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ABSTRAK 
 
Muchtaroh, Anis. 2019. Interaksi Edukatif Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 
Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Sambit. 
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Kata kunci: Interaksi Edukatif, Guru Pendidikan 

Agama Islam, Prestasi Belajar Siswa. 
 

Dalam proses pembelajaran sebagai transfer of 
knowledge dan transfer of values  harus tercipta interaksi 
yang baik antara guru dan peserta didik. Hal tersebut 
dimaksudkan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai 
dengan baik. Interaksi yang diciptakan harus dapat 
mengantarkan peserta didik menuju pendewasaannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui 
interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 
Sambit dan (2) mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 
Sambit.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik sampel penelitian 
menggunakan purposive sampling sehingga didapatkan 
tujuh sampel yang sesuai dengan kriteria pada tujuan 
penelitian. Sedangkan untuk teknik analisis data, penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
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Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis 
dapat diketahui bahwa (1) Interaksi edukatif guru untuk 
meningkatkan prestasi siswa di SMA Negeri 1 Sambit 
meliputi a) Persiapan guru sebelum melakukan proses 
pembelajaran yang berupa RPP; b) Pemilihan metode yang 
sesuai dengan materi dan penggunaan metode yang 
bervariasi; c) Keberhasilan guru dalam memainkan 
perannya sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan 
evaluator; d) Proses menghubungkan materi dengan 
kehidupan sehari-hari; e) Pemberian punishment terhadap 
peserta didik yang melakukan hal yang tidak relevan; f) 
Pengenalan terhadap peserta didik oleh seorang guru; g) 
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran; h) Evaluasi 
dalam proses pembelajaran. (2) Faktor pendukung interaksi 
edukatif guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa meliputi a) Budaya penanaman nilai 
agama Islam oleh lembaga sekolah; b) Inisiatif guru untuk 
berkomunikasi dengan orang tua peserta didik; c) Supervisi 
dari Kepala Sekolah; d) Konseling individu oleh pihak 
BP/BK sekolah; e) Kerjasama pihak BP/BK sekolah dengan 
orang tua peserta didik; f) Motivasi dari dalam diri peserta 
didik; g) Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 
pendidikan agama Islam kepada anak; h) Pengawasan orang 
tua terhadap hasil belajar anak di sekolah. Sedangkan faktor 
penghambatnya meliputi a) Kuantitas tenaga kependidikan; 
b) Sikap pasif peserta didik; c) Situasi yang tidak relevan 
selama proses pembelajaran berlangsung; d) Tidak adanya 
inisiatif dari pihak orang tua untuk berkomunikasi dengan 
pihak guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar akan senantiasa 

merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur 

manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan 

guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa 

sebagai subjek pokoknya.1 Kemudian di dalam kegiatan 

interaksi antara guru dan siswadalam rangka transfer of 

knowledge dan bahkan juga transfer of values, akan 

senantiasa menuntut komponen  yang serasi antara 

komponen yang satu dengan yang lain. Serasi dalam hal 

ini berarti komponen-komponen yang ada pada kegiatan 

proses belajar mengajar itu akan saling menyesuaikan 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan belajar  

bagi anak didik.2 

Tercapainya tujuan proses mengajar dan belajar 

yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

memerlukan usaha terciptanya interaksi yang  baik pula 

antara guru (pendidik) yang mengajar dan peserta didik 

                                                           
1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Jakarta: 

Rajawali Press, 2009), 14. 
2 Ibid., 172. 
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(murid) yang belajar.3 Di dalam interaksi belajar 

mengajar hubungan timbale balik antara guru (pengajar) 

dan anak (murid) harus menunjukkan adanya hubungan 

yang bersifat edukatif (mendidik), hal mana interaksi itu 

harus diarahkan pada suatu tujuan tetentu yang bersifat 

mendidik yaitu adanya perubahan tingkah laku anak 

didik kearah kedewasaan.4 

Proses interaksi yang bersifat edukatif antara 

murid dengan guru disebut dengan istilah interaksi 

edukatif. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang 

menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan 

perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku 

sesuai dengan pengetahuan yang diterima anak didik.5 

Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang baik antara 

murid dengan guru supaya tujuan interaksi edukatif 

dapat tercapai. 

Selanjutnya untuk memperlancar kegiatan 

pengelolaan interaksi belajar mengajar masih juga 

diperlukan kegiatan sarana-sarana pendukung lain, 

termasuk antara lain mengetahui prestos isiswa untuk 

kepentingan pengajaran. Dengan mengetahui prestasi 

                                                           
3 Suryosubroto, Proses Belajar-Mengajar Di Sekolah (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 1997), 156. 
4 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini,  Belajar & 

Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 
Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 24. 

5 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam 
Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2010), 11. 
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belajar siswa, apalagi secara individual, guru akan dapat 

mengambil langkah-langkah instruksional yang 

konstruktif.6 Purwanto menyatakan bahwa prestasi 

belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan.7 Pada dasarnya indikator prestasi belajar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku 

yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.8 

Setelah melihat dokumen nilai hasil ulangan 

harian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

diketahui bahwa  20 dari 30 murid yang pada ulangan 

harian sebelumnya mempunyai nilai menurun sudah 

dapat mencapai standar nilai KKM yaitu 76. Dalam 

prakteknya pun dapat dilihat bahwa di waktu sholat 

dhuha berjamaah, tanpa diperintah para murid langsung 

berbondong-bondong datang ke mushola sekolah guna 

melaksanakan sholat dhuha. Disini para guru SMAN 1 

Sambit termasuk guru Pendidikan Agama Islam 

menerapkan metode keteladanan.9 

Berangkat dari situasi dan urgensi interaksi 

dalam proses pembelajaran sebagai sarana transfer of 

                                                           
6 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, 174. 
7 Donni Juni Priansa, Kinerja Dan Profesionalisme Guru Fokus 

Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dan Pembelajaran 
(Bandung: Alfabeta, 2014), 288. 

8 Ibid., 289. 
9 Hasil studi dokumen dan observasi selama Magang II di 

SMAN 1 Sambit pada bulan Desember 2018. 
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knowledge dan transfer of values maka penulis merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

“Interaksi Edukatif Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di 

SMAN 1 Sambit”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada interaksi edukatif 

guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMAN 1 Sambit. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka 

dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana interaksi edukatif guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa di SMAN 1 Sambit? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat interaksi 

edukatif guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 1 

Sambit? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 



5 
 

 
 

1. Untuk mengetahui interaksi edukatif guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMAN 1 Sambit. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat interaksi edukatif guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa di SMAN 1 Sambit. 

 

     

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Menambah khazanah keilmuan mahasiswa 

dalam bidang interaksi edukatif. 

b. Menambah khazanah keilmuan mahasiswa 

dalam bidang prestasi belajar. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

dalam menambah wawasan tentang Interaksi 

Edukatif dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa di SMAN 1 Sambit. 

b. Bagi SMAN 1 Sambit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam usaha peningkatan 

kualitas pendidikan. 

c. Bagi guru Pendidikan Agama Islam 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I pendahuluan, bagian ini memberikan 

gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian 

meliputi latar belakang masalah, focus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan atau 

kajian teori. Pada telaah hasil penelitian terdahulu berisi 

tentang perbedaan dan persamaan penelitian saat ini 

dengan penelitian terdahulu. Pada kajian teori berisi 

pembahasan tentang interaksi edukatif dan prestasi 

belajar. 

 Bab III membahas mengenai metode penelitian 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV temuan penelitian. Bagian ini memuat 

uraian tentang data umum dan data khusus. Data umum 

berisi deskripsi singkat profil lokasi penelitian. 

Sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang 
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diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara 

serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan 

masalah.  

Bab V pembahasan atau analisa. Bagian ini 

memuat gagasan-gagasan peneliti terkait dengan pola-

pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-

temuan sebelumnya, penafsiran, dan penjelasan dari 

temuan yang diungkap dari lapangan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada telaah hasil penelitian terdahulu ini, peneliti 

melakukan proses pendalaman, penelaahan, dan 

pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam hasil 

penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Peneliti mencari dukungan informasi atau teori-

teori dalam menentukan landasan teori atau kerangka 

berpikir atau alasan bagi penelitian, peneliti akan 

mengetahui apakah permasalahan yang dipilih sudah 

pernah diteliti atau belum pernah diteliti oleh peneliti-

peneliti terdahulu.10 Berdasarkan hasil kajian pustaka 

oleh penulis, berikut sumber bacaan yang pernah 

memfokuskan penelitian pada tema interaksi edukatif: 

Skripsi saudara Chotib Ashari Chotib dengan 

judul Pola Interaksi Edukatif dalam Proses Belajar 

Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 1 Widodaren Ngawi kelas X. Penelitian ini 

difokuskan pada interaksi edukatif dalam proses belajar 

mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

antara pendidik PAI dengan peserta didik, meliputi: 

                                                           
10 Ibid., 122. 
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pelaksanaan, faktor-faktor pendorong dan penghambat, 

serta bentuk-bentuk interaksi edukasi dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam.11 

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan tiga hal 

pokok. Pertama, pelaksanaan interaksi edukatif pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di 

SMAN 1 Widodaren terbagi menjadi dua yakni di 

dalam kelas dan di luar kelas. Kedua, pola interaksi 

edukatif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas X di SMAN 1 Widodaren adalah dengan pola 

multiarah. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat 

interaksi edukatif pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas X di SMAN 1 Widodaren. Untuk 

faktor pendukungnya  adalah kedekatan emosional guru 

dengan siswa, sikap terbuka siswa, sikap saling 

menghormati antar sesama, dan program-program 

kegiatan guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 

kondisi kepribadian siswa yang berbeda dan siswa yang 

bersikap tertutup. 

Skripsi saudari Ana Soraya dengan judul 

Hubungan Interaksi Edukatif Guru dengan Siswa 

terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Kelas XI MA Futuhiyyah 2 Mranggen 

Demak Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian yang 

                                                           
11 Chotib Ashari, “Pola Interaksi Edukatif dalam Proses Belajar 

Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 
Widodaren Ngawi kelas X”, Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017),  
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dilakukan oleh saudari Ana Soraya ini mempunyai tiga 

tujuan. Pertama, untuk mengetahui interaksi edukatif 

guru dengan siswa. Kedua, untuk mengetahui minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

Ketiga, untuk mengetahui hubungan interaksi edukatif 

guru dengan siswa terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Interaksi edukatif guru dengan siswa pada kategori baik 

sebanyak 10 responden atau 23,2 %, sedang sebanyak 

22 responden atau 51,2%, dan buruk 11 responden atau 

25,6% . Sehingga interaksi edukatif guru dengan siswa 

sebagian besar adalah sedang. (2) Minat belajar siswa 

pada kategori tinggi sebanyak 6 responden atau 13,9 %, 

sedang sebanyak 22 responden atau 51,2 %, dan rendah 

sebanyak 15 responden atau 34,9%. Sehingga minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

sebagian besar adalah sedang. (3) Ada hubungan positif 

antara interaksi edukatif guru dengan siswa terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

kelas XI MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak tahun 

pelajaran 2015/2016. Hal ini terbukti karena r xy lebih 

besar dari pada r tabel (r product moment) yaitu 0,316 

yang mana dengan N = 43 diperoleh nilai r pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,301, sehingga hipotesis dapat 

diterima.12 

                                                           
12 Ana Soraya, “Hubungan Interaksi Edukatif Guru dengan 

Siswa terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Aqidah 
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Skripsi saudara Muhammad Nazi dengan judul 

Pentingnya Interaksi Edukatif Pendidik (Guru) dalam 

Upaya Pembentukan Akhlak Peserta Didik di Sekolah 

(Study Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Miftahul 

Amal). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui bagaimana interaksi edukatif yang 

berlangsung di sekolah MTs Miftahul Amal, dan (2) 

untuk mengetahui sejauh manakah pentingnya interaksi 

edukatif terhadap pembentukan akhlak peserta didik di 

sekolah MTs Miftahul Amal.13 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa interaksi edukatif di 

MTs Miftahul Amal berlangsung dengan sangat baik 

antara guru dan peserta didik dengan peserta didik yang 

lain. Karena guru senantiasa menggunakan 

keterampilan dalam setiap proses belajar mengajarnya. 

Sehingga interaksi edukatif dapat mempengaruhi 

akhlakul karimah peserta didik baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

 

 

                                                                                                                     
Akhlak Kelas XI MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 
2015/2016”, (Skripsi, IAIN, Salatiga, 2015),  

13
 Muhammad Nazi, “Pentingnya Interaksi Edukatif Pendidik 

(Guru) dalam Upaya Pembentukan Akhlak Peserta Didik di Sekolah 
(Study Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Miftahul Amal)”, 
(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014),  
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B. Kajian Teori 

1. Interaksi Edukatif 

a. Pengertian Interaksi Edukatif 

Interaksi adalah pengaruh timbal balik 

atau saling mempengaruhi satu sama lain, yang 

minimal terjadi antara dua pihak.14 Interaksi 

akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi 

atau hubungan. Dalam proses komunikasi, 

dikenal adanya unsur komunikan dan 

komuniator. Hubungan antara komunikator 

dengan komunikan biasanya karena 

mengintegrasikan sesuatu yang dikenal dengan 

istilah pesan (message). Kemudian untuk 

menyampaikan atau mengontakkan pesan itu 

diperlukan adanya media atau saluran (channel). 

Jadi unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi 

itu adalah komunikator, komunikan, pesan dan 

saluran atau media. Begitu juga hubungan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain, 

empat unsur untuk terjadinya proses komunikasi 

itu akan selalu ada.15 

Interaksi yang berlangsung di sekitar 

kehidupan manusia dapat diubah menjadi 

“interaksi yang bernilai edukatif”, yakni 

                                                           
14 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 
Standar Nasional, 24. 

15 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, 7. 
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interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan 

untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan 

seseorang. Interaksi yang bernilai pendidikan ini 

dalam dunia pendidikan disebut sebagai 

“interaksi edukatif”.16 

Interaksi edukatif harus menggambarkan 

hubungan aktif dua arah dengan sejumlah 

pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga 

interaksi itu merupakan hubungan yang 

bermakna dan kreatif. Semua unsur interaksi 

edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan 

pendidikan. Karena itu, interaksi edukatif adalah 

suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara 

guru dan anak didik yang berlangsung dalam 

ikatan tujuan pendidikan.17 

Proses interaksi edukatif adalah suatu 

proses yang mengandung sejumlah norma. 

Semua norma itulah yang harus guru transfer 

kepada anak didik. Karena itu, wajarlah bila 

interaksi edukatif tidak berproses dalam 

kehampaan, tetapi dalam penuh makna. 

Interaksi edukatif sebagai jembatan yang 

menghidupkan persenyawaan antara 

pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan 

                                                           
16 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis, 11. 
17 Ibid. 
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kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan 

yang diterima anak didik.18 

b. Prinsip-Prinsip Interaksi Edukatif 

Dalam rangka menjangkau dan 

memenuhi sebagian besar kebutuhan anak didik, 

dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi 

edukatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1) Prinsip motivasi 

Dalam interaksi edukatif tidak semua anak 

didik termotivasi untuk bidang studi tertentu. 

