
BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat SDN Plalangan 05 Kalisat 

SDN Plalangan 05 Kalisat Kabupaten Jember berdiri pada tahun 

1970, dengan No Statistik Sekolah 101052401010 dan NPSN: 20523224. 

SDN Plalangan 05 Kalisat Kabupaten Jember berdiri karena adanya 

kebutuhan masyarakat disekitar terhadap pendidikan (Dokumentasi SDN 

Plalangan 05 Kalisat Jember).  

Sejak berdirinya hingga kini perkembangan siswa mengalami 

pasang surut. Hal ini karena adanya lembaga swasta yang berdiri tak jauh 

dari lokasi sekolah. Sehingga jika ada kebijakan pimpinan yang berubah 

dikarenakan adanya perubahan kepala sekolah, hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kepercayaan mayarakat di sekitar sekolah. Perlu 

diketahui bahwa siswa-siswa yang belajar di SDN Plalangan 05 Kalisat 

Jember berasal dari lingkungan sekitar dan berbagai daerah lainnya 

(Supandi, Kepala SDN Plalangan 05. Wawancara, Jember, 19 Juli 2014). 

2. Letak geografis 

Berdasarkan letak geografis SDN Plalangan 05 berada di Dusun 

Curah Krajan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. 

Secara geografis Desa Plalangan sendiri terletak pada posisi 8°13'-8°22' 

Lintang selatan dan 113°39'-113°65' Bujur timur. Secara administratif, 
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Desa Plalangan terletak di wilayah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 

dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa tetangga. Di sebelah utara  

berbatasan dengan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Di 

sebelah barat berbatasan dengan Desa Gambiran. Di sisi Selatan 

berbatasan dengan Desa Lembengan Kecamatan Kalisat, sedangkan disisi 

timur berbatasan dengan Desa Ajung Kecamatan Kalisat (Dokumentasi 

SDN Plalangan 05 Kalisat Jember). 

Jarak tempuh Desa Plalangan ke pusat Kecamatan adalah 14 km, 

yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke 

pusat Kabupaten ada 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 

menit (Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat Jember). 

3. Visi Misi SDN Plalangan 05 

a. Visi SDN Plalangan 05 

“Terbentuknya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, 
bermoral, cerdas dan mampu bersaing dibidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta peka terhadaplingkungan sosial”  
(Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat Jember). 

b. Misi SDN Plalangan 05 

1. Melaksanakan pengembangan pembelajaran dan bimbingan secara 
optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

2. Menumbuhkan semangat untuk berprestasi secara inisiatif kepada 
seluruh warga sekolah mendorong dan membantu setiap siswa 
untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan. 

3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut 
dan juga budaya bangsa , sehingga menjadi sumber kearifan dalam 
bertindak. 

4. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 
warga sekolah dan komite sekolah. 

5. Menciptakan siswa berkebutuhan khusus yang beriman, bertakwa 
dan berahklak mulia.  



 61 

6. Memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak berkebutuhan 
khusus. 

7. Membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam mengatasi 
masalah kelainan. 

8. Membekali siswa berkebutuhan khusus dengan iptek dan seni. 
9. Membekali siswa berkebutuhan khusus dengan keterampilan. 
10. Mendorong kreatifitas kemandirian para siswa dan kepekaan 

terhadap lingkungan (Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat 
Jember). 
 

4. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi SDN Plalangan 05 (terlampir), pada jabatan 

tertinggi dijabat oleh kepala sekolah untuk mengelola lembaga tersebut. 

Struktur personalia sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah 

b. Guru 

Guru di SDN Plalangan 05 meliputi : 

1) Guru kelas berjumlah 6. 

2) Guru bidang Studi  

c. Bendahara Bos 

d. Operator 

e. Penjaga Sekolah  
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Struktur Organisasi SDN Plalangan 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan :  

1.   : Garis Koordinasi 
2.   : Garis Komando 

(Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat) 
 

 

5. Kurikulum Sekolah 

Struktur pengelolaan kurikulum SDN Plalangan 05 Kalisat Jember 

adalah berpedoman pada kurikulum pendidikan dasar Departemen 

Pendidikan Nasional. Adapun struktur pengelolaan kurikulum SDN 

Plalangan 05 Kalisat di jelaskan dalam tabel berikut : 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL GURU 

GURU KELAS I 

Siti Hartatik, S.Pd. 
 

