi mereka yang sudah biasa mendapatkan 

bimbingan agama dikeluarganya akan cepat menerima pelajaran disekolah 

karena sudah mendapatkan pelajaran Pendidikan Agama dari orang 
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tuanya, sedangkan bagi mereka orang tuanya yang masih awam disekolah 

harus memulai dari awal.  

“Faktor yang mempengaruhi pembelajaran adalah pengaruh 
perbedaan latar belakang orang tua peserta didik di SDN 2 Keniten 

Ponorogo. Karena pendidikan yang pertama kita peroleh adalah 

pendidikan didalam keluarga. Sedangkan latar belakang peserta 

didik sangat berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka menomor 

duakan pendidikan anak dikarenakan kesibukan pekerjaan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga mereka.”72
 

  

Selanjutnya  hasil wawancara dengan ibu Dian Setya Wardana 

menyebutkan faktor dari perbedaan latar belakang orang tua menjadikan 

kendala dalam proses pembelajaran disekolah. Karena kebanyakan orang 

tua dari peserta didik SDN 2 Keniten Ponorogo masih kurang pengawasan 

mereka terhadap anak tentang pendidikan keagamaan, karena kesibukan 

bekerja.  

“faktor dari perbedaan latar belakang orang tua juga menjadikan 

kendala dalam proses pembelajaran disekolah mas. Karena 

kebanyakan orang tua dari peserta didik SDN 2 Keniten Ponorogo 

masih kurang pengawasan mereka terhadap anak tentang 

pendidikan keagamaan, karena kesibukan bekerja. Sebagian orang 

tua dari peserta didik  mempercayai sepenuhnya bahwa pendidikan 

berasal dari sekolahan.”73
  

Diperkuat berdasarkan hasil pengamatan peneliti sebagian besar 

orang tua peserta didik SDN 2 Keniten Ponorogo memang mempunyai 

latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka bermata 
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pencarian sebagai petani dan ada juga dari mereka yang merantau keluar 

daerah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan akhirnya kurang 

memperhatikan pendidikan anaknya, dikarenakan kesibukan dalam urusan 

pekerjaan. Sedangkan urusan pendidikan anak seolah-olah dinomor 

duakan. Mereka mempercayakan pendidikan anak sepenuhnya kepada 

sekolah. Sedangkan pendidikan yang paling utama mempengaruhi anak 

adalah pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pada kesempatan ini peneliti mengamati lingkungan penduduk 

keniten. Peneliti memperoleh bahwa memang sebagian besar 

penduduk bekerja disawah dari pagi hingga sore hari. Setelah itu 

mereka pulang dan tidur dirumah karena waktu istirahat mereka 

malam hari setelah bekerja, dan keesokan harinya mereka berangkat 

lagi pagi hari. Mereka seakan tidak mempunyai beban akan 

pendidikan anaknya. Karena disini peneliti melihat tidak ada waktu 

yang digunakan orang tua untuk membicarakan masalah pendidikan 

anak. Setelah peneliti mengadakan sedikit pembicaraan kepada 

salah satu dari wali santri ternyata mereka telah mempercayakan 

bahwa pendidikan sepenuhnya dari sekolahan.
74

 

 

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti problema yang 

dihadapi guru Pendidikan Agama Islam yang keempat adalah pengaruh 

perbedaan orang tua. 
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c. Solusi Yang Dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi 

Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo 

Problematika yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam di 

SDN 2 Keniten Ponorogo yang pertama  adalah faktor waktu yang minim 

sekali untuk melaksanaka pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Solusi yang pertama dilakukan guru Pendidikam Agama Islam di 

SDN 2 Keniten Ponorogo adalah dengan menambah jam pelajaran diluar 

jam efektif. Diantaranya memasukkan peserta didik pada jam 06.30 WIB 

pada kamis dan sabtu untuk kelas satu dan kelas lima dengan menambah 

materi-materi keagamaan. Sedangkan kelas-kelas yang lain 15 menit lebih 

awal dari jadwal sesungguhnya. Selain itu menekankan peserta didik 

untuk mengikuti madrasah diniyah/mengikuti pembelajaran agama yang 

dilaksanakan pada sore hari yang bertempat dimasjid dan mushola-

mushola terdekat. 

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak 

sabarni. 