Motivasi anak didik untuk menerima 

pelajaran tertentu berbeda-beda, ada anak 

didik yang memiliki motivasi yang tinggi, 

ada yang sedang, dan ada juga yang sedikit 

sekali memiliki motivasi.19 Tugas guru 

sekarang adalah bagaimana menciptakan 

interaksi edukatif yang dapat mendorong 

rasa ingin tahu, ingin mencoba, bersikap 

mandiri, dan ingin maju dari anak didik 

tumbuh dan berkembang, yang pada 

akhirnya menopang keberhasilan pengajaran 

yang gemilang.20 

2) Prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki 

Setiap anak didik yang hadir di kelas 

memiliki latar belakang pengalaman dan 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid., 64. 
20 Ibid. 
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pengetahuan yang berbeda. Menyadari akan 

hal ini guru dapat memanfaatkannya guna 

kepentingan pengajaran.21 Penjelasan yang 

guru berikan dengan mengaitkannya dengan 

pengalaman dan pengetahuan anak didik 

akan memudahkan mereka menanggapi dan 

memahami pengalaman yang baru dan 

bahkan membuat anak didik mudah 

memusatkan perhatiannya.22 

3) Prinsip mengarah kepada titik pusat tertentu 

atau fokus tertentu 

Pelajaran yang direncanakan dalam suatu 

bentuk atau pola tertentu akan mampu 

mengaitkan bagian-bagian yang terpisah 

dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, 

pelajaran dapat terpecah-pecah dan para anak 

didik akan sulit memusatkan perhatian. Titik 

pusat dapat tercipta melalui upaya 

merumuskan masalah yang hendak 

dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang 

hendak dijawab, atau merumuskan konsep 

yang hendak ditemukan. Titik pusat (fokus) 

akan membatasi keluasan dan kedalaman 

belajar serta akan memberikan arah kepada 

tujuannya.23 

 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid., 65. 
23 Ibid. 
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4) Prinsip keterpaduan 

Salah satu sumbangan guru untuk membantu 

anak didik dalam upaya mengorganisasikan 

perolehan belajar adalah penjelasan 

mengaitkan antara suatu pokok bahasan 

dengan pokok-pokok bahasan yang lain 

dalam mata pelajaran yang berbeda.24 

Keterpaduan pembahasan dalam peninjauan 

ini akan membantu anak didik dalam 

memadukan perolehan belajar dalam 

kegiatan interaksi edukatif.25 

5) Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi 

Masalah perlu pemecahan, bukan dihindari. 

Menghidari masalah sama halnya tidak mau 

membina diri untuk terbiasa memecahkan 

masalah. Namun begitu, masalah jangan 

dicari. Mencari masalah sama halnya 

mengundang masalah.26 Karena itu dalam 

interaksi edukatif, guru perlu menciptakan 

suatu masalah berdasarkan pokok basahan 

tertentu dalam mata pelajaran tertentu untuk 

dipecahkan oleh anak didik.27 

 

 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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6) Prinsip mencari, menemukan, dan 

mengembangkan sendiri 

Guru yang bijaksana akan membiarkan dan 

memberikan kesempatan pada anak didik 

untuk mencari dan menemukan sendiri 

informasi. Atau bila memberikan informasi, 

hanya yang mendasar saja sebagai pijakan 

bagi anak didik dalam mencari dan 

menemukan sendiri informasi lainnya.28 

7) Prinsip belajar sambil bekerja 

Belajar sambil melakukan aktivitas lebih 

banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, 

sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik 

lebih tahan lama tersimpan di dalam benak 

anak didik.29 Prinsip ini dapat diterapkan 

pada materi shalat, yaitu dengan cara guru 

meminta siswa untuk praktek secara mandiri. 

8) Prinsip hubungan sosial 

Belajar bersama merupakan salah satu cara 

untuk menggairahkan anak didik dalam 

menerima pelajaran dari guru. Keuntungan 

lain dari belajar bersama, yakni anak didik 

yang belum mengerti penjelasan guru, akan 

menjadi mengerti dari hasil penjelasan dan 

diskusi mereka dalam kelompok, dalam 

kasus-kasus tertentu penjelasan anak didik 

lebih efektif dimengerti daripada penjelasan 
                                                           

28 Ibid., 67. 
29 Ibid. 
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guru. Hal-hal yang demikian itulah yang 

mendasari pentingnya prinsip hubungan 

sosial.30 

9) Prinsip perbedaan individual 

Ketika guru hadir di kelas, guru akan 

berhadapan dengan anak didik dengan segala 

perbedaannya. Perbedaan ini perlu guru 

sadari sehingga guru tidak akan terkejut 

melihat tingkah laku dan perbuatan anak 

didik yang berlainan antara yang satu dengan 

yang lainnya.31 Kegagalan guru menuntaskan 

penguasaan anak didik terhadap bahan 

pelajaran yang diberikan salah satunya 

disebabkan karena guru gagal memahami 

sifat anak didik secara individual.32 

c. Interaksi Pembelajaran sebagai Interaksi 

Edukatif 

Belajar mengajar adalah suatu proses 

yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. 

Proses belajar mengajar akan berhasil bila 

hasilnya mampu membawa perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

nilai-sikap dalam diri anak didik.33 

                                                           
30 Ibid., 68-69. 
31 Ibid., 69. 
32 Ibid. 
33 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis, 12. 
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Proses pembelajaran perlu dilakukan 

dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut 

tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas 

guru dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif. Menurut Mulyasa “proses 

pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh 

peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, 

fisik, maupun sosialnya.”34 

Proses belajar mengajar akan senantiasa 

merupakan proses kegiatan interaksi antara dua 

unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak 

yang belajar dan guru sebagai pihak yang 

mengajar, dengan siswa sebagai subjek 

pokoknya.35 Interaksi dalam peristiwa belajar 

mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak 

sekedar hubungan antara guru dengan siswa, 

tetapi berupa interaksi edukatif.36 Interaksi yang 

dikatakan sebagai interaksi edukatif, apabila 

secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik, 

untuk mengantarkan anak didik ke arah 

kedewasaannya.37 Dalam hal ini, sebagaimana 

yang diungkapkan Uzer Usman, bahwa belajar 

                                                           
34 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 
Standar Nasional, 26-27. 

35 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, 14. 
36 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 
Standar Nasional, 27. 

37 Ibid., 25. 
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mengajar “bukan hanya penyampaian pesan 

berupa materi pelajaran melainkan penanaman 

sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang 

belajar.”38 

Proses belajar harus tumbuh dan 

berkembang dari diri anak sendiri, dengan kata 

lain anak-anak yang harus aktif belajar 

sedangkan guru bertindak sebagai 

pembimbing.39 Dalam proses belajar mengajar 

apabila guru yang selalu aktif memberikan 

informasi kepada murid, sedangkan murid hanya 

pasif mendengarkan keterangan guru, yang tidak 

ada reaksi terhadap keterangan guru, maka hal 

demikian sebenarnya tidak terjadi interaksi 

proses belajar mengajar. Guru hanya ingin terus 

menerus menyampaikan ilmu pengetahuan, 

tetapi tidak melihat sejauh mana pengertian, 

pemahaman, dan perhatian murid terhadap 

materi yang diberikan.40 

Interaksi belajar mengajar sebagai 

interaksi edukatif memiliki beberapa ciri sebagai 

berikut:  

1) Mempunyai tujuan 

                                                           
38 Ibid., 27. 
39 Ibid., 27-28. 
40 Ibid. 
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Sudah disampaikan bahwa intraksi edukatif 

adalah interaksi yang sadar akan tujuan. 

Maka mempunyai tujuan sudah menjadi 

kewajiban dalam interaksi belajar mengajar 

sebagai interaksi edukatif. Tujuan dari 

intraksi belajar mengajar ini tidak lain 

adalah untuk menciptakan perubahan ke 

arah yang positif dalam diri siswa. 

 

2) Mempunyai prosedur  

Ketika tujuan sudah dirumuskan maka perlu 

adanya serangkaian cara dan proses untuk 

mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang 

optimal dapat tercapai dengan adanya 

prosedur yang telah didesain dengan apik. 

3) Mempunyai materi khusus  

Salah satu unsur dalam sebuah interaksi 

adalah adanya pesan, begitu pula dalam 

interaksi belajar mengajar. Pesan yang 

dimaksud disini adalah materi yang hendak 

diberikan kepada siswa. 

4) Aktivitas siswa  

Dalam proses belajar mengajar terdapat dua 

unsur yang harus saling bekerjasama satu 

sama lain, yaitu guru dan siswa. Siswa 

sebagai pihak yang belajar harus 

mempunyai inisiatif untuk belajar. Hal ini 

ditandai dengan adanya aktivitas dari siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
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5) Guru memainkan peran sebagai 

pembimbing 

Peran guru dalam proses pembelajaran 

begitu besar. Ia harus dapat membangun 

suasana yang positif untuk mendukung 

pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 

Selain itu, guru diharapkan mampu untuk 

membimbing siswa sehingga siswa tidak 

mendapatkan kesulitan dalam proses 

belajarnya. 

6) Adanya pendisiplinan  

Pendisiplinan disini mempunyai arti bahwa 

dalam interaksi belajar mengajar harus 

mempunyai aturan, baik bagi guru maupun 

siswa. Aturan ini perlu depahami oleh 

masing-masing pihak supaya dapat 

dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagai 

bentuk ketaatan.    

7) Mempunyai batas waktu 

Batas waktu diperlukan supaya pelaku 

pendidikan dapat mencari cara yang 

seefektif dan seefisien mungkin dalam 

melakukan pembelajaran. Misalnya waktu 

untuk satu jam pelajaran adalah 45 menit. 

Dengan waktu itu, para guru diharapkan 

dapat melakukan proses pemblajaran 

seefektif mungkin. 
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8) Mempunyai sistem evaluasi  

Proses evaluasi begitu penting dalam 

rangkaian intraksi blajar mengajar. Proses 

evaluasi ini dilakukan dengan maksud 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi dan sejauh mana 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

 

d. Komponen-Komponen Dasar dalam Interaksi 

Edukatif 

Dalam proses mengajar dan belajar di 

sekolah sebagai suatu sistem interaksi, maka kita 

akan dihadapkan kepada sejumlah komponen-

komponen yang mau tidak mau harus ada. Tanpa 

adanya komponen-komponen tersebut 

sebenarnya tidak akan terjadi proses interaksi 

edukatif antara guru dengan peserta didik 

(murid). Komponen-komponen yang dimaksud 

adalah: 

1) Tujuan Instruksional 

Interaksi edukatif adalah kegiatan 

yang secara sadar dilakukan oleh guru untuk 

mencapai suatu tujuan. Jadi seorang guru 

harus mengetahui apa yang menjadi 

tujuannya dalam melakukan proses 

pembelajaran. Tujuan dapat menjadi 

pedoman bagi guru dalam melakukan 
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tindakan. Karena dengan adanya tujuan maka 

guru akan mempersiapkan segala hal yang 

dapat dijadikan sebagai pijakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

2) Bahan Pelajaran (Materi) 

Materi menjadi hal esensial dalam 

sebuah interaksi edukatif yang harus 

dipersiapkan dengan baik oleh guru. Sebagai 

seorang guru, maka sudah menjadi 

kewajibannya untuk menguasai materi yang 

akan disampaikan kepada anak didik dengan 

baik dan secara keseluruhan.  

3) Metode dan Alat dalam Interaksi 

Untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan maka diperlukan sebuah metode 

dan alat. Dalam proses pembelajaran 

diharapkan untuk menggunakan metode yang 

tidak hanya satu. Yang menjadi 

pertimbangan disini adalah karena masing-

masing metode memiliki kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Dalam pemilihan 

metode pembelajaran tidak boleh asal namun 

harus memperhatikan beberapa hal misalnya 

keadaan sekolah dan keadaan siswa. 

Alat digunakan untuk mempermudah 

proses penyampaian materi. Di kelas dapat 

dilihat dengan jelas yaitu papan tulis dan 
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kapur ataupun spidol. Selain itu perintah dan 

nasehat dari seorang guru juga merupakan 

alat. Misalnya saja guru yang memberikan 

perintah kepada siswa untuk membaca 

materi.  

4) Sarana 

Dalam proses pembelajaran perlu 

adanya sarana untuk menciptakan 

kelancaran. Sarana dapat berupa sumber 

belajar, ruang belajar, dan kondisi yang 

mendukung. 

5) Evaluasi41 

Edwind Wand dan W. Brown 

menyampaikan bahwa evaluation refer to the 

act or prosess to determing the value of 

something.42 Berbicara tentang proses belajar 

mengajar, maka evaluasi digunakan sebagai 

cara untuk mendapatkan informasi tentang 

sejauh mana siswa memahami materi dan 

sejauh mana keefektifan guru dalam 

mengajar. 

 

 

                                                           
41 Suryosubroto, Proses Belajar-Mengajar Di Sekolah, 157-

158. 
42 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif, 20. 
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e. Dasar Hukum Interaksi Edukatif 

Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Bab II, Pasal 4, yang berbunyi “Pendidikan 

Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.”43 Dari pasal ini dapat diketahui 

bahwa tugas guru adalah membentuk manusia 

yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

membentuk menusia yang berbudi pekerti luhur, 

membentuk manusia yang berpengetahuan dan 

berketerampilan, membentuk manusia yang 

memiliki kesehatan jasmani dan rohani, 

membentuk manusia yang berkepribadian 

mantap dan mandiri serta bertanggung jawab 

terhadap masyarakat dan bangsa. 

Selain itu, dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1945, terutama Pasal 3 yang 

berbunyi “Tujuan pendidikan dan pengajaran 

ialah membentuk manusia susila yang cakap dan 

warga negara yang demokratis serta 
                                                           

43
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif, 25. 
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bertanggung jawab tentang kesejahteraan 

masyarakat dan tanah air.”44 Dari pasal ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tugas guru adalah 

membentuk manusia susila yang cakap, 

membentuk warga negara yang demokratis, 

membentuk warga negara yang bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

tanah air. 

Guru sebagai salah satu unsur penting 

dalam pendidikan diharapkan dengan sangat 

untuk memahami kebijakan-kebijakan diatas 

sehingga guru memiliki landasan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

pendidik. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang ada maka guru dituntut untuk 

melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

edukatif. Pada akhirnya terciptalah kegiatan 

interaksi edukatif yang antara guru dan peserta 

didik untuk membentuk manusia Indonesia yang 

dewasa susila. 

f. Langkah-Langkah Interaksi Edukatif 

R.D. Corners, mengidentifikasikan tugas 

mengajar guru yang bersifat suksesif menjadi 

tiga tahap yakni tahap sebelum pengajaran, 

tahap pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran. 