BENDAHARA 

Agus Purwani 

PEMB. PRAM  

Mardjo Sutrisno, S.Pd 

KEPALA SEKOLAH 

Nurhadi,S.pd 

KOMITE SEKOLAH 

Sarkawi  

TU/OPERTOR 

Firdaus Feriansyah 

Guru PAI  

Mokh. Hanafi, S.Pd.I 
 

Guru Mulok 

Agustin Yunahera, S.Pd 
 

Guru Olahraga 

Firdaus Feriansyah, S.Pd 
 

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

GURU KELAS II 

Rina Nur Aini 
 

GURU KELAS III 

Mardjo Sutrisno, S.Pd. 

GURU KELAS IV 

Suyono, S.Pd. 

GURU KELAS V 

Mahmud, S.Pd. 
 

GURU KELAS IV 

Agus Purwani, S.Pd.I 
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Tabel 4.1 
Struktur Kurikulum SDN Plalangan 05 Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

NO KOMPONEN I II III IV V VI 

KELOMPOK A       

1 
Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 
4 4 4 4 4 4 

2 PPKN 5 6 6 4 4 4 

3 Bahasa Indonesia 8 8 10 7 7 7 

4 Matematika 5 6 6 6 6 6 

5 IPA    3 3 3 

6 IPS    3 3 3 

KELOMPOK B       

7 Seni Budaya & Prakarya 

(termasuk muatan lokal*) 

4 4 4 5 5 5 

8 Pend. Jasmani, OR, Kes 

(termasuk muatan lokal) 

4 4 4 4 4 4 

JUMLAH 30 32 34 36 36 36 

 
Catatan  :  
1. Muatan lokal* dapat memuat Bahasa Daerah 
2. IPA dan IPS kelas I s.d kelas III diintegrasikan ke mata pelajaran lainnya.  
(Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat) 

 
6. Keadaan guru 

Adapun tenaga pendidik yang akan menjalankan kurikulum dan 

tenaga kependidikan di SDN Plalangan 05 Kalisat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2  
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SDN Plalangan 05 

Tahun Pelajaran 2015/2016 
 

No Nama L/ P Pendidikan Jabatan/ Tugas 
1 Nurhadi,S.pd  L S1 Pendidikan Kepala Sekolah,  

2. Mardjo Sutrisno, S.pd L S1 Pendidikan Guru Kelas IV 

3. Suyono, S.pd L S1 Pendidikan Guru Kelas VI  

4. Siti Hartatik, S.pd P S1 Pendidikan Guru KelasV 

5. Mahmud,  L SPG Guru Kelas III  

6 Mokh. Hanafi, A.Ma.Pd L D2 Pendidikan Guru PAI 

 7. Agus Purwani S.pd L S1 Pendidikan Guru Olahraga 

8. Agustin Yunahera S.pd P D2 Pendidikan Guru Kelas I 

9. Rina Nur Aini P D2 Pendidikan Guru KelasII 

10 Firdaus Feriansyah L SMA Operator 

(Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat Jember) 

7. Keadaan siswa 

Sedangkan jumlah siswa SDN Plalangan 05 Kalisat pada saat ini 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 
Data Siswa Tahun pelajaran 2015/2016 

 

No Jenis 
Kelamin 

Kelas 
Jumlah 

I II III IV V VI 

1 Laki-laki 8 8 7 7 9 8 47 

2 Perempuan 9 8 8 9 8 7 49 

Jumlah 17 16 15 16 17 15 96 

(Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat Jember) 
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8. Sarana Dan Prasarana 

Gedung atau bangunan sekolah merupakan sarana atau tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar bagi dewan guru dan siswa 

secara aman, tenang dan terlindungi. Dalam hal ini pengadaan gedung 

sekolah dan gedung lainnya tergantung pendanaan yang diupayakan bagi 

pembangunan tersebut. Adapun modal pembangunan berasal dari APBD, 

pemerintah dan masyarakat yang sadar dan peka terhadap pentingnya 

faktor dana bagi pelaksanaan pendidikan, dari keadaan demikian 

diharapkan para administrator sekolah dapat memelihara dan menjaga 

keberadaan bangunan atau gedung-gedung sekolah dengan baik. Sehingga 

gedung itu dapat dimanfaatkan secara optimal dengan nyaman. 

a. Sarana 

Sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan 

yang langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah, 

misalnya gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain 

sebagainya. 

b. Prasarana 

Prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan disekolah misalnya 

jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib, Mushola, UKS, 

Laboratorium, Perpustakaan dan lain sebagainya. 
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Tabel 4.4 
Daftar Sarana dan Prasarana 