“selama ini solusi yang kami lakukan yaitu dengan menambah jam 
pelajaran diluar jam efektif mas. Jadi saya memasukkan anak-anak 

pada jam 06.30 untuk kelas satu dan kelas  lima. Sedangkan untuk 

kelas-kelas yang lain 15 menit lebih awal dari jadwal 
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sesungguhnya. Selain itu juga menekankan anak-anak untuk 

mengikuti diniyah sore dimasjid dan mushola-mushola terdekat.”75
 

Problematika yang kedua yang dihadapi guru Pendidikan agama 

Islam adalah konsentrasi anak dalam menerima pelajaran. Karena setiap 

anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 

Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam untuk 

menghadapi problematika tersebut adalah mencari perhatian khusus 

terhadap anak agar saat proses pembelajaran mereka benar-benar siap 

menerima pelajaran. Dengan cara menenangkan seluruh peserta didik 

sebelum menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan perhatian 

agar peserta didik tertarik kemudian konsentrasi dan siap menerima 

pembelajaran, dengan ketegasan seorang guru dan mendekati peserta didik 

dari hati kehati sehingga mereka semua benar-benar siap menerima materi 

yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. 

Hal tersebut dibuktikan hasil wawancara peneliti dengan bapak 

Sabarni,  

“kalau masalah konsentasi anak itu biasanya kami memberikan 
perhatian khusus dulu sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak 

ditenangkan dulu dan diberikan perhatian-perhatian agar tertarik 

dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik.”76
  

 

                                                      
75

 Lihat transkrip wawancara nomor: 09/W/03-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
76

 Lihat transkrip wawancara nomor: 13/W/03-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Problematika yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam yang 

ketiga adalah kurangnya tenaga pengajar. Karena selama ini di SDN 2 

Keniten Ponorogo hanya memiliki satu tenaga pengajar Pendidikan 

Agama Islam, dan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di 

SDN 2 Keniten Ponorogo maka dirasa tidak cukup hanya dengan satu 

seorang tenaga pengajar. Minimal dua tenaga pengajar atau lebih. 

Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam maupun 

Kepala Sekolah selama ini yaitu dengan memanfaatkan guru-guru yang 

ada yang dirasa mempunyai pengetahuan ilmu agama yang cukup. Jika 

Bapak Sabarni tidak bisa masuk sekolah karena sakit ataupun faktor lain 

sehingga harus meninggalkan kelas, maka beliau melimpahkan tugas 

mengajarnya kepada guru lain yang mempunyai kompetensi ilmu agama 

islam yang cukup seperti ibu Dian Setya Wardana yang selama ini 

dipandang mempunyai Ilmu Agama Islam yang cukup. Namun disamping 

itu masih belum bisa memaksimalkan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, karena ibu Dian Setya Wardana juga perlu mempersiapkan 

pembelajaran untuk kelas lain. Sementara ini solusi yang digunakan untuk 

mengatasi problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

khususnya dari faktor tenaga pengajar hanya seperti penjelasan diatas, 

yang hanya memanfaatkan tenaga dari guru-guru yang mempunyai 

wawasan islam yang tinggi, dan  masih belum ada solusi lain.   
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“untuk masalah tenaga pengajar kami hanya memanfaatkan guru-

guru yang ada mas yang dirasa sanggup untuk mengajar Pendidikan 

Agama Islam. tapi ya belum bisa maksimal mas, karena guru juga 

masih perlu persiapan untuk kelas lain.”77
 

 

Problematika yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam yang 

keempat adalah perbedaan latar belakang orang tua peserta didik. Hal ini 

berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam menerima 

pembelajaran disekolahnya. Karena pandidikan yang pertama didapatkan 

dari peserta didik adalah pendidika keluarga. 

Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam yaitu dengan 

memberikan pengertian akan pentingnya Pendidikan Agama Islam kepada 

orang tua peserta didik melalui pertemuan wali murid dan ikut berperan 

khusus untuk mengawasi mereka dirumah. 