Yang guru lakukan dalam masing-masing tahap 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
44

 Ibid., 28. 
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1) Tahap sebelum Pengajaran 

Dalam tahap ini guru harus menyusun 

program tahunan pelaksanaan kurikulum, 

program semester atau catur wulan (cawu), 

program satuan pelajaran (sapel), dan 

perencanaan program pengajaran.45 Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a) Bekal bawaan anak didik 

b) Perumusan tujuan pembelajaran 

c) Pemilihan metode 

d) Pemilihan pengalaman-pengalaman 

belajar 

e) Pemilihan bahan dan peralatan belajar 

f) Mempertimbangkan jumlah dan 

karakteristik anak didik 

g) Mempertimbangkan jumlah jam 

pelajaran yang tersedia 

h) Mempertimbangkan pola 

pengelompokan 

i) Mempertimbangkan prinsip-prinsip 

belajar 

2) Tahap pengajaran merupakan tahap 

pelaksanaan apayang direncanaka. Beberapa 

aspek yang perlu dipertimbangkan adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengelolaan dan pengendalian kelas 

                                                           
45

 Ibid., 69-70. 
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b) Penyampaian informasi 

c) Penggunaan tingkah laku verbal dan 

nonverbal 

d) Merangsang tanggapan balik dari anak 

didik 

e) Mempertimbangkan prinsip-prinsip 

belajar 

f) Mendiagnosis kesulitan belajar 

g) Mempertimbangkan perbedaan 

individual 

h) Mengevaluasi kegiatan interaksi 

3) Tahap sesudah pengajaran merupakan 

kegiatan atau perbuatan setelah pertemusn 

tatap muka dengan anak didik yang meliputi: 

a) Menilai pekerjaan anak didik 

b) Menilai pengajaran guru 

c) Membuat perencanaan untuk pertemuan 

berikutnya 

g. Pengaruh Faktor Guru  

Faktor-faktor yang melekat pada guru yang 

berpengaruh itu adalah: 

1) Kepribadian 

2) Penguasaan bahan 

3) Penguasaan kelas 

4) Cara guru berbicara 

5) Cara menciptakan suasana kelas 

6) Memperhatikan prinsip individualitas46 
                                                           

46 Suryosubroto, Proses Belajar-Mengajar Di Sekolah, 163-
164. 
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2. Keterampilan Komunikasi 

Evert M. Rogers mendefinisikan komunikasi 

sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu 

gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada 

penerima dengan tujuan untuk merubah 

perilakunya.47 Dari sini dapat diketahui bahwa 

komunikasi dapat terjadi apabila terdapat tida unsur 

di dalamnya yaitu pemberi, penerima dan gagasan.  

Dalam proses pembelajaran, komunikasi 

antara guru dan siswa menjadi faktor yang penting 

karena dapat berpengaruh kepada keberhasilan 

pembelajaran itu sendiri. Berbicara tentang hal ini, 

komunikasi mempunyai sepuluh fungsi sebagai 

berikut: 

a. Pengendalian 

Dalam proses pembelajaran umumnya terdapat 

siswa yang berperilaku tidak relevan. Guru 

dapat menggunakan fungsi pengendalian untuk 

menghadapi keadaan ini. Sebagai contoh ketika 

siswa membuat kegaduhan maka guru 

menasehatinya.  

b. Motivasi 

Komunikasi dapat memotivasi siswa dengan 

cara guru menjelaskan terlebih dahulu tentang 

pentingnya materi yang akan dipelajari. Dengan 

                                                           
47 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, 196. 
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mengetahui manfaatnya maka siswa yang sadar 

akan bersemangat untuk mempelajarinya.  

c. Pengungkapan emosi 

Komunikasi sebagai sarana pengungkapan 

emosi dapat diwujudkan dalam bentuk 

pengungkapan apa yang dirasakan dan apa yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Sebagai 

contoh ketika guru selesai menyampaikan materi 

siswa menanyakan perihal yang belum dia 

pahami. 

d. Informasi 

Antara guru dan peserta didik saling bertukar 

informasi selama proses pembelajaran. 

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan prose 

pembelajaran sehingga mencapai tujuan yang 

diharapkan. Fungsi informasi ini dapat berupa 

penyampaian materi yang dilakukan oleh guru 

kepada peserta didik. Karena penyampaian 

materi oleh guru juga berarti penyampaian 

informasi oleh guru. 

e. Bahan diskusi 

Bentuk komunikasi disini adalah dimana guru 

menyampaikan suatu permasalahan kepada 

peserta didik dan meminta peserta didik untuk 

mencari solusi atas permasalahan tersebut. 

f. Sosialisasi 

Komunikasi sebagai bentuk sosialisasi dapat 

berupa pemberian pengetahuan kepada peserta 

didik mengenai nilai-nilai yang ada di 
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masyarakat. Harapannya peserta didik dapat 

memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut 

di lingkungan sekitarnya. 

g. Hiburan 

Fungsi hiburan ini akan membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih asik dan 

menyenangkan. Tujuan dari hiburan ini juga 

untuk menghindarkan rasa bosan dan 

menumbuhkan semangat pada diri peserta didik, 

terlebih ketika memasuki jam pelajaran siang. 

h. Integrasi 

Dengan banyaknya jumlah peserta didik maka 

juga terdapat banyak perbedaan diantara mereka. 

Di dalam sebuah kelas perlu adanya 

pengintegrasian perbedaan tersebut supaya tidak 

terdapat sekat antara siswa satu dengan siswa 

lainnya. 

 

i. Pendidikan Fungsi  

Komunikasi sebagai pendidikan terwujud pada 

saat penyampaian materi sebagai transfer 

pengetahuan. Penyampaian materi ini bertujuan 

untuk memberikan pendidikan dan pemahaman 

kepada peserta didik.  

j. Kebudayaan  

Dengan terjaganya komunikasi antara guru 

dengan peserta didik dalam setiap proses 

pembelajaran maka secara tidak langsung 

membentuk suatu budaya. Sebagai contoh dalam 
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proses pembelajaran yang sudah menjadi budaya 

adalah siswa mengajukan pertanyaan kepada 

guru tentang suatu hal yang belum dia pahami. 

3. Usaha dalam Pengembangan Sikap Keagamaan 

Para penanggung jawab pendidikan dapat 

melakukan pengembangan sikap keagamaan siswa 

dengan berbagai pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Pengalaman 

Zakiah Darajat mengatakan “sikap keagamaan 

merupakan perolehan dan bukan bawaan. Ia 

terbentuk melalui pengalaman langsung yang 

terjadi dalam hubungannya dengan unsur-unsur 

lingkungan, namun faktor individu ikut pula 

menentukan.48 Dikatakan sebagai pengalaman 

karena seseorang tersebut sudah pernah 

mengalami. Dalam proses pembelajaran 

pemberian pengalaman ini dapat dilakukan 

melalui sebuah praktek, misalnya saja praktek 

ibadah. Dengan mengalami sendiri maka siswa 

akan lebih memahami tentang nilai yang 

terkandung dalam sebuah materi.  

b. Pendekatan Pembiasaan 

Menurut Muhammad Usman Najati “jika 

seseorang melakukan kebiasaan secara berulang-

ulang maka kebiasaan itu akan berurat akar 

dalam dirinya. Kebiasaan ini akan muncul 

                                                           
48 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2015), 278.  
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dengan sendirinya tanpa pertimbangan.”49 Di 

dalam lingkungan sekolah, pembiasaan ini dapat 

berupa sebuah budaya misalnya budaya sholat 

dhuha berjamaah setiap harinya. Dengan 

pemberlakuan ini, maka cepat atau lambat akan 

membuat siswa membiasakan diri untuk 

melakukannya. Jika sesuatu sudah menjadi 

kebiasaan dalam keseharian maka ketika 

kebiasaan itu tidak dilakukan  akan terjadi 

konflik dalam diri pelaku. 

c. Pendekatan Keteladanan 

Muhammad Said Nursi mengatakan bahwa sifat-

sifat khusus anak ialah ingin meniru yang baik 

dan buruk, maka perlu ada keteladanan dari 

orang tua, guru, dan sebagainya. Memberi 

contoh atau teladan ialah salah satu metode 

pendidikan Islam. Selain memberi hadiah dan 

hukuman jika mereka salah dan berprestasi.50 

Para penanggung jawab pendidikan wajib 

memberikan teladan yang baik “uswah 

hasanah” bagi anak didiknya. Yang perlu 

diperhatikan adalah seorang pendidik jangan 

hanya memberikan perintah kepada anak, namun 

berikanlah teladan pula kepada anak. Sebagai 

contoh, seorang guru memberikan perintah 

kepada siswa untuk melaksanakan sholat dan 

berkata jujur. Maka sebelum guru menyuruh 
                                                           

49 Ibid. 
50 Ibid., 280. 
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siswa, guru sudah harus melakukannya atau guru 

juga harus melakukan hal yang sama. Mana 

mungkin siswa mengerjakan sebuah perintah 

sedangkan yang memberikan perintah tidak 

mengerjakannya.  

d. Pendekatan Targhib dan Tarhib 

Yang dimaksud dengan targhib adalah 

pemberian penghargaan “reward” atas sesuatu. 

Menurut M. Hanafi Anshari, ganjaran berate alat 

pendidikan represif yang bersifat menyenangkan. 

Ganjaran diberikan kepada anak yang 

mempunyai prestasi-prestasi tertentu dalam 

pendidikan memiliki kerajinan dan tingkah laku 

yang baik sehingga dapat dijadikan teladan bagi 

kawan-kawannya. Ganjaran dapat dibedakan ke 

dalam empat macam: 1) pujian, 2) 

penghormatan, 3) hadiah, dan 4) tanda 

penghargaan.51 Dalam proses pembelajaran, 

pemberian ganjaran ini dapat memecut semangat 

siswa untuk terus belajar dan meningkatkan 

prestasi belajarnya.  

Muhammad Utsman Najati menggunakan kata 

Tarhib untuk punishment, yaitu suatu kegagalan 

dalam meraih tujuan dan keberhasilan dimana 

hal itu menyebabkan perasaan sakit, sumpek dan 

tidak menyenangkan.52 Dalam proses 

pembelajaran pemberian punishment 
                                                           

51 Ibid., 282. 
52 Ibid., 282-283. 
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dimaksudkan untuk membuat efek jera pada diri 

siswa yang telah melakukan hal yang tidak 

relevan. Sebagai contoh, seorang siswa terus 

membuat kegaduhan pada saat proses 

pembelajaran. Seorang guru memberikan 

punishment kepada siswa dengan cara 

menyuruhnya untuk maju ke depan menerangkan 

sebagian materi kepada teman-temannya. 

 

4. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Purwanto menyatakan bahwa prestasi 

belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi 

setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan. R.M. Gagne 

menyatakan bahwa prestasi belajar adalah 

kecakapan manusiawi (human capabilities) yang 

meliputi informasi verbal, kecakapan intelektual 

(diskriminasi, konsep konkret, konsep abstrak, 

aturan dan aturan yang lebih tinggi), strategi 

kognitif, sikap, dan kecakapan motorik.53 

Sutratinah Tirtonegoro menyatakan 

bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil 

usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 

                                                           
53 Donni Juni Priansa, Kinerja Dan Profesionalisme Guru 

Fokus Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dan 
Pembelajaran, 288. 
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yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut Tohirin, prestasi belajar 

adalah apa yang dicapai oleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar.54 

Pada dasarnya indikator prestasi belajar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah 

laku yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Muhibbin Syah menyatakan 

bahwa prestasi belajar idealnya meliputi 

segenap ranah psikologi yang berubah akibat 

pengalaman dan proses belajar peserta didik.55 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi 

Belajar 

Berhasil tidaknya peserta didik dalam 

belajar disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu 

berasal dari dalam diri peserta didik yang 

belajar, dan ada pula dari luar dirinya.56 Dalam 

pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus 

dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempegaruhi prestasi belajar siswa tersebut, 

                                                           
54 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 
Standar Nasional, 119. 

55 Donni Juni Priansa, Kinerja Dan Profesionalisme Guru 
Fokus Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dan 
Pembelajaran, 289. 

56 Ibid. 
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karena sangat penting untuk dapat membantu 

siswa dalam rangka pencapaian prestasi belajar 

yang diharapkan.57 

Menurut Dalyono faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar adalah 

sebagai berikut: 

1) Faktor internal (faktor yang berasal dari 

dalam diri) 

a) Kesehatan 

b) Intelegensi dan bakat 

c) Minat dan motivasi 

d) Cara belajar 

Alasan hal di atas dikatakan sebagai 

faktor yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar dikarenakan yang pertama, ketika 

kesehatan siswa sedang lemah maka semangat 

dan daya tangkapnya terhadap materi akan 

berkurang. Kedua, tingkat intelegensi masing-

masing siswa berbeda, sebagai contoh siswa 

yang berintelegensi tinggi memiliki prestasi 

belajar yang tinggi, dan siswa yang 

berintelegensi rendah memiliki prestasi belajar 

yang rendah pula. Berbicara tentang bakat, 

contohnya dalam pelajaran matematika. Siswa 

yang memiliki bakat dalam pelajaran 

                                                           
57 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 
Standar Nasional, 119-120. 
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matematika cenderung memiliki prestasi yang 

tinggi begitu pula sebaliknya.  

Ketiga  minat dan motivasi, ketika siswa 

memiliki minat dan motivasi tinggi untuk 

mempelajari sesuatu maka dia akan bersungguh-

sungguh dalam prosesnya yang pada akhirnya 

berpengaruh kepada tinggi rendahnya prestasi 

siswa tersebut. Keempat cara belajar, belajar 

memerlukan cara yang tepat supaya prosesnya 

tidak sia-sia. Hal ini dapat dimulai melalui 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat 

dengan kondisi sekolah dan kondisi siswa.  

Faktor eksternal (faktor yang berasal dari 

luar diri) 

a) Keluarga 

b) Sekolah 

c) Masyarakat 

d) Lingkungan sekitar58 

Faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik 

yang pertama adalah keluarga. Anak tumbuh 

dan berkembang dalam lingkungan keluarga. 

Maka dari itu peran keluarga yakni orang tua 

sangat penting untuk memberikan pendidikan 

kepada anak dan memebntuk pribadi anak. 

                                                           
58

 Ibid. 
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Faktor yang kedua adalah lembaga 

sekolah. Lembaga sekolah adalah lembaga 

formal yang mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan proses pendidikan. Sebagai 

tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

sudah tentu sekolah mempunyai peran dalam 

hasil prestasi siswa.  

Faktor yang ketiga adalah lingkungan 

masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah 

tempat dimana anak bersosialisasi setiap 

harinya. Sehingga tidak salah jika lingkungan 

masyarakat juga mempengaruhi kepribadian 

seorang anak.  

c. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

Agar dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya, seorang siswa harus mampu me-

manage faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajarnya. Jika siswa mampu untuk 

mengendalikan konsep dirinya dan 

mengarahkannya kepada hal-hal yang positif, 

maka siswa akan mudah dalam belajar dan 

mendapat prestasi yang baik.59 

Disamping upaya dari pihak siswa, pihak 

pendidik juga harus mempunyai upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara 

melakukan pembelajaran seefektif mungkin. 

                                                           
59 Ibid., 137. 
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Dengan pembelajaran yang efektif, maka siswa 

akan lebih mudah dalam menerima pelajaran 

dan hasilnya akan tampak secara konkrit dalam 

prestasi belajar.60 

5.  Faktor Pendukung  Peningkatan Prestasi Siswa 

a.  Membangun Hubungan Yang Positif antara 

Orang Tua dan Guru 

Hubungan yang positif antara sekolah dengan 

orang tua merupakan salah satu kontribusi penting 

bagi prestasi murid di sekolah.61 Interaksi yang 

tercipta antara keduanya dapat membentuk sebuah 

atmosfer yang baik sebagai bentuk dukungan dalam 

belajar. Kendala bagi terciptanya hubungan yang 

positif antara guru dengan orang tua adalah ketika 

terjadi suatu masalah baik orang tua maupun guru 

sama-sama mengalami konflik batin. Hal ini 

terwujud dengan adanya guru yang menyalahkan 

pihak keluarga atas terjadinya masalah dalam diri 

murid, begitu pula orang tua yang menyalahkan 

pihak sekolah atas permasalahan yang terjadi. Selain 

itu, ketiadaan hubungan antara guru dan orang tua 

seringkali menimbulkan rasa ketidakpercayaan 

dalam diri orang tua. Terlebih sikap guru yang hanya 

menghubungi orang tua pada saat  terjadi 

                                                           
60 Ibid. 
61 Raymond J. Wlodkowski & Judith H. Jaynes, Hasrat Untuk 

Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 95. 
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permasalahan dalam diri anak, karena hal seperti ini 

dominan dipahami sebagai bentuk perlawanan. 

Dalam upaya membangun hubungan yang 

positif antara guru dengan orang tua dapat dilakukan 

beberapa cara berikut:  

a) Masing-masing dari orang tua dan guru barusaha 

menumbuhkan sikap saling percaya. 

b) Menyampaikan tujuan bersama tentang minat 

anak. 

c) Selalu berusaha untuk menjaga komunikasi. 

d) Menghindari sikap saling menyalahkan dan 

melestarikan sikap mencari jalan keluar bersama 

dalam hal pemecahan masalah. 

Dalam hal komunikasi dengan orang tua, 

seorang guru dapat memulainya dengan 

menghubungi orang tua melalui surat, via telepon, 

atau dengan kuisioner. Pihak orang tua pun tidak 

harus menunggu guru untuk datang, namun mereka 

dapat mengambil inisiatif untuk melakukan 

komunikasi terlebih dahulu. Dalam komunikasinya, 

orang tua dapat memberikan informasi tentang anak 

yang dipandang bermanfaat dalam hal proses belajar 

mengajar di kelas. Di sisi lain orang tua juga dapat 

memberitahu guru tentang keterbatasannya dalam 

hal pendidikan anak. 

Dalam hal kerjasama dalam mencapai 

penuntasan masalah, guru dan orang tua harus 

memiliki kesepakatan untuk saling memberikan 
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bantuan satu sama lain. Langkah penuntasan 

masalah ini dapat dilakukan dengan dua cara, 

pertama mendefinisikan masalah dan yang kedua 

eksprimen untuk menemukan solusi. Orang tua dan 

guru bisa bekerja dalam mendefinisikan masalah 

dengan cara yang sama, dengan berbagai tujuan 

untuk menggambarkan situasinya dalam suatu cara 

yang menghindarkan sikap saling menyalahkan.62 

Mencoba untuk memecahkan masalah bukanlah 

sesuatu yang dilihat hanya dalam peengertian 

keberhasilan atau kegagalannya, tetapi lebih sebagai 

suatu usaha untuk menemukan jalan terbaik dalam 

memecahkan masalah bersama-sama.63 

b.  Membantu Perkembangan Keberhasilan dalam 

Belajar 

Bagi orang tua, ketika mengetahui sang anak 

mengalami ketidakberhasilan dalam belajarnya dapat 

melakukan langkah-langkah penyelesaian berikut 

ini: 

a) Menilai situasi secara serius.  

b) Menghibur. 

c) Menekankan sisi positif dari situasinya. 

d) Memutuskan apa masalahnya. 

e) Memempertimbangkan dan memilih solusi.  

f) Buatlah sebuah rencana dan mengikutinya. 

                                                           
62 Ibid., 105. 
63 Ibid. 
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g) Mendorong! Mendorong! Mendorong!.  

h) Mengevaluasi hasilnya. 

Dalam hal ini, yang dapat dilakukan oleh 

seorang guru adalah menciptakan tiga kondisi 

berikut: 

a) Beragam, petunjuk yang berkualitas akan 

membantu murid-murid untuk belajar jika 

mereka memang berusaha untuk belajar.64 

Keberagaman ini dapat diwujudkan dengan 

membentuk kelompok kecil untuk saling 

bekerjasama, memberitahukan sumber belajar 

kepada siswa, menyediakan petunjuk yang telah 

diprogramkan, menggunakan teknik audiovisual, 

dan guru memberikan bantuan secara pribadi 

kepada siswa. 

b) Bukti konkret bahwa usaha murid-murid 

membuat sebuah perbedaan.65 Ketika masing-

masing murid memiliki usaha untuk belajar 

maka akan memunculkan prbedaan dalam diri 

murid, misalkan saja ktika seorang murid 

memiliki kesungguhan dalam mempelajari 

sebuah materi yang belum pernah dia dapat 

sebelumnya, maka murid tersebut pada akhirnya 

akan mengerti tentang isi materi tersebut.   

                                                           
64 Ibid., 122. 
65 Ibid., 123. 
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c) Pengaruh balik yang terus-menerus berkenaan 

dengan kemajuan belajar.66 Hal ini dapat 

diwujudkan melalui peran guru yang focus pada 

perbaikan dan sering melakukan evaluasi. 

c. Membina Komunikasi Dengan Anak Dalam 

Keluarga 

Keluarga sebagai soko guru pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mencetak manusia-manusia yang terdidik, beradap 

dan terampil.67 Hal ini memberikan arti bahwa orang 

tua adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas 

kesuksesan seorang anak. Dalam sebuah keluarga 

harus tercipta hubungan yang berkualitas, bukan 

hanya antara suami dan istri namun secara 

keseluruhan. Sebagai orang tua, sudah barang tentu 

mempunyai kecenderungan untuk memberikan 

nasihat kepada anaknya dengan tujuan sang anak 

dapat berperilaku dengan baik. Hal ini sebagai 

bentuk komunikasi yang edukatif antara orang tua 

dan anak. Keberhasilan anak untuk menjadi seorang 

yang manusiawi tergantung pendidikan yang 

diberikan orang tua dan seberapa besar tingkat 

ketekunan orang tua dalam memberikan pendidikan 

terhadap anaknya. 

d. Bimbingan dan Konseling Sekolah 

                                                           
66 Ibid., 124. 
67 Mukhlison Effendi, Komunikasi Orang Tua dengan Anak, 

(Ponorogo: STAIN Press, 2012), 95. 
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Bimbingan dan konseling dalam kinerjanya 

berkaitan dengan upaya mewujudkan pengembangan 

potensi diri peserta untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dalam kehidupan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.68 Bimbingan dan 

konseling memiliki empat fungsi yaitu pencegahan, 

pemahaman, perbaikan, dan pemeliharaan serta 

pengembangan. Dalam pelayanannya terdapat 

konseling individual yaitu tatap muka secara pribadi 

yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan. 

Langkah-langkah dalam pengentasan masalah ada 

enam macam, yaitu: 

a) Langkah Analisis 

Langkah ini dapat dilakukan dengan cara 

melakukan analisis laporan hasil belajar siswa, 

melakukan observasi langsung terhadap peserta 

didik, melakukan wawancara, catatan anekdot, 

angket dan kuisione. 

 

b) Langkah  Sintesis 

Disini pihak bimbingan dan konseling 

mengumpulkan data yang relevan dengan 

permasalahn yang dihadapi oleh siswa. Misalkan 

                                                           
68 Dewa Ketut Sukardi, et al., Proses Bimbingan dan Konseling 

di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21. 
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saja mengenai prestasi, sikap maupun hubungan 

dengan orang tua. 

c) Langkah Diagnosis  

Disini pihak bimbingan dan konseling 

melakukan interpretasi dari permasalahn yang 

dihadapi dengan berbagai factor penyebabnya. 

Dengan melakukan diagnosis diharapkan 

masalah akan menemui titik kejelasan. 

d) Langkah Proganosis  

Dalam langkah ini pihak bimbingan dan 

konseling mencari alternative dalam usaha 

pemecahan masalah yang ada. Misalkan saja 

dngan melakukan komunasi langsung dengan 

siswa dan melakukan komunikasi dengan orang 

tua siswa.  

e) Langkah Konseling atau Treatment  

Setelah melalui langkah-langkah di atas, kini 

tiba pada tahap pemberian perlakuan atas 

permasalahan yang ada. Dalam treatment ini 

sangat tergantung dengan diagnosis dan 

proganosis yang tlah dilakukan sebelumnya.  

f) Langkah Tindak Lanjut  

Langkah terakhir adalah mengadakan follow-up 

atas pemberlakuan tadi. Hal ini dilakukan 

dengan memberikan pengarahan dari awal 

hingga akhir  kepada siswa mengenai 

pemberlakuan. 

e. Kerjasama Pihak Bimbingan dan Konseling Sekolah 

dengan Orang Tua Siswa 



48 
 

 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak 

BP/BK diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak 

di luar sekolah, salah satunya adalah orang tua. 

Komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak 

dapat membantu dalam pengentasan permasalahan 

siswa, dalam hal ini pihak BP/BK dapat melakukan 

kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling untuk 

memperoleh data, keterangan, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta 

didik (klien) melalui kunjungan ke rumahnya. 

Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari 

orang tua dan anggota keluarga lainnya.69   

f. Supervisi Kepala Sekolah 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu 

melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala 

sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang 

dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas 

untuk mengamati proses pembelajaran secara 

langsung, terutama dalam pemilihan dan 

penggunaan metode, media yang digunakan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.70 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisi, 

kepala sekolah dapat melakukan komunikasi dengan 

guru. Dari proses komunikasi ini dapat diketahui apa 

                                                           
69 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, 294. 
70 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),  
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saja kendala dalam proses pembelajaran, bagaimana 

pencapaian tujuan pembelajaran dan sebagainya. 

Proses ini sebagai wujud pengawasan, penilaian 

kinerja dan peningkatan kinerja guru. Jika seorang 

guru terus mendapatkan pengawasan dari kepala 

sekolah, maka otomatis guru tersebut akan 

melakukan yang terbaik dalam proses 

pembelajarannya.  

Komunikasi antara kepala sekolah dengan 

guru bukan hanya untuk mencari tahu bagaimana 

kinerja guru, namun untuk mencari solusi atas 

permasalahan yang ada. Dengan adanya usaha 

pengentasan masalah pembelajaran maka hal ini 

dapat berpengaruh kepada tinggi rendahnya mutu 

pendidikan di sekolah tersebut. 

g.  Kegiatan Lembaga Sekolah 

Usaha pembentukan watak melalui sekolah, 

secara berbarengan dapat dilakukan melalui 

pendidikan nilai dengan langkah menerapkan 

pendekatan “modeling” atau “examplary” atau 

“uswah hasanah”. Yakni mensosialisasikan dan 

membiasakan lingkungan sekolah untuk 

menghidupkan dan mengakkan nilai-nilai akhlak dan 

moral yang benar melalui model atau teladan.71 

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan wajib 

                                                           
71 Jito Subianto, “Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat 

Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas”, Jurnal Penelitian 
Pendidikan Islam, 2 (Agustus, 2013), 343. 
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melakukan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Selain melalui pembelajaran di kelas, sekolah dapat 

memberlakukan kurikulum tersembunyi sebagai 

kegiatan penunjang keberhasilan proses pendidikan. 

Setiap sekolah pasti mempunyai budaya yang dijaga 

sebagai bentuk pendidikan bagi siswanya.  Dengan  

kata lain, sekolah harus dapat menciptakan kondisi 

yang dapat membuat peserta didik semangat untuk 

belajar.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Mengacu kepada Strauss 

dan Corbin penelitian kualitatif adalah suatu jenis 

penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan 

tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. 

Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian 

tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga 

tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan 

timbal balik. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.72 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian etnografi. Etnografi 

adalah analisis deskripsi atau rekonstruksi dari gambaran 

dalam budaya dan kelompok (reconstruction of intact 

culture scenes and group). Etnografi juga dikatakan 

menciptakan ulang bagi pembaca membagi keyakinan, 

kegiatan, karya, pengetahuan dan perilaku kelompok 

                                                           
72 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
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orang.73 Jenis penelitian etnografi adalah jenis penelitian 

yang untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan 

spesifik alamiah. Ciri-ciri penelitian etnografi 

membutuhkan waktu yang lama dan mendalam.74  

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa 

karakteristik, diantaranya yaitu penelitian menggunakan 

latar alami (natural setting), manusia sebagai alat 

(instrument), penelitian kualitatif menggunakan metode 

kualitatif, analisis data secara induktif (analisis data 

kualitatif bersamaan dengan proses pengumpulan data), 

penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar, perilaku), mementingkan segi proses 

daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna 

merupakan perhatian utama dalam penelitian.75 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan berperan serta, namun 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.76 Dengan kata lain seorang peneliti 

bertugas sebagai instrument penelitian itu sendiri dan 

                                                           
73 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Citapustaka Media, 2012), 100. 
74 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2003), 161. 
75 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1997), 38. 
76 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,117. 
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terjun langsung ke tempat penelitian. Meskipun berperan 

serta, namun seorang peneliti hanya boleh mengamati 

dan tidak diperbolehkan ikut campur dalam kegiatan 

subjek penelitian. Hal ini dikarenakan sebuah penelitian 

kualitatif alurnya adalah alamiah, subjek penelitian tidak 

boleh diberikan perlakuan tertentu. Dalam penelitian ini, 

peneliti terjun langsung ke SMA Negeri 1 Sambit dan 

melakukan penelitian tentang bagaimana interaksi 

edukatif guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan mencari tahu 

apa saja faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat interaksi edukatif guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

tersebut. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah SMAN 1 Sambit. Alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena 

peneliti ingin mengetahui interaksi antara guru 

Pendidikan Agama Islam dengan siswa. Selain itu, 

peneliti adalah peserta Magang II yang ditempatkan di 

SMAN 1 Sambit, yang mana sedikit banyak telah 

mengetahui keadaan siswa di SMAN 1 Sambit dan 

menemukan beberapa hal yang membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data 
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Yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.77 Data dalam penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, 

kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam 

bentuk kategori-kategori.78 Jadi, dalam penelitian ini 

peneliti mendeskripsikan data yang didapat selama 

proses penelitian tentang SMA Negeri 1 Sambit yang 

relevan dengan judul. Data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh 

melalui wawancara dengan informan yang sedang 

dijadikan sampel dalam penelitiannya.79 Peneliti 

mencari data dengan cara melakukan wawancara 

bersama pihak yang dipandang mengetahui secara 

gamblang tentang data yang sedang dicari. Dalam 

penelitian ini pihak yang dijadikan sampel penelitian 

oleh penulis adalah guru Pendidikan Agama Islam, 

siswa, orang tua, BP/BK sekolah dan Kepala 

Sekolah. 

2. Data Sekunder 

Berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat 

diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, 

                                                           
77 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 114. 
78 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan 

Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209. 
79 Ibid. 
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melihat atau mendengarkan.80 Data sekunder ini 

dapat berupa tulisan, foto, maupun video. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan data sekunder oleh 

penulis adalah dokumen tertulis dan berbagai 

kegiatan di sekolah yang relevan dengan judul. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

dilakukan sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Lincoln  & Guba, yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Ketiga teknik ini dipandang sebagai cara 

yang efektif guna mendapatkan data mengenai fokus 

penelitian yang ada.81  

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan 

potensi yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam.82 Penelitian ini menggunakan 

sistem wawancara tidak terstruktur, dengan harapan 

proses wawancara dapat berjalan dengan santai dan 

asik sehingga pihak yang diwawancara mempunyai 

sikap terbuka terhadap peneliti. Beberapa pihak yang 

peneliti jadikan sebagai informan  adalah kepala 

                                                           
80 Ibid. 
81 Ibid., 114. 
82 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 265. 
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sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, siswa, orang 

tua siswa, dan BP/BK yang ada di SMAN 1 Sambit. 