“Untuk masalah ini biasannya kami mendatangkan wali murid dalam 

acara pertemuan wali murid mas. Jadi dalam acara tersebut kami 

memberikan motivasi dan pengertian-pengertian kepada mereka akan 

pentingnya Pendidikan Agama Islam. Dengan begitu mungkin sedikit 

demi sedikit mereka akan tahu betapa pentingnya Pendidikan Agama 

Islam untuk anak-anak.”78
 

  

                                                      
77

 Lihat transkrip wawancara nomor: 09/W/03-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
78

 Lihat transkrip wawancara nomor: 09/W/03-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo 

Berdasarkan sajian data yang dikemukakan pada bab tiga dapat dijelaskan, 

bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten 

Ponorogo sudah berjalan dengan lancar. Indikasi yang menyebutkan hal tersebut 

yaitu guru Pendidikan Agama Islam mempunyai jenis-jenis persiapan sebelum 

pelaksanaan pembelajaran yaitu: Pertama, persiapan mental yaitu persiapan untuk 

menghadapi tatap muka dengan peserta didiknya. Kedua, persiapan tertulis yaitu 

persiapan mengajar berupa prota, promes, silabus, dan RPP. Sedangkan persiapan 

sebelum mengajar yaitu menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator, serta menentukan metode-metode mengajar yang sesuai dengan materi 

agar sesuai dengan tujuan proses pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga , sarana 

prasarana dan sumber belajar. Contohnya prasarana yang digunakan sebagai alat 

peraga apabila dibutuhkan. Seperti, apabila ingin menerangkan bab sholat 

membawa gambar orang yang sedang sholat, atau ingin menerangkan bab wudhu 

maka membawa gambar orang yang sedang wudhu dan lain sebagainya. Namun 

yang paling penting alat peraga tersebut dapat membantu memudahkan peserta 

didik dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Proses pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo dilakukan 
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satu minggu sekali untuk setiap kelas. Proses jalannya pelaksanaan pembelajaran 

dipegang langsung oleh guru fak agama yaitu Bapak Sabarni. Metode yang 

digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, tugas dan metode-metode lain tergantung 

bentuk materi yang diajarkan. 

Pada kajian teori di BAB 2 menjelaskan bahwa Metode merupakan upaya 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Jadi penggunaan metode 

mengajar sangat berpengaruh pada siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan sempurna. 

Disamping itu faktor penunjang dan penghambat proses jalannya 

pelaksanaan pembelajaran di SDN 2 Keniten Ponorogo yaitu: 

1. Faktor penujang meliputi semangat peserta didik yang sangat tinggi yaitu 

terlihat semangat dan antusiasnya. Jika tiba waktu pelajaran agama, mereka 

sudah masuk kelas. Ketika waktunya pelajaran agama sedangkan gurunya 

masih dikantor peserta didik beramai-ramai kekantor memanggil guru 

agamanya. Apabila guru Pendidikan Agama Islam tidak bisa masuk karena 

halangan tertentu, maka peserta didik minta diganti di jam yang lain. 

2. Faktor penghambat meliputi kurangnya sarana prasarana dalam proses 

pembelajaran agama yaitu belum mempunyai tempat ibadah tersendiri 

 

Menurut teori pada bab dua pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru 
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secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan sengaja 

oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan 

menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga peserta didik 

dapat melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh hasil optimal seperti 

dalam perubahan perilaku. 

Menurut analisis peneliti persiapan sebelum pembelajaran berlangsung 

sangat penting karena persiapan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Persiapan adalah sebuah pedoman, penilaian dan pengawasan 

pembelajaran agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Sebagai seorang pendidik memang harus bisa menciptakan suatu 

tujuan pembelajaran, sehingga anak didik kita menjadi individu yang aktif dan 

kreatif. Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan pihak-

pihak terkait menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo sudah berjalan dengan lancar. Indikasi yang 

menyebutkan hal tersebut, terlihat kedisiplinan guru Pendidikan Agama Islam dan 

peserta didik masuk tepat waktu pada proses pembelajaran, persiapan guru 

Pendidikan Agama Islam sebelum melangsungkan proses pembelajaran dan guru 

selalu mengadakan evaluasi setelah melakuan pembelajaran. 

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 2 

Keniten Ponorogo sudah berjalan dengan lancar. Indikasi yang menyebutkan hal 
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tersebut adalah guru Pendidikan Agama Islam mempunyai beberapa persiapan 

sebelum mengadakan proses pembelajaran dikelas. Diantaranya, promes, silabus, 

RPP. Dan persiapan sarana prasarana. 

 

B. Analisis Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo 

Berdasarkan dari data yang dikemukakan di bab tiga bahwa problematika 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo peneliti 

memperoleh data dari hasil wawancara dan data observasi dapat dianalisis yaitu 

sebagai berikut: faktor waktu, faktor konsentrasi anak, faktor tenaga pengajar, dan 

faktor pengaruh perbedaan latar belakang orang tua. Peneliti menjabarkanya 

sebagai berikut: 

1. Faktor Waktu 

Faktor waktu merupakan suatu kendala yang dihadapi guru Pendidikan 

Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo. Karena waktu yang digunakan 

untuk menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam sangat minim sekali, 

terbukti guru Pendidikan Agama Islam kesulitan mengatur waktu dengan 

materi yang ingin disampaikan. Materi belum disampaikan secara matang 

kepada peserta didik waktunya sudah habis. Sedangkan satu minggu hanya 

satu kali tatap muka untuk setiap kelas. Ini menjadi salah satu problema yang 

harus dipecahkan oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam agar 

penyampaian Pendidikan Agama Islam dapat ditangkap oleh peserta didik 
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dengan matang dan nantinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan baik dan benar.  

Analisis dari peneliti faktor waktu adalah kendala yang dihadapi guru 

Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo yang harus dicari 

solusinya agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. Dan peserta didik dapat menerima materi dengan matang dan 

nantinya dapat diamalkan dengan baik dan benar. 

2. Konsentrasi Anak 

Konsentrasi anak merupakan suatu kendala yang sudah biasa pada saat 

proses pembelajaran, karena setiap anak mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda atau beragam. Diantaranya ada anak yang langsung konsentrasi 

dan siap menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya dan ada juga anak 

yang masih ramai sendiri dan mengganggu temanya untuk diajak bermain 

ataupun berkeliaran di dalam kelas. Konsentrasi anak dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo 

merupakan sutu problema yang harus dipecahkan. 

Dalam teori yang ada di bab dua konsentrasi anak merupakan faktor 

psikologis. Manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda-beda, tentunya perbedaan ini akan berpengaruh pada 

proses dan hasil pembelajaran masing-masing peserta didik. Beberapa faktor 

psikologis diantaranya meliputi, intelejensi, perhatian, minat dan bakat, 

motivasi.  
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Analisis dari peneliti konsentrasi anak pada saat proses pembelajaran 

yang ada di SDN 2 Keniten Ponorogo adalah suatu problema yang harus 

dipecahkan. Indikasi yang menyebutkan hal tersebut ketika peneliti 

mengadakan observasi disana nampak peserta didik kurang konsentrasi dalam 

menerima pelajaran. Mereka nampak ramai dan suasana nampak gaduh 

dikelas. 

3. Faktor Tenaga Pengajar 

Faktor tenaga pengajar merupakan suatu kendala yang ada di SDN 2 

Keniten Ponorogo. Selama ini di SDN 2 Keniten Ponorogo hanya memiliki 

satu tenaga pengajar sehingga dalam pelaksanaanya guru Pendidikan Agama 

Islam masih merasa kerepotan. ketika Pak Sabarni selaku guru Pendidikan 

Agama Islam berhalangan tidak bisa masuk sekolah maka jadwal Pendidikan 

Agama Islam pada hari itu tidak bisa terlaksana karena tidak ada lagi guru fak 

Agama Islam untuk menggantikanya. Beliau menjelaskan paling tidak guru 

Pendidikan Agama Islam di tingkat SD memiliki dua guru fak PAI agar 

pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. 

Analisis dari peneliti bahwasanya kurangnya tenaga pengajar memang 

dapat menjadi suatu kendala dalam pembelajaran sehingga harus benar-benar 

diatasi oleh sekolah. Indikasi yang menyebutkan hal tersebut adalah hasil 

observasi peneliti pada tanggal 25 april 2015. Pada saat itu nampak Bapak 

Sabarni sedang sibuk dikantor, sedangkan waktu menunjukan jam pelajaran. 
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Saat yang bersamaan peneliti melihat kondisi kelas satu yang ramai karena 

hari itu jadwal pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

4. Pengaruh Perbedaan Latar Belakang Orang Tua 

Pengaruh perbedaan latar belakang orang tua peserta ddik SDN 2 

Keniten Ponorogo sangat mempengaruhi didalam proses pembelajaran 

disekolah, karena pendidikan yang paling utama adalah pendidikan yang 

diperoleh didalam keluarga. Jadi apabila orang tua peserta didik SDN 2 

Keniten Ponorogo mempunyai pemahaman dan pengalaman ataupun 

sebaliknya masih awam dalam Pendidikan Agama Islam maka sangat 

mempengaruhi peserta didik dalam menerima pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam disekolahnya, karena dikeluarganya tidak dibiasakan dengan 

Pendidikan Agama, sehingga guru Pendidikan Agama Islam harus mengajari 

Pendidikan Agama mulai dari nol dengan penuh kesabaran.  