2. Observasi 

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari 

lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan 

diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke 

lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. 

Data yang diobservasi dapat berupa gambaran 

tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, 

keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi 

juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi 

atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.83 

Menurut Patton, tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-

aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang 

terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat 

dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian 

yang diamati tersebut.84 Pada penelitian ini, peneliti 

mengadakan observasi secara langsung di SMAN 1 

Sambit yaitu mengamati proses interaksi antara guru 

Pendidikan Agama Islam dengan siswa dan budaya 

yang terdapat di sekolah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, 

                                                           
83 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT 

Grasindo, 2010), 112. 
84 Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134. 



   57 
 

 
 

tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan 

tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis 

yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna 

bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang 

sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka 

kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki.85 

Moleong memberikan alasan-alasan kenapa studi 

dokumen berguna bagi penelitian kualitatif 

diantaranya: 

a. Karena merupakan sumber data yang stabil, kaya 

dan mendorong pencarian data lain. 

b. Berguna sebagai bukti (evidence) untuk suatu 

penguji. 

c. Berguna dan sesuai karena sifatnya yang 

alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada 

dalam konteks. 

d. Relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya 

membutuhkan waktu. 

e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan 

untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki.86 

 

F. Teknik Analisis Data 

                                                           
85 Pupuh Fathurrahman, Metode Penelitian Pendidikan, 183. 
86 Ibid. 
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Miles & Huberman menyatakan bahwa analisis 

data merupakan proses menyusun atau mengolah data 

agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.87 Dalam penelitian 

ini, data yang didapat kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis data kualitatif model interaktif 

dari Miles & Huberman yang terdiri dari: a) reduksi data 

b) penyajian data, dan c) kesimpulan, dimana prosesnya 

berlangsung secara sirkuler selama penelitian 

berlangsung.88 

1. Reduksi Data 

Miles & Huberman menjelaskan bahwa 

reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.89 

Disini peneliti berusaha memilih data yang telah 

didapatkan selama melakukan penelitian di lapangan 

yang sesuai dengan data yang diharapkan yaitu 

mengenai interaksi edukatif guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan faktor 

pendukung serta penghambatnya.  

2. Penyajian Data 

Menurut Miles & Huberman penyajian data 

adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

                                                           
87 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, 146. 
88 Ibid., 147. 
89 Ibid., 148. 
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memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.90 Disini 

peneliti berusaha menyajikan data hasil reduksi 

sehingga data yang diperoleh dapat terorganisir dan 

mudah untuk dipahami.  

3. Kesimpulan  

Setelah data disajikan yang juga dalam 

rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.91 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, 

peneliti berusaha menarik kesimpulan dari data yang 

telah diperoleh tersebut.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (Validitas) dan 

keandalan (reabilitas).92 Dalam penelitian kualitatif 

faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena 

suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak 

mendapat pengakuan atau terpercaya.93 Untuk 

mendapatkan data yang diakui kebenarannya maka 

peneliti melakukan kaidah-kaidah yang dapat membuat 

data penelitian yang didapatkan mendapatkan 

pengakuan tentang kebenarannya. 

                                                           
90 Ibid., 150. 
91 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, 150. 
92 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
93 Ibid., 165. 
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Pada penelitian ini, jalan yang peneliti lalui 

sebagai usaha dalam mendapatkan kepercayaan atas data 

yang ditemukan adalah dengan hal beikut ini: 

1. Memperpanjang masa observasi 

Harus cukup waktu untuk betul-betul mengenali 

suatu lingkungan, mengadakan hubungan baik 

dengan orang-orang disana, mengenal kebudayaan 

lingkungan, dan mengechek kebenaran informasi.94 

Peneliti memperpanjang masa observasinya yang 

bukan hanya satu atau dua hari saja di SMAN 1 

Sambit supaya dapat mengenali lingkungan 

penelitian dengan sangat baik dan mendapatkan hasil 

penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Pengamatan yang terus menerus 

Peneliti berusaha mengamati segala hal yang terjadi 

di SMAN 1 Sambit secara lebih mendalam supaya 

dapat menyajikan deskripsi data yang lebih 

mumpuni tentang apa yang menjadi bahasan dalam 

penelitiannya tersebut 

3. Triangulasi  

Tujuan triangulasi adalah menchek kebenaran data 

tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, 

pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu 

yang berlainan, dan sering dengan menggunakan 

metode yang berlainan.95 Peneliti melakukan 

                                                           
94 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 1996), 114. 
95 Ibid., 116. 
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pengecekan data dengan mencocokkan data yang 

diperoleh baik melalui proses wawancara dengan 

narasumber yang berbeda, observasi, dan 

dokumentasi.  

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif ada 

tiga macam yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan 

lapangan, tahap analisis intensif, dan di tambah dengan 

tahap terakhir dari penelitain yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. 

Pada tahap pertama atau tahap pra lapangan, 

peneliti akan melakukan beberapa hal berikut ini yaitu 

membuat sususan tentang rancangan proses penelitian, 

melakukan pemilihan tempat penelitian, melakukan lobi 

dengan pihak tempat penelitian untuk memastikan 

perizinan melaksanakan penelitian, melakukan 

pennjajakan dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

menyusun data pihak yang dapat dijadikan informan, 

menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses 

penelitian, dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya 

terkait dengan pemenuhan etika penelitian. 

Pada tahap kedua atau tahap pekerjaan lapangan, 

peneliti akan melakukan beberapa hal berikut di lokasi 

penelitian yaitu mendatangi lokasi penelitian, berbaur 

dengan warga lokasi penelitian, melaksanakan 

pengumpulan data bersama informan dengan 

melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi 
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guna mendapatkan data yang mumpuni terkait 

penelitian. 

Pada tahap ketiga atau tahap analisis data, peneliti 

akan melakukan beberapa hal berikut yang meliputi 

mengumpulkan keseluruhan data yang telah didapatkan 

selama proses penelitian, setelah data terkumpul peneliti 

melakukan analisis terhadap masing-masing data supaya 

penliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian 

lapangan yang telah peneliti laksanakan.  

Tahap akhir dari penelitian ini adalah tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap ini peneliti 

akan menyajikan kesimpulan dari data penelitian yang 

telah dianalisis. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Berdirinya SMA Negeri 1 Sambit adalah 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0601/0/1985 

tanggal 22 November 1985. SMAN 1 Sambit adalah 

SMA ke-5 di kabupaten Ponorogo setelah SMA Negeri 

1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 1 

Slahung.96 

SMA Negeri 1 Sambit bertempat di Jl. Raya 

Ponorogo-Trenggalek KM 18 Desa Besuki, Kecamatan 

Sambit, Kabupaten Ponorogo, merupakan jalan poros 

antara Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten 

Trenggalek.97 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMA 

Negeri 1 Sambit mempunyai visi menjadikan sekolah 

sebagai penghasil lulusan yang unggul dalam imtaq dan 

iptek, mandiri serta berbudaya lingkungan.98 Dalam 

mewujudkan visi yang dimiliki, maka SMA Negeri 1 

Sambit mempunyai misi sebagai berikut ini 1. 

                                                           
96 Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/14-II/2019 
97 Transkrip Dokumentasi Nomor 02/D/14-II/2019 
98 Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/14-II/2019 
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Mengembangkan sikap dan perilaku religius di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah; 2. 

Mengembangkan budaya rasa ingin tahu, gemar 

membaca, bertoreransi, bekerjasama, disiplin, saling 

menghargai, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri; 3. 

Melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, 

menyenangkan, komunikatif, dan demokratis yang 

mampu mengaktualisasi jati diri siswa yang unggul; 4. 

Memanfaatkan waktu belajar, sumber daya fisik 

maupun manusia untuk hasil terbaik dari perkembangan 

peserta didik yang mandiri; 5. Menciptakan lingkungan 

sekolah yang nyaman, amvn, rapi, bersih, dan sehat dan 

mendorong kemandirian siswa; 6. Menanamkan 

kepedulian sosial, dan lingkungan, cinta damai, cinta 

tanah air, semangat kebangsaan dan kehidupan 

demokratis; 7. Menerapkan program perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang berintegrasi dengan 

pengembangan kurikulum sekolah; 8.  Menerapkan 

managemen partisipatif, transparan dan akuntabel 

sehingga menjadi sekolah sebagai pilihan masyarakat.99 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta 

tujuan umum pendidikan menengah, SMA Negeri 1 

Sambit mengembangkan pendidikan sebagai berikut 1. 

Semua kelas melaksanakan pendekatan “Pembelajaran 

Aktif” pada semua mata pelajaran; 2. Mengembangkan 

berbagai kegiatan dan proses belajar mengajar di kelas 

berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa; 3. 

                                                           
99 Transkrip Dokumentasi Nomor 04/D/14-II/2019 
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Membekali budaya sekolah yang mendukung 

tercapainya pendidikan; 4. Menyelenggarakan berbagai 

kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan 

budaya dan karakter bangsa; 5. Menjalin kerjasama 

lembaga pendidikan, media dalam publikasi sekolah 

maupun lembaga lain dalam mendukung program 

sekolah; 6. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas 

pendidikan untuk sebesar-besarnya dalam proses belajar 

mengajar; 7. Menciptakan perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang terintegrasi; 8. Menerapkan 

managemen partisipatif, transparan dan akuntabel 

sehingga menjadi sekolah sebagai pilihan masyarakat 

dapat terwujud dengan baik.100 

Sebagai sebuah lembaga SMA Negeri 1 Sambit 

mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari komite 

sekolah, kepala sekolah, waka kurikulum, waka 

kesiswaa, waka sarana dan prasarana, waka humas, 

tenaga administrasi sekolah, laboran, pustakawan, wali 

kelas X, wali kelas XI, wali kelas XII, guru mata 

pelajaran, guru BP/BK, dan peserta didik.101 

SMA Negeri 1 Sambit di kepalai oleh Bapak 

Agus Prasmono dengan anggota yang terdiri dari 4 

wakasek, 30 orang guru tetap, dan 4 orang guru tidak 

tetap.102 Selain itu SMA Negeri 1 Sambit juga 

mempunyai anggota karyawan yang terdiri dari 4 orang 

                                                           
100 Transkrip Dokumentasi Nomor 05/D/14-II/2019 
101 Transkrip Dokumentasi Nomor 06/D/14-II/2019 
102 Transkrip Dokumentasi Nomor 07/D/14-II/2019 
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pegawai tetap, 6 orang pegawai tidak tetap, dan 1 orang 

penjaga tidak tetap.103 

SMA Negeri 1 Sambit terdiri dari 3 Kelas utama 

yaitu kelas X, kelas XI, dan kelas XII. Jumlah murid di 

masing-masing kelas terdiri dari 146 siswa di kelas X, 

104 siswa di kelas XI, dan 104 siswa di kelas XII.104 

Untuk sarana dan prasarana di SMAN 1 Sambit terdiri 

dari ruang kelas, ruang belajar, ruang ibadah, ruang 

konsumsi, ruang guru, ruang kebersihan, ruang 

pegawai, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan ruang 

olahraga.105 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Interaksi edukatif guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 

1 Sambit 

Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai 

komponen wajib, tanpa adanya komponen-

komponen tersebut maka tidak akan terjadi proses 

interaksi edukatif antara guru dengan peserta didik. 

Guru harus mempersiapkan komponen-komponen 

tersebut sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

Mengenai hal ini Bu Uswatun sebagai guru 

pendidikan agama Islam menyampaikan: 

                                                           
103 Transkrip Dokumentasi Nomor 08/D/14-II/2019 
104 Transkrip Dokumentasi Nomor 09/D/14-II/2019 
105 Transkrip Dokumentasi Nomor 10/D/14-II/2019 
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“Kalau saya ya, ngaji dulu, kemudian absen, 

RPP ya mestinya RPP itu, dah itu dan proses 

belajar mengajar.”106 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

perencanaan yang guru lakukan untuk proses 

pembelajaran adalah menyiapkan RPP. RPP itu 

sendiri merupakan pedoman bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. RPP berisi 

tentang berbagai komponen pencipta interaksi 

edukatif yaitu tujuan intruksional, langkah-langkah 

pembelajaran, metode pembelajaran, materi, sarana 

belajar, evaluasi dan juga tindak lanjut dari proses 

pembelajaran. 

Dalam proses interaksi edukatif, guru harus 

menggunakan metode dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. Mengenai hal ini Bu Uswatun 

menyampaikan: 

“Ya ganti-ganti, kadang diskusi, tergantung 

dengan materinya.”107 

Data di atas menunjukkan bahwa 

penggunaan metode dalam proses belajar mengajar  

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, 

namun selama ini yang sering digunakan adalah 

diskusi. Apabila tidak terdapat kesesuaian metode 

dengan materi yang ada maka besar kemungkinan 
                                                           

106 Transkrip Wawancara Nomor 06/W/18-II/2019 
107 Transkrip Wawancara Nomor 07/W/18-II/2019 



   68 
 

 
 

tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. 

Sebagai contoh, materi sholat jenazah. Dalam 

penyampaian materi ini, guru harus menggunakan 

metode demonstrasi supaya anak benar-benar 

mengerti bagaimana tata cara sholat jenazah dan 

bukan hanya menjejali anak dengan materi melalui 

ceramah. 

Seorang guru mempunyai peran penting 

dalam proses pembelajaran. Mengenai hal ini Bu 

Uswatun menyampaikan: 

“Ya motivator ya teman ya itu. Kadang 

teman ngobrol gitu, biar ndak jenuh anak-

anak itu. Kita cerita apa kan gitu dia tertarik 

kepada kita. Apalagi kalau siang-siang, 

nguantuk semua gitu cerita kan, dongeng 

sebelum tidur saya juga gitu dan apa-apa 

gitu. Biasa mengkaitkan pelajaran dengan 

dunia nyata. Misalkan kita tanya mengenai 

sholat. Sudah sholat belum? Biasanya anak-

anak sholatnya tertib? Sudaaahhh, ada yang 

bolong. Yang bolong apa? Biasanya subuh 

sama ashar, ngaku saja.biar anak gak jenuh. 

Misalkan jual beli. Kamu kalau jualan ya, 

saya jual satu botol bensin, itu kan ndak riba 

to, tapi kalau kamu bilangnya saya jual satu 

liter bensin itu udah beda lagi. Karena satu 
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botol apa ada satu liter, kan gitu. Itu ada 

kaitannya, begitu.”108 

Dari data di atas diketahui bahwa dalam 

proses belajar mengajar, Bu uswatun memposisikan 

diri sebagai motivator bagi anak. Selain itu juga 

sebagai teman, supaya terdapat kedekatan antara 

guru dan siswa. Bu Uswatun biasanya mengaitkan 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

Penyampaiannya dengan bahasa yang ringan supaya 

anak tidak jenuh. 

Guru bertanggung jawab penuh dalam 

pengkondisian kelas selama proses pembelajaran. 