Analisis peneliti problema ini menjadi suatu masalah yang harus bisa 

dipecahkan antara guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua masing-

masing peserta didik agar saling ikut berperan demi kelancaran proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo. 

Berdasarkan sajian data diatas dapat disimpulkan problema yang 

dihadapi guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo ada 

empat hal, yaitu: faktor waktu, faktor konsentrasi anak, faktor tenaga 

pengajar, dan faktor perbedaan latar belakang orang tua. 
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C. Analisis Solusi Yang Dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengatasi Problematika  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo 

1. Faktor Waktu 

Problematika yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam yang 

pertama adalah faktor waktu yang sangat minim sekali untuk melaksanakan 

pembelajaran  agama islam yang ternyata kurang mencukupi. Hal ini menjadi 

kendala yang harus dicari solusi dan jalan keluar oleh guru Pendidikan Agama 

Islam SDN 2 Keniten Ponorogo agar proses pembelajaran bisa berjalan 

dengan lancar. 

Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo yaitu dengan menambah jam pelajaran diluar jam efektif. 

Diantaranya memasukan peserta didik pada jam 06.30 WIB pada hari kamis 

dan sabtu untuk kelas satu dan kelas lima. Sedangkan kelas-kelas yang lain 15 

menit lebih awal dari jadwal sesungguhnya. Selain itu menekankan peserta 

didik untuk mengikuti madrasah diniyah/mengikuti pembelajaran agama yang 

dilaksanakan pada sore hari yang bertempat dimasjid dan mushola-mushola 

terdekat. 

2. Konsentrasi Anak  

Problematika yang kedua yang dihadapi guru Pendidikan Agama 

Isalm adalah konsentrasi anak dalam menerima pembelajaran. karena setiap 

anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 



94 

 

 

Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam untuk 

menghadapi problema tersebut adalah mencari perhatian khusus terhadap 

anak agar saat proses pembelajaran berlangsung mereka siap menerima 

pelajaran yang disampaikan dengan cara menenangkan seluruh peserta didik 

sebelum menyampaikan materi pelajaran dan memberikan perhatian khusus 

agar peserta didik tertarik kemudian konsentrasi dan siap menerima pelajaran, 

dengan ketegasan seorang guru dan mendekati peserta didik dari hati-kehati 

sehingga mereka semua benar-benar siap menerima materi yang ingin 

disampaikan oleh guru, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan 

lancar. 

3. Faktor Tenaga Pengajar 

Problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 

Keniten Ponorogo yang ketiga adalah faktor tenaga pengajar. Di SDN 2 

Keniten Ponorogo ini hanya memiliki satu guru Pendidikan Agama Islam 

sehingga dalam prakteknya guru PAI merasa kuwalahan untuk mengatasinya. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan Agama Islam, 

beliau menyebutkan bahwa solusi yang dilakukan guru yaitu memanfaatkan 

guru-guru yang ada yang mempunyai ilmu Agama Islam yang cukup dan 

dirasa mampu untuk mengajar Pendidikan Agama Islam. 

4. Faktor Perbedaan Latar Belakang Orang Tua 

Faktor Perbedaan latar belakang orang tua dapat menjadi pengaruh 

terhadap kemampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran 
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disekolahnya. Karena pendidikan yang pertama didapatkan peserta didik 

adalah pendidikan dari keluarga. 

Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam yaitu 

memberikan pengertian akan pentingnya Pendidikan Agama Islam kepada 

orang tua peserta didik melalui pertemuan wali murid dan ikut berperan 

khusus untuk mengawasi belajar mereka dirumah. 

Analisis dari peneliti setiap pembelajaran pasti ada masalah dan setiap 

masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitu pula sebaliknya problema yang 

dihadapi guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Keniten Ponorogo pasti ada 

jalan keluarnya, selagi kita mau berusaha. 

Dari keterangan data-data diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwasanya solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam yaitu: 

pertama adalah faktor waktu, solusinya yaitu dengan cara menambah jam 

pelajaran  diluar jam efektif. Selain itu menekankan peserta didik untuk 

mengikuti madrasah diniyah/mengikuti pembelajaran agama yang 

dilaksanakan pada sore hari yang bertempat dimasjid dan mushola-mushola 

terdekat. Kedua adalah faktor konsentrasi anak, solusi yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam adalah mencari perhatian khusus terhadap anak dan 

mendekati peserta didik dari hati kehati sehingga mereka semua benar-benar 

siap menerima materi yang ingin disampaikan. Ketiga adalah adalah faktor 

tenaga pengajar, solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam yaitu 

dengan memanfaatkan guru-guru yang ada, yang dirasa mempunyai ilmu 
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pengetahuan Agama Islam yang luas dan mampu untuk mengajar Pendidikan 

Agama Islam Keempat adalah faktor perbedaan latar belakang orang tua, 

solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam yaitu memberikan 

pengertian akan pentingnya pendidikan agama kepada orang tua peserta didik 

melalui pertemuan wali murid  dan ikut berperan khusus untuk mengawasi 

belajar mereka dirumah. 

Analisis dari peneliti, suatu problema apabila sudah dicari jalan 

keluarnya dan dengan jalan keluar tersebut bisa menghasilkan perubahan 

berarti solusi yang dilakukan sudah dianggap berhasil. Guru Pendidikan 

Agama Islam SDN 2 Keniten Ponorogo sudah berusaha sekuat tenaga dalam 

menangani problema tersebut dan hasilnya sedikit demi sedikit ada perubahan 

lebih baik.                          
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 2 

Keniten Ponorogo sudah berjalan dengan lancar. Indikasi yang menyebutkan 

hal tersebut adalah guru Pendidikan Agama Islam mempunyai beberapa 

persiapan sebelum mengadakan proses pembelajaran. Diantaranya, persiapan 

mental sebelum mengajar, persiapan tertulis berupa prota, promes, silabus, 

RPP dan persiapan sarana prasarana lainya. 

2. Problematika yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam SDN 2 Keniten 

Ponorogo ada empat hal yaitu : faktor waktu, faktor konsentrasi anak, faktor 

tenaga pengajar, dan faktor perbedaan latar belakang orang tua peserta didik. 

3. Solusi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu: 

faktor waktu yaitu dengan cara menambah jam pelajaran diluar jam 

efektif. Selain itu menekankan peserta didik untuk mengikuti madrasah 

diniyah/mengikuti pembelajaran agama yang dilaksanakan pada sore hari 

yang bertempat dimasjid dan mushola-mushola terdekat.  

konsentrasi anak solusinya yaitu mencari perhatian khusus dan 

mendekati peserta didik dari hati-kehati sehingga mereka semua benat-benar 

siap menerima materi yang ingin disampaikan. 
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Faktor tenaga pengajar  solusinya yaitu dengan memanfaatkan guru-guru 

yang ada yang dirasa mempunyai pengetahuan ilmu agama yang cukup dan 

mampu untuk mengajar Pendidikan Agama Islam. 

faktor perbedaan latar belakang orang tua solusinya yaitu Solusi yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam yaitu memberikan pengertian akan 

pentingnya Pendidikan Agama Islam kepada orang tua peserta didik melalui 

pertemuan wali murid dan ikut berperan khusus untuk mengawasi belajar 

mereka dirumah. 

 

B. Saran  

1. Kepala Sekolah 

Diharapkan kepada kepala sekolah hendaknya menambah tenaga pengajar 

Pendidikan Agama Islam dan melengkapi sarana prasarana yang menunjang 

dalam proses pembelajaran terutama Pendidikan Agama islam agar Proses 

pembelajaran kedepanya menjadi lebih baik. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Dihrapkan kepada guru Pendidikan Agama Islam hendaknya mampu 

mengambangkan dan berinovasi dalam pembelajaran, sehingga kedepanya 

proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik  dan guru hendaknya 

mengadakan evaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada peserta didik. 
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3. Siswa  

Diharapkan kepada peserta didik dapat menambah semangat belajar mereka 

terutama Pendidikan Agama Islam sehingga nantinya dapat menyerap ilmu 

agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

 