Proses belajar mengajar bukan sekedar transfer of 

knowledge namun juga transfer of value. Mengenai 

hal ini Bu Uswatun menyampaikan: 

“Ya kadang ada anak yang rame, ya 

diperingatkan, dikasih pertanyaan atau apa 

disuruh maju. Jadi anak-anak mesti diam 

kalau begitu. Diperhatikan satu-satu 

pokonya, individual siswa. Harus tau si A, oh 

harus dipanggil, itu kalau rame.”109 

Data di atas menunjukkan bahwa perilaku 

siswa ketika proses belajar mengajar sedang 

berlangsung adalah seperti umumnya. Terdapat 

siswa yang ramai sendiri dan tidak memperhatikam 
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guru. Guru memberikan tindakan berupa peringatan 

dan memberikannya pertanyaan terkait materi 

sebagai bentuk punishment kepada siswa. 

Seorang guru harus mempunyai kemampuan 

penguasaan kelas dan menciptakan suasana kelas. 

Mengenai hal ini Dika menyampaikan: 

“Pengelolaannya ya baik mbak. Karena 

murid yang tidak mau mengerjakan 

diberikan sanksi jika tidak mengerjakan dan 

harus mengerjakan. Dan biasanya itu kalau 

tidak mengikuti pelajaran itu diberikan 

sanksi menulis surat ayat kursi dilembar 

berapa gitu mbak, pokok jumlahnya banyak 

gitu. Kan jadi murid-muridnya masuk 

semua.”110 

Data di atas menunjukkan tentang pendapat 

seorang siswa bernama Dika bahwa pengelolaan 

kelas oleh guru sudah baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya pemberian sanksi kepada murid yang 

tidak mengerjakan tugas dan tidak mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Seorang guru dituntut untuk mampu 

mengenali setiap siswanya. Mengenai hal ini Bu 

Uswatun menyampaikan: 
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“Ya macem-macem, dilihat dari anak itu 

sikapnya bagaimana, yang rame segera 

dikasih pertanyaan atau dikasih tugas atau 

dipanggil atau didekati. Jadi kita muter, 

jangan di depan aja. Yang membuat anak 

kita akrab begitu. Jadi anak diperhatikan 

senang gitu.”111 

 

Data di atas menunjukkan bahwa aspek siswa 

yang diperhatikan oleh Bu Uswatun ketika proses 

belajar mengajar adalah sikapnya. Jika ada anak 

yang ramai sendiri didekati diberikan punishment. 

Jadi guru tidak hanya berdiam di depan namun 

mengellilingi kelas, mendekati siswa, 

memperhatikan siswa satu persatu. Dengan begini 

harapannya siswa akan merasa akrab dan senang. 

Dalam proses interaksi edukatif wajib 

terdapat interaksi ataupun komunikasi antara guru 

dan siswa, dengan kata lain adanya hubungan aktif 

antara keduanya. Berbicara tentang hal ini Bu 

Uswatun menyampaikan: 

“Ya lancar aja. Misal diberikan perintah 

anak-anak merespon seperti itu.”112 
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Data di atas menunjukkan bahwa komunikasi 

antara guru dengan siswa berjalan lancar. Seperti 

ketika diberikan stimulus berupa perintah siswa 

memberikan respon. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik, guru harus mampu bekerja sama dengan 

pihak yang relevan, misal orang tua siswa. Karena 

orang tua mempunyai andil dalam hal peningkatan 

prestasi seorang siswa. Mengenai hal ini Bu 

Uswatun mengungkapkan: 

“Ada juga, pernah, ya sering juga. Itu 

kadang anak gak masuk ibunya saya japri. 

Bu, ini kok gak masuk begini-begini. Waktu 

misalkan saya wali kelasnya gitu, sudah tahu 

nomornya, oh ini kok tidak masuk, nomornya 

saya cari kemudian saya sms atau Wa. Ini 

bu, saya foto juga, anaknya masuk bu 

alhamdulillah, tapi belum memperhatikan 

tapi gini gitu.”113 

Data di atas menunjukkan bahwa Bu 

Uswatun mencoba melakukan komunikasi dengan 

orang tua siswa terkait prestasi belajar putra 

putrinya. Beliau mencontohnya ketika anak tidak 

masuk beliau menghubungi orang tua siswa tersebut. 

Ketika anak sudah masuk Bu Uswatun memberikan 

laporan pula kepada orang tua siswa. 
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Salah satu komponen wajib dalam sebuah 

interaksi edukatif adalah adanya evaluasi. Mengenai 

hal ini Bu Uswatun menyampaikan: 

“Ya mengerjakan soal di LKS, mengajukan 

pertanyaan langsung kepada anak seperti 

itu.”114 

Data di atas menunjukkan bahwa dalam 

rangkaian proses belajar mengajar, Bu Uswatun 

melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan 

langsung untuk mendefinisikan ataupun 

mempraktekkan dan juga proses pengerjaan soal 

LKS.  

 

2. Faktor pendukung dan penghambat interaksi 

edukatif guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 1 

Sambit 

Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

siswa adalah cara belajarnya. Berdasarkan hasil 

observasi diketahui cara belajar siswa yaitu melalui 

pembiasaan. Setelah memasuki jam pelajaran 

pendidikan agama Islam, sebelum memulai 

pembelajaran guru dan siswa melakukan pembiasaan 
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berupa membaca Al-Qur’an melanjutkan ayat yang 

dibaca dihari kemarin.115 

Sebuah lembaga sekolah sebagai tempat 

berlangsungnya proses pendidikan sudah pasti harus 

mempunyai rangkaian kegiatan guna mendukung 

keberhasilan proses pendidikan itu sendiri. Terkait 

hal ini Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Sambit 

menyampaikan:  

“… masuk kelas anak-anak kan berdoa 

secara bersama-sama … menghafalkan juz 

amma, … sholat dhuha. … jum’atan. … 

sholat ashar, … dzuhur wajib di sekolah … 

setiap sholat dhuha kita rutinkan ada kultum 

untuk meningkatkan keagamaan anak. 

Kultum itu kita gilir dari guru. … Tujuannya 

agar memperkaya pengetahuan keagamaan 

anak, jangan hanya yang diperoleh dari 

gurunya tapi juga guru lain selain guru 

agama. Karena kultum disini murni diisi oleh 

guru-guru umum bukan dari guru agama, 

mengingat disini guru agama putri 

begitu.”116 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

sekolah menyediakan wadah bagi siswa guna 

meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama 
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Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

kegiatan seperti menghafal juz 'amma, sholat dhuha 

berjamaah, adanya kultum dari guru non-PAI seusai 

sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, sholat jum'at, 

menjadi khotib sholat jum'at, dan sholat ashar.  

Mengenai hal ini berdasarkan hasil observasi 

ketika pagi hari sebelum memasuki kompleks kelas 

guru dan siswa saling berjabat tangan. Guru berjejer 

dan siswa yang baru datang menjabat tangan guru 

satu persatu. Ada guru yang mengingatkan siswi 

ketika siswi berdandan terlalu menor. Proses ini 

dilakukan sampai bel masuk jam pelajaran 

pertama.117 Selain itu ketika istirahat ada alunan 

musik tentang orang tua dan negara. Misalnya 

seperti lagu dari Seventeen yang berjudul ayah dan 

Ariel Noah yang berjudul ayah.118 

Seorang Kepala Sekolah harus mempunyai 

andil dalam hal peningkatan prestasi belajar siswa. 

Terkait hal ini Bapak Kepala sekolah 

menyampaikannya dalam sebuah wawancara sebagai 

berikut: 

“Iya no, tentunya kita selalu memantau 

kinerja guru agama tadi, bagaimana 

kinerjanya dalam mengembangkan 

pendidikan di sekolah ini. Pemantauan itu 
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bisa kita lakukan setiap saat ataupun pada 

waktu-waktu tertentu, misalkan menjelang 

penilaian kinerja guru. Tapi juga setiap saat 

kita selalu berkomunikasi dengan guru 

agama bagaimana aplikasi, ibadah terutama 

anak-anak itu. Misalkan aja tentang sholat 

berjamaa, kita giatkan terus adanya sholat 

jum’at itu, terus anak-anak kita motivasi 

menjadi khotib, menjadi muadzin gitu, jadi 

untuk sholat jum’at bukan hanya guru yang 

menjadi khotib tapi juga anak-anak dilatih 

untuk menjadi khotib, sehingga harapannya 

setelah terjun di masyarakat nanti siap 

menjadi khotib di tempat dimana dia 

berada.”119  

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

terdapat komunikasi antara beliau dengan guru 

pendidikan agama Islam sebagai bentuk evalusasi 

kinerja guru dalam pembelajaran terumata aspek 

aplikasi ibadah. Hal ini dilakukan setiap saat atau 

pada waktu-waktu tertentu. Misalnya menjelang 

penilaian kinerja guru. 

Pihak BP/BK sekolah berperan membantu 

permasalahan siswa. Bapak Yunus 

menyampaikannya dalam wawancara sebagai 

berikut: 
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“Yaa yang jelas kita sampaikan, kan 

biasanya prosesnya lewat wawancara biasa 

itu ya atau lewat konseling. Sehingga anak 

nanti memahami tentang dirinya, 

keluarganya, teman-temannya, sehubungan 

dengan nilai-nilai keagamaan. Contohnya, 

misalnya kalau bertemu dengan guru 

mengucapkan salam, bersalaman, dan 

termasuk dengan teman-temannya masuk 

kelas dia mengucapkan salam. Terus yang 

berikutnya nilai-nilai kejujuran, pokok. 

Anak-anak sekarang sudah terbiasa untuk 

jujur menyampaikan apa adanya begitu. 

Misalnya kalau di kelas itu saya tanya, siapa 

yang sudah sholat lima waktu? Nanti anak-

anak ya jujur, yang sudah lima waktu sekian 

anak, siapa yang masih empat waktu, tiga 

waktu, dua waktu, satu waktu, yang sama 

sekali belum sholat itu anak-anak ya 

ngacung ya angkat tangan, jadi tidak 

menutupi. Nah setelah tahu begitu kan 

diberikan pengarahan, ya pentingnya 

sholat.”120 

Bapak Yunus selaku kepala BP/BK SMAN 1 

Sambit menyampaikan bahwa dari pihak BP/BK 

berperan sebagai pengontrol dalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan agama Islam pada siswa. 

                                                           
120 Transkrip Wawancara Nomor 04/W/14-II/2019 



   78 
 

 
 

Prosesnya yaitu melalui wawancara biasa atau 

konseling. BP/BK memberikan pengarahan kepada 

siswa agar memahami tentang dirinya sendiri, teman, 

dan keluarganya terkait dengan nilai-nilai agama 

Islam. 

Pihak BP/BK dalam menjalankan tugasnya 

perlu bekerjasama dengan pihak lain, salah satunya 

adalah orang tua siswa. Terkait hal ini Bapak Yunus 

menyampaikan: 

“Iya no. Setiap ada masalah. Kalau misalnya 

tidak selesai dengan anak itu sendiri atau 

dengan anak saja, biasanya orang tua kita 

hadirkan atau kita kunjungi. Kalau kita 

panggil selesai ya sudah, kalau belum selesai 

kita datang ke rumahnya. Kebiasaan di 

rumah bagaimana, hubungan dengan orang 

tua bagaimana. Ditemukan bagaimana 

kebisaan-kebiasaan anak di rumah, ya to, 

infonya dari orang tua, atau bagaimana 

orang tua istilahnya bagaimana komunikasi 

dengan orang tua di rumah. Itulah semua 

nanti menjadi dasar untuk memberikan 

tindakan kepada anak. Atau bahasa BP/BK 

nya itu memberikan pelayanan kepada 

anak.”121 
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Bapak Yunus menyampaikan bahwasanya 

terdapat komunikasi antara pihak BP/BK dengan 

orang tua siswa. Hal ini terjadi ketika siswa 

mengalami masalah di sekolah. Pihak BP/BK 

melakukan pendekatan personal kepada para orang 

tua siswa bermasalah. Dari proses inilah yang 

dijadikan pihak BP/BK sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan atas permasalahan yang 

dihadapi. Dengan kata lain proses ini adalah bentuk 

pelayanan kepada siswa, begitu yang disampaikan 

Bapak Yunus. 

Selain dari pihak sekolah dan warga sekolah 

terdapat faktor dari dalam diri siswa sendiri yang 

mempengaruhi prestasi siswa. Dalam hal ini Nada 

menyampaikan: 

“Suka. Motivasi saya itu dalam kisah Nabi 

kak”122 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

terdapat motivasi dari dalam diri siswa dalam 

mempelajari pendidikan agama Islam, yaitu 

mempelajari kisah Nabi. 

Hal yang sama disampaikan oleh Dika 

sebagai berikut: 

“Tambah ilmu pengetahuan agama islam 

yang lebih banyak, untuk bekal masa depan 
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supaya lebih memperbaiki akhlak 

memperbaiki sikap. Suka dengan pendidikan 

agama Islam kan untuk merubah sifat yang 

buruk menjadi yang baik.”123 

Data tersebut menunjukkan adanya motivasi 

dari dalam diri siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu 

menambah ilmu pengetahuan agama Islam untuk 

bekal masa depan dan memperbaiki akhlak. Siswa 

suka karena pendidikan agama Islam berguna untuk 

merubah sifat yang buruk menjadi baik. 

Selain warga sekolah dan diri siswa sendiri 

faktor keluarga juga mempengaruhi prestasi seorang 

siswa. Dalam hal ini Dika menyampaikan: 

“Iya faktor orang tua, keluarga. Disuruh 

sholat tepat waktu, kalau tidak sholat 

dimarahi. Kalau kakak itu ya disuruh ke 

masjid gitu. Ibadah mendoakan orang tua. 

Untuk bekal orang tua selanjutnya.”124 

Data di atas menunjukkan bahwa faktor 

selain guru yang mempengaruhi prestasi siswa di 

sekolah adalah faktor orang tua dan keluarga. Di 

rumah, orang tua menyuruh anaknya untuk sholat 

tepat waktu kalau tidak dia akan dimarahi. Oleh 
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kakaknya, Dika disuruh sholat di masjid mendoakan 

kedua orang tua. 

Dalam sebuah keluarga, orang tua 

mempunyai kewajiban dalam hal pendidikan anak. 

Berikut penyampaian Ibu Vini terkait hal ini: 

“Ya saya biasakan untuk sholat tepat waktu 

dan membaca al-Qur’an mbak. Selain itu 

saya juga memberikan contoh yang baik, 

saya tidak hanya menyuruh tapi juga 

melakukan.”125 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa orang 

tua siswa menanamkan nilai-nilai pendidikan agama 

Islam dengan cara membiasakan anaknya untuk 

sholat tepat waktu dan membaca Al-Qur'an. Ibu Vini 

tidak hanya menyuruh, tetapi juga mengerjakan hal 

tersebut. Dengan kata lain Ibu Vini menerapkan 

metode pembiasaan dan keteladanan. 

Selain mempunyai kewajiban dalam 

mendidik anak, orang tua juga perlu mengawasi 

pendidikan anaknya. Berikut penyampaian Ibu Vini 

terkait hal ini: 

“Biasanya kalau rapotan itu saya cek 

mbak.”126  
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Data tersebut menunjukkan bahwa Ibu Vini 

melakukan pemantauan terhadap prestasi belajar 

anaknya, hal ini dilakukan dengan cara memeriksa 

rapot anak yang didapat dari sekolah. 

Dalam sebuah proses pembelajaran harus 

terdapat guru dan siswa, dengan kata lain ada pihak 

yang mengajar dan ada pihak yang diajar. 

Ketersediaan tenaga pendidik sangat penting dalam 

hal peningkatan mutu pendidikan. Mengenai hal ini 

Bapak Kepala Sekolah menyampaikannya dalam 

sebuah wawancara: 

“Sikap keberagamaan anak-anak 

alhamdulillah relatif bagus ya, artinya itu 

ketika dipacu ternyata ya anak-anak juga 

bisa. Ya memang saya menilai disini kurang 

optimal, kurang optimalnya itu salah satunya 

mungkin guru agamanya yang tetap disini 

hanya satu dan itu pun juga perempuan. 

Mestinya kalau ditingkatkan keagamaan 

anak masih sangat mungkin untuk 

dikembangkan lebih jauh. Masalahnya 

keterbatasan SDM salah satunya guru 

agama itu.”127 

Data di atas menunjukkan bahwa sebenarnya 

sikap keberagamaan siswa di SMAN 1 Sambit sudah 

relatif bagus. Adapun kendala dalam peningkatannya 
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dikarenakan keterbatasan SDM, yaitu guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. 

Keberhasilan interaksi edukatif hanya dapat 

dicapai dengan adanya keaktifan antara guru dan 

siswa. Mengenai hal ini Bu Uswatun 

menyampaikannya dalam sebuah wawancara sebagai 

berikut: 

“Iya, biasanya anak yang dieeeem aja itu 
justru lebih sulit. Kalau anak yang rame kan 
kita kasih pertanyaan kan gitu. Kalau diem 
bagaimana, tidak bertanya dan tidak apa, 
kita mau memperhatikan kan juga sulit, 
maunya anak ini bagaimana begitu. Kalau 
rame kan, oh si itu sifatnya begini, kalau 
supaya memperhatikan harus diginikan. 
Kadang gini lagi, orangtua, kita 
memerintahkan sholat-sholat tapi ternyata di 
rumahnya bapaknya juga ndak sholat, 
ibuknya ndak sholat, itu yang sulit. Saya 
tanya, bapak kamu bisa ngaji? Tidak. Bapak 
sholat? Tidak. Nah mau bagaimana. 
Tergantung orang tua juga, dari kecilnya itu 
lo. Sebenarnya bukan pinternya, yang 
penting akhlaknya bagus ya sudah gitu 
lo.”128 

Data di atas menunjukkan adanya kendala 

yang Bu Uswatun hadapi ketika proses belajar 

mengajar yaitu bagaimana cara memperlakukan 
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siswa yang cenderung pasif. Siswa tidak bertanya 

atau apapun dan hanya diam. 

Proses pembelajaran harus dilakukan dalam 

keadaan tenang dan menyenangkan, maka wajib bagi 

guru untuk menciptakan kelas yang kondusif. Jika 

hal ini tidak dapat tercapai maka akan berdampak 

pada proses dan hasil pembelajaran. Terkait hal ini 

Nada menyampaikannya dalam sebuah wawancara 

sebagai berikut. 

“Ketenangan. Kadang saat pelajaran 

berlangsung kelas sangat ramai sehingga 

kadang mengganggu pembelajaran.”129 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

terdapat kendala yang Nada hadapi ketika proses 

belahar mengajar sedang berlangsung yaitu suasana 

kelas yang kurang kondusif. Ketika pelajaran 

berlangsung kelas sangat ramai sehingga ketenangan 

dalam proses belajar mengajar tidak didapatkan. 

Berdasarkan hasil observasi ada hal lain yang 

menjadi penyebab tidak kondusifnya kelas yaitu 

ketika diskusi berlangsung kurang adanya kerjasama 

antar siswa dalam kelompok. Terdapat siswa yang 

justru asyik dengan kegiatannya sendiri seperti 

bermain-main dan memainkan telepon genggam.130 
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Dalam dunia pendidikan sangat diharapkan 

adanya kerjasama antara guru dan orang tua supaya 

tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. 

Namun jika tidak terdapat kerjasama antara 

keduanya maka sulit dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. Mengenai hal ini Ibu Sartumi dan Ibu 

Vini menyampaikan: 

“Tidak, karena saya sudah menyerahkan 

kepercayaan sepenuhnya kepada guru dan 

pihak sekolah.”131 

Data di atas menunjukkan bahwa Ibu Vini 

tidak melakukan komunikasi dengan guru 

pendidikan agama Islam. Hal ini terjadi karena 

beliau sudah sangat percaya bahwa sekolah pasti 

mencoba memberikan yang terbaik untuk siswanya. 

Mengenai hal ini Ibu Sartumi juga 

menyampaikannya dalam sebuah wawancara sebagai 

berikut: 

“Hehe tidak mbak, tidak bisa 

mengoperasikan hp juga. Yaa saya percaya 

pasti sekolah mencoba yang terbaik 

mbak.”132 

Data di atas menunjukkan bahwa Ibu Sartumi 

tidak melakukan komunikasi dengan guru pendidikan 

                                                           
131 Transkrip Wawancara Nomor 23/W/23-II/2019 
132 Transkrip Wawancara Nomor 20/W/23-II/2019 
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agama Islam karena kurang luwesnya beliau dalam 

mengoperasikan telepon genggam. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisa interaksi edukatif guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di 

SMAN 1 Sambit 

Seorang guru sebelum mengajar hendaknya 

merencanakan program pengajaran, membuat persiapan 

pengajaran yang hendak diberikan. Sehubungan dengan 

hal itu, David Johnson mengatakan bahwa guru 

diharapkan merencanakan dan menyampaikan 

pengajaran, karena semua memudahkan siswa belajar. 

Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto berpendapat 

bahwa selain berguna sebagai alat kontrol, maka 

persiapan mengajar juga berguna sebagai pegangan bagi 

guru sendiri.230 Hal ini sejalan dengan guru pendidikan 

agama Islam di SMAN 1 Sambit, dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pendidik, guru mempersiapkan 

dengan baik komponen wajib dalam interaksi edukatif 

yang berwujud RPP. Dengan adanya RPP ini guru jadi 

memiliki pedoman dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Sudah jelas bahwa interaksi edukatif 

bukanlah interaksi yang dilakukan secara serampangan, 

namun mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Karena 

interaksi edukatif adalah proses pentransferan nilai 

                                                           
230 Suryosubroto , Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 22-23. 
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untuk merubah suatu perilaku menuju arah yang lebih 

positif.  

Tidak ada satu metode yang lebih baik dari 

metode lainnya. Metode disebut baik manakala sesuai 

dengan karakteristik siswa, sesuai dengan tujuan atau 

kompetensi yang ingin dicapai, dan sesuai dengan sifat 

materi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. 

Selain itu, dalam mengembangkan sebuah proses 

pembelajaran sangat tidak mungkin hanya menggunakan 

satu metode, melainkan guru akan menggunakan 

multimetode dalam upaya membelajarkan dan mencapai 

tujuan yang diinginkan.231 Dalam hal memilih metode 

atau tehnik penyajian tidak saja disesuaikan dengan 

bahan atau isi pendidikan yang akan disampaikan tetapi 

juga disesuaikan dengan konsidi anak didiknya. Hanya 

bila dilakukan pemilihan metode atau tehnik penyajian 

dengan cara demikian, kegiatan pendidikan yang 

dijalankan akan menjadi pengalaman yang disenangi 

anak didik dan ini merupakan landasan untuk 

keberhasilan usaha pendidikan tersebut.232 Hal ini 

sejalan dengan yang dilakukan oleh guru di SMAN 1 

Sambit, dalam penyampaian materi di kelas, guru 

berusaha menggunakan metode yang telah disesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan. Ketidaksesuaian 

antara metode dan materi akan berdampak kepada 
                                                           

231 Didi Supriadie & Deni Darmawan, Komunikasi 
Pembelajaran, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013), 135. 

232 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: 
Alfabeta, 2012), 51. 
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ketidaktercapaian tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian proses pemilihan metode ini sangat penting 

dan harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik 

Guru sebagai pemangku jabatan dan/atau 

pekerjaan profesional adalah sebagai "learning agent" 

(agen pembelajaran). Sebagai agen pembelajaran, guru 

memiliki peran seperti: fasilitator, motivator, pemacu, 

perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar 

bagi peserta didik.233 Korelasi (saling berkaitan) akan 

melahirkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh 

dan bangkit minat peserta didik terhadap pengajaran. 

Pengajaran yang dihubungkan dengan masalah-masalah 

kehidupan keseharian individu maupun dihubungkan 

dengan bidang-bidang lain yang bisa dikaitkan akan 

menjadikan sesuatu yang baru dan berguna bagi peserta 

didik. Karenanya, dalam menyajikan materi (mata 

pelajaran tertentu)  guru seharusnya menggunakan dan 

menghubungkan masalah-masalah pokok dalam 

kehidupan keseharian peserta didik. Sehingga hasil 

pengajaran itu akan membawa hasil nilai guna bagi 

peserta didik.234 Di SMAN 1 Sambit guru adalah pelaku 

pendidikan yang berarti guru mempunyai peran dalam 

proses pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, 

guru berperan sebagai fasilitator, komunikator, 

motivator, dan evaluator. Untuk mempermudah 
                                                           

233 Didi Supriadie & Deni Darmawan, Komunikasi 
Pembelajaran, 83. 

234 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaranx, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010),  



90 
 

 
 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang ada, 

guru berusaha mengaitkan materi dengan aktivitas 

keseharian peserta . 

Guru memberikan teguran (punishment)  kepada 

siswa yang melakukan tingkah laku mengganggu kelas 

(kelompok) mengganggu siswa lainnya (individu). 

Pemberian "punishmet" (teguran) tersebut dimaksudkan 

agar siswa kembali pada perilaku yang wajar dan 

seharusnya.235 Tingkah laku yang kurang baik dalam 

melaksanakan program kelas diberi sanksi/hukuman 

yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada 

gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari.236 Di 

SMAN 1 Sambit dalam melaksanakan pengelolaan kelas 

guru menggunakan metode punishment yang 

diperuntukkan bagi peserta didik yang telah melakukan 

tindakan yang tidak relevan. Metode ini dipilih untuk 

memberikan efek jera kepada peserta didik dan untuk 

merubah perilaku negatif kepada perilaku yang lebih 

positif.  Hal seperti ini sangat perlu dilakukan mengingat 

posisi proses pembelajaran sebagai sebuah interaksi 

edukatif. 

Pengajaran tiap bidang studi harus disertai oleh 

pengenalan atas anak-anak yang menerimanya. 

Mengenal anak dan mengembangkan pribadinya ke arah 

                                                           
235 Didi Supriadie & Deni Darmawan, Komunikasi 

Pembelajaran, 180-181 
236 Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas, (Malang: 

Madani, 2016), 80. 
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sikap yang positif terhadap belajar dapat meningkatkan 

prestasinya. Oleh sebab itu guru tidak cukup hanya 

menguasai bahan pelajaran akan tetapi harus pula 

mampu melibatkan pribadi anak dalam pelajaran untuk 

mencapai hasil yang diharapkan.237 Di SMAN 1 Sambit 

Dalam proses pembelajaran guru berusaha untuk 

memahami kepribadian dari masing-masing peserta 

didiknya. Ketika guru berhasil dalam hal ini, maka guru 

dapat dengan mudah memberikan perlakuan kepada 

peserta didiknya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 

membangun kedekatan antara guru dan peserta didik. 

Ketika peserta didik merasa dekat dengan guru maka 

komunikasi diantara keduanya pun dapat terjalin dengan 

baikTujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai 

jika anak didik berusaha secara aktif untuk 

mencapainya.  

Keaktifan anak didik disini tidak hanya dituntut 

dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan.238 Di 

SMAN 1 Sambit Pada saat proses pembelajaran guru 

menjalin komunikasi dengan peserta didik dan begitu 

pula sebaliknya. Peserta didik mencoba untuk 

mengkomunikasikan tentang ketidakpahamannya 

mengenai materi yang sedang dibahas. Hal ini 

menunjukkan unsur interaksi edukatif yaitu siswa aktif 

dalam proses pembelajaran.keaktifan siswa sangat 
                                                           

237 S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar & 
Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 123. 

238 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar 
Mengajar, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010),  
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berpengaruh terhadap lancarnya proses pembelajaran 

dan hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. 

Dalam sistem pembelajaran (maksudnya 

pembelajaran sebagai suatu sistem), evaluasi merupakan 

salah satu komponen penting dan tahap yang harus 

ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat 

dijadikan balikan (feed-back) bagi guru dalam 

memperbaiki dan menyempurnakan program dan 

kegiatan pembelajaran.239 Sejalan dengan hal tersebut, 

guru di SMAN 1 Sambit setelah proses pembelajaran 

materi berakhir, guru senantiasa melaksanakan proses 

evaluasi dengan tanya jawab untuk mendefinisikan dan 

mempraktekkan serta pengerjaan LKS. Tujuan dari 

evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

dipelajari, mengukur sejauh mana keefektifan guru 

dalam mengajar, dan sebagai pijakan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran. 

B. Analisa faktor pendukung dan penghambat interaksi 

edukatif guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 1 

Sambit 

Lembaga pendidikan sekolah mempunyai peran 

yang penting untuk mempengaruhi perkembangan atau 

                                                           
239 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (PT Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 2011), 2. 
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membentuk perkembangan pola tingakah laku atau 

perangai peserta didik.240 Budaya yang berlangsung di 

sekolah dan kurikulum yang tersembunyi sangat 

menentukan kepribadian yang dikembangkan pada 

lingkungan sekolah.241 Usaha pembentukan watak 

melalui sekolah, secara berbarengan dapat dilakukan 

melalui pendidikan nilai dengan langkah menerapkan 

pendekatan "modelling" atau "examplary" atau "uswah 

hasanah". Yakni mensosialisasikan dan membiasakan 

lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan 

menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar 

melalui model atau teladan.242 Dalam mewujudkan hal 

tersebut lembaga sekolah disini SMA Negeri 1 Sambit 

menciptakan budaya yang bernapaskan pendidikan. 

Artinya lembaga sekolah mempunyai serangkaian 

pembiasaan yang bertujuan sebagai sarana menanamkan 

nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam diri peserta 

didik. Berbagai pembiasaan tersebut harapannya dapat 

mengakar kuat dalam diri peserta didik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, ia perlu 

mengadakan kerjasama dengan orangtua murid, dengan 

badan-badan kemasyarakatan, dan sekali-kali membawa 

                                                           
240 Ahmad Lahmi, “Peranan Sekolah Dalam Pendidikan Islam”, 

Istawa Jurnal Pendidikan Islam, 2, (Januari-Juni 2016), 124. 
241 Nur Kholik, “Peranan Sekolah Sebagai Lembaga 

Pengembangan Pendidikan Multikultural”, Jurnal Tawadhu, 2, (2017), 
251. 

242 Jito Subianto, “Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat 
Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas”, Jurnal Penelitian 
Pendidikan Islam, 2, (Agustus 2013), 343. 
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murid-murid mengunjungi objek-objek yang kiranya 

perlu diketahui murid dalam rangka kurikulum 

sekolah.243 Mengenai hal ini telah dilakukan oleh guru di 

SMAN 1 Sambit yaitu dalam tugasnya guru menjalin 

kerjasama dengan pihak orang tua. Kerjasama antara 

guru dengan orang tua bertujuan untuk 

mengkomunikasikan permasalahan anak. Guru 

mengharapkan adanya bantuan dari orang tua dalam 

upaya pengentasan permasalahan yang ada. Dalam hal 

ini guru dan orang tua bersama-sama mencari solusi 

terbaik bagi permasalahan tersebut. 

Kinerja guru dapat ditingkatkan melalui 

supervisi kepala sekolah dengan melakukan penilaian 

kinerja. Supervisi pembelajaran yang dilakukan kepala 

sekolah bertujuan meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran.244 Untuk mengetahui sejauh mana guru 

mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala 

kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, 

yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas 

untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, 

terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, 

media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran.245 

                                                           
243 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), 117. 
244 Supardi, Kinerja Guru, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2016), 37. 
245 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan Di Era 

Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 144. 
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Kepala Sekolah harus mampu melakukan 

pelbagai pengawasan dan pengendalian untuk 

meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan.246 

Dengan terjalinnya proses komunikasi yang baik antara 

seorang kepala sekolah dengan guru, dan guru dengan 

siswa dalam proses pembelajaran dapat lebih 

mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru, dan ini merupakan suatu sistem 

kinerja yang memberi nilai tambah bagi sekolah dalam 

rangka meningkatkan kualitas siswa dalam belajar.247 

Hal ini sudah terwujud di SMAN 1 Sambit yaitu Kepala 

sekolah bertugas sebagai supervisi dengan mengadakan 

komunikasi bersama guru. Tujuan dari komunikasi ini 

adalah mencari tahu sejauh mana kinerja guru dalam 

proses pembelajaran, sedangkan fungsinya adalah 

sebagai bentuk pengawasan. Komunikasi yang terjalin 

antara kepala sekolah dengan guru dapat meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. Karena dengan adanya 

pengawasan yang rutin maka guru akan meningkatkan 

kinerjanya sehingga berdampak pada meningkatnya 

keefektifan proses pembelajaran. 

Bimbingan dan Konseling menangani masalah-

masalah atau hal-hal di luar bidang garapan pengajaran, 

tetapi secara tidak langsung menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. 
                                                           

246 Sudarwan Danim & Khairil, Profesi Kependidikan, 
(Bandung: Alfabeta, 2013), 81. 

247 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktek, (Bandung: 
Alfabeta, 2014), 163. 
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Program bimbingan dan penyuluhan/konseling akan 

berperan dalam membantu mengatasi kesulitan belajar 

pada anak, baik itu anak yang mengalami kelambatan 

belajar maupun anak yang memiliki bakat khusus.248 

Dalam pedoman kurikulum, disebutkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan BP di sekolah menitikberatkan 

kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi 

melalui pendekatan perseorangan atau kelompok. Siswa 

yang menghadapi masalah mendapat bantuan khusus 

agar mampu mengatasi masalahnya.249 Di SMAN satu 

sambit pihak BP/BK sudah sejalan dengan teori tersebut, 

yaitu pihak BP/BK membantu peserta didik dalam 

memahami tentang dirinya, temannya, orang tuanya dan 

lingkungannya yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan agama Islam. Proses ini dilakukan melalui 

konseling dan wawancara langsung dengan peserta 

didik.  

Dalam melaksanakan tugas pelayanan BP/BK 

atau konselor bekerjasama dengan berbagai pihak di 

dalam dan di luar satuan pendidikan untuk suksesnya 

pelayanan yang dimaksud. Kerjasama dengan orangtua 

peserta didik adalah penting terlebih-lebih karena 

orangtua dan kondisi keluarga sangat berpengatuh 

terhadap kehidupan sehari-hari peserta didik baik dalam 

kondisi sehari-hari maupun dalam kondisi yang 
                                                           

248 Nur Kholik, Peranan Sekolah Sebagai Lembaga 
Pengembangan Pendidikan Multikultural, 252. 

249 Jito Subianto, Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat 
Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas, 345. 
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menyangkut perkembangan peserta didik pada 

umumnya.  

Inti dari layanan konsultasi bagi orang tua adalah 

layanan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh 

orang tua dalam berbagai hal yang terkait dengan 

persoalan dan perkembangan siswa. Tujuan layanan 

konsultasi adalah perubahan pola pikir para orang tua 

tentang persoalan-persoalan anak, tentang cara 

memperlakukan dan mendidik anak, hingga perubahan 

perilaku dalam keseharian yang semakin positif.250 Hal 

ini dapat dilakukan dengan mengadakan kunjungan 

rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling untuk memperoleh data, keterangan, 

kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya 

permasalahan peserta didik (klien) melalui kunjungan ke 

rumahnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pihak 

BP/BK di SMAN 1 Sambit telah menjalin kerjasama 

dengan orang tua siswa. Tujuannya adalah untuk 

mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh 

peserta didik. Komunikasi antara pihak BP/BK dengan 

orang tua siswa bertujuan untuk mencari data tentang 

perilaku anak di rumah dan pendidikan oleh orang tua 

dan data lain yang relevan yang mana semuanya nanti 

digunakan sebagai dasar pemberian perlakuan sebagai 

bentuk pemberian solusi kepada peserta didik. 

                                                           
250 Fajar Santoadi, Manajemen Bimbingan Konseling 

Komprehensif, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010), 87. 
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Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan 

salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering 

terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan 

oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi 

dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar 

sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala 

kemampuannya. Keberhasilan belajar siswa dapat 

ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung 

prestasinya pun akan tinggi pula, sebaliknya siswa yang 

motivasi belajarnya rendah, akan rendah pula prestasi 

belajarnya.251 Siswa di SMAN 1 Sambit mempunyai 

motivasi dalam mempelajari pendidikan agama Islam. 

Motivasi ini tumbuh dan berkembang dalam diri peserta 

didik secara alamiah. Motivasi yang tumbuh dari dalam 

diri peserta didik sangat penting dan sangat memberikan 

pengaruh dalam proses belajarnya. Motivasi belajar 

yang tinggi cenderung membuat prestasi belajar juga 

tinggi. 

Faktor orangtua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Apabila 

hubungan antara anggota keluarga khususnya orangtua 

dengan anak-anaknya bersifat merangsang dan 

membimbing anak, akan memungkinkan anak tersebut 

mencapai prestasi yang baik. Menurut Ahmad Tafsir 

dalam Islam, orangtua adalah yang paling 

                                                           
251 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta, 

Kencana, 2008), 249. 
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bertanggungjawab terhadap anak didiknya. Hal ini 

disebabkan oleh dua hal, orangtua dalam keluarga 

adalah pendidik kodrati, yaitu setiap orang yang telah 

berkeluarga yang secara kodrati memiliki kewajiban 

untuk mendidik anak-anaknya. Selanjutnya karena 

kepentingan dan kehendak orangtua juga agar anaknya 

maju berkembang secara positif.  Allah SWT telah 

memerintahkan orangtua untuk mendidik anak-anaknya, 

menyiapkan generasi yang akan hidup yang bukan lagi 

hidup untuk zamannya (zaman orangtuanya) melainkan 

zaman setelahnya.252 Dalam hal ini pihak orang tua 

menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada 

anaknya. Penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam 

ini dilakuakan melalui keteladanan, pembiasaan, dan 

juga pendisiplinan. 

Selain bertanggung jawab sebagai pihak 

pendidik di rumah, orangtua perlu mengawasi 

pendidikan anak-anaknya, sebab tanpa adanya 

pengawasan besar orangtua kemungkinan pendidikan 

anak tidak akan berjalan lancar.253 Hal ini diwujudkan 

orang tua dengan berusaha melakukan pengawasan 

terhadap hasil belajar anaknya di sekolah. Orang tua 

siswa dengan cara memantau prestasi belajar siswa 

                                                           
252 Moh. Hartami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 139. 
253 Tiani Wulandari, “Hubungan Antara Sikap Orangtua dalam 

Memberi Perhatian Belajar dengan Preatasi Belajar Siswa SD Se-Gugus 
Empat Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah”, 
(Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2013), 16. 
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melalui rapot yang diberikan pihak sekolah, dengan 

begitu siswa berusaha meningkatkan prestasi belajarnya.  

Secara eksternal, komponen masukan pendidikan 

yang secara signifikan berpengaruh terhadap 

peningkatan mutu pendidikan meliputi ketersediaan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai 

baik secara kuantitas dan kualitas, maupun 

kesejahteraannya.254 Di SMAN 1 Sambit masih 

terkendala ketersediaan tenaga pendidikan agama Islam. 

Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat 

dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Karena dalam 

proses pendidikan perlu adanya tenaga pendidik yang 

memadai baik sari segi kuantitas maupun kualitas.  

Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan 

anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun 

bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, 

melihat atau hanya pasif.255 Hal ini berbanding terbalik 

dengan keadaan yang ada di SMAN 1 Sambit, dalam 

proses pembelajaran masih terdapat siswa yang pasif, 

hal ini menjadi faktor penghambat dalam peningkatan 

prestasi belajar siswa. Karena ketika siswa tidak 

                                                           
254 S. Suryana, “Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam 

Prespektif Pembangunan Pendidikan”, (Skripsi, Universitas Negeri 
Semarang, Semarang, ). 

255 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010),  
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menunjukkan keaktifannya di dalam proses 

pembelajaran hal ini dapat berdampak kepada tingkat 

keberhasilannya dalm menerima materi yang 

disampaikan. 

Kegaduhan dapat menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan materi pembelajaran yang disampaikan 

guru tidak dapat dipahami dengan baik oleh peserta 

didik. Kegaduhan dalan waktu singkat itu wajar, namun 

apabila berlangsung lama maka akan mengganggu 

proses pembelajaran.256 Hal semacam ini masih terjadi 

di SMAN 1 Sambit dan menjadi  faktor penghambat 

dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Keadaan yang 

tidak relevan seperti ini dapat mengganggu 

berlangsungnya proses pembelajaran seperti 

terganggunya konsentrasi dari peserta didik lain. 

Para orangtua tidak dapat menyerahkan 

kepercayaan seluruhnya kepada guru di sekolah, artinya 

orangtua harus banyak berkomunikasi dengan gurunya 

di sekolah begitu juga sebaliknya karena menurut Olsen 

bahwa "orangtua bagi anak merupakan guru pertama 

bagi mereka yang terbaik, yang memiliki wawasan dan 

informasi yang berharga untuk berbagu dengan guru, 

sedangkan guru memiliki latar belakang pengetahuan 

mengenai perkembangan anak yang menjadi sumber 

bagi orangtua. Kenyataan yang ada orang tua siswa di 

                                                           
256 Euis Karwati & Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 121. 
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SMAN 1 Sambit masih ada yang tidak mencoba 

berinisiatif untuk berkomunikasi dengan guru terkait 

anaknya di sekolah, yang mana seharusnya orang tua 

melakukan hal tersebut. Sikap orang tua ini dapat 

menghambat peningkatan prestasi belajar siswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian penelitian di 

SMA Negeri 1 Sambit untuk mengumpulkan data guna 

menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, akhirnya 

peneliti dapat menyuguhkan hasil dari penelitian dengan 

kesimpulansebagai berikut: 

1. Interaksi edukatif guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 

1 Sambit dapat diketahui melalui berikut ini. 1) 

Persiapan guru sebelum melakukan proses 

pembelajaran yang berupa RPP dapat menjadi 

pedoman bagi guru sehingga proses pembelajaran 

dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan; 2) 

Pemilihan metode yang sesuai dengan materi dan 

penggunaan metode yang bervariasi dapat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan penyampaian 

pengetahuan; 3) Keberhasilan guru dalam 

memainkan perannya sebagai fasilitator, 

komunikator, motivator, dan evaluator dapat 

memepengaruhi tingkat keberhasilan peserta didik 

dalam pencapaian prestasi belajarnya; 4) Proses 

menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-

hari dapat membantu proses pemahaman peserta 
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didik terhadap materi yang dipelajari; 5) Pemberian 

punishment terhadap peserta didik yang melakukan 

hal yang tidak relevan dapat menimbulkan efek jera 

terhadap peserta didik; 6) Pengenalan terhadap 

peserta didik oleh seorang guru dapat membangun 

kedekatan diantara keduanya. Kedekatan dapat 

mempengaruhi proses komunikasi yang ada; 7) 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat 

mempengaruhi tingkat pencapaian prestasi; 8) 

Evaluasi dalam proses pembelajaran dapat menjadi 

pijakan dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran itu sendiri. 

2. Faktor pendukung interaksi edukatif guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMAN 1 Sambit meliputi 

beberapa hal berikut ini. 1) Budaya penanaman nilai 

agama oleh lembaga sekolah dapat mempengaruhi 

pribadi dan prestasi peserta didik; 2) Inisiatif guru 

untuk berkomunikasi dengan orang tua peserta didik 

dapat membantu pengentasan masalah belajar yang 

dialami oleh peserta didik ; 3) Supervisi dari Kepala 

Sekolah dapat meningkatkan kinerja guru yang 

berpengaruh terhadap tingkat pencapaian prestasi 

peserta didik; 4) Konseling individu oleh pihak 

BP/BK sekolah dapat membantu peserta didik untuk 

mengenali dirinya dan lingkungannya dalam 

pengimplementasian nilai-nilai keagamaan ; 5) 

Kerjasama pihak BP/BK sekolah dengan orang tua 

peserta didik dapat memberikan kontribusi terhadap 
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pemberian solusi yang tepat atas permasalahan 

peserta didik; 6) Motivasi dari dalam diri peserta 

didik sangat berpengaruh terhadap tingkat tinggi 

rendahnya prestasi peserta didik; 7) Peran orang tua 

dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama 

Islam kepada anak sangat besar pengaruhnya 

terhadap pembentukan pribadi peserta didik; 8) 

Pengawasan orang tua terhadap hasil belajar anak di 

sekolah membuat anak berusaha meningkatkan 

prestasi belajarnya. 

Sedangkan faktor penghambat interaksi edukatif 

guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMAN 1 Sambit meliputi 

beberapa hal berikut ini: 1) Kuantitas tenaga 

pendidik berpengaruh terhadap usaha peningkatan 

prestasi peserta didik, yaitu 1 orang guru pendidikan 

agama Islam mengajar 8 kelas dengan jumlah 

keseluruhan 227 peserta didik; 2) Sikap pasif peserta 

didik berpengaruh terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 3) Situasi yang tidak relevan dengan 

pembelajaran berpengaruh terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 4) Tidak adanya inisiatif dari pihak 

orang tua untuk berkomunikasi dengan pihak guru 

berpengaruh terhadap usaha peningkatan prestasi 

belajar peserta didik.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan 

lagi demi keefektifan proses pendidikan. Peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru dalam menjalankan proses pembelajaran perlu 

meningkatkan kecakapannya dalam pengelolaan 

kelas. 

2. Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran perlu 

meningkatkan kesadaran bersikapnya. 

3. Pihak sekolah dalam melaksanakan proses 

pendidikan perlu meningkatkan ketersediaan sarana 

dan prasarana yang ada. 

4. Pihak orang tua sebaiknya mempunyai inisiatif untuk 

melakukan komunikasi dengan guru. 
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