 
No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Ruang kepala sekolah 1 Baik 

2 Ruang guru 1 Baik 

3 Ruang kelas 6 4 Baik / 2 Kurang Baik 

4 Ruang UKS 1 Baik 

5 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

6 Ruang Kopeasi 1 Baik 

7 Mushola 1 Baik 

8 Kamar kecil guru 2 Baik 

9 Kamar kecil siswa 2 Baik 

(Dokumentasi SDN Plalangan 05 Kalisat Jember) 

 

B. Penyajian Dan Analisis Data 

1. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI dalam 

merancang pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat  

Salah satu peran kepala sekolah dalam tugas sebagai supervisior 

adalah membantu stafnya dalam menyusun program pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran adalah proses awal dalam pembelajaran untuk 

penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang se-efesien dan se-efektif mungkin. Perencanaan pada 

dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. 

Karena dengan adanya perencanaan proses pembelajaran akan berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SDN Plalangan 05 

Bapak Nurhadi, bahwa : 

Rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru SDN Plalangan 05 
berdasarkan arahan Kepala SDN Plalangan 05 meliputi: (a) Kalender 
pendidikan. Kalender pendidikan di SDN Plalangan 05 di dapatkan 
berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan Nasional dengan melakukan 
penyesuaian hari libur dengan adanya kegiatan Pilkada tingkat I dan 
Pilkada tingkat II. Keberadaan Kalender pendidikan di di lembaga ini di 
sediakan oleh lembaga melalui operator sekolah atas perintah Kepala 
Sekolah. (b) Rencana Pekan Efektif (RPE). Rencana Pekan Efektif 
merupakan penjabaran dari Kalender pendidikan, untuk mengetahui 
pekan efektif dalam satu tahun pembelajaran. Dalam pembuatan RPE 
para pendidik membuat bersama di bawah panduan kepala Sekolah.  
 
Sedangkan untuk perangkat yang lain dibuat oleh guru dan kepala 
sekolah tinggal memeriksa hasilnya. Dalam proses pembuatannya para 
guru bisa melakukan kerja sama dengan guru dari lembaga lain dalam 
kelompok kerja guru (KKG) Gugus Plalangan. Perangkat tersebut 
meliputi : (a). Program Tahunan. Program tahunan dibuat berdasarkan 
jumlah pekan efektif dari Rencana pekan efektif. Adapun isi dari 
Program Tahunan adalah Standar kompetensi dan Kompetensi dasar 
yang diperoleh dari struktur kurikulum Dinas Pendidikan Nasional. (b). 
Program semester. Program Semester berisikan hal-hal yang hendak 
dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Adapun isi dari Program 
semester adalah Standar kompetensi dan Kompetensi dasar serta alokasi 
waktu yang merupakan penjabaran dari Program tahunan. (c). Silabus 
Pembelajaran. Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang di 
dalamnya berisikan Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) 
dan Kompetensi Dasar (KD), Indikator, Materi Pokok, Kegiatan 
pembelajaran, Alokasi Waktu, Sumber Belajar,  dan Penilaian. (d). 
Rencana Pelaksanaan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) merupakan pegangan bagi guru dalam 
melaksanakan pembelajaran di kelas, untuk setiap Kompetensi dasar. 
Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang 
langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya 
pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar. (Wawancara, Jember 
08 September 2014.) 
 

Senada dengan pendapat Bapak Nurhadi Kepala Sekolah, menurut 

Bapak Mokh. Hanafi guru pendidikan agama Islam SDN Plalangan 05 

menjelaskan bahwa:  
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Kami dituntut untuk membuat rencana pembelajaran sesuai dengan 
prosedur pembelajaran sebagai pegangan kami dalam melaksanakan 
pembelajaran di kelas sehingga apa yang kami lakukan dalam 
pembelajaaran sesuai dengan tujuan dari pembelajaran dan alokasi 
waktu yang ada. Namun kami merasa beban pekerjaan kami lebih 
ringan dengan adanya bimbingan kepala sekolah dan asilitas lain yang 
disediakan oleh lembaga. (Wawancara, Jember 14 September 2014.) 

 
Dari Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh segenap guru di SDN Plalangan 05 

telah sesuai dengan prosedur perencanaan pembelajaran yang di 

instruksikan oleh Dinas Pendidikan Nasional, berdasarkan arahan dan 

bimbingan oleh Kepala Sekolah. 

2. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI dalam 

pelaksanaan pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan 

oleh pendidik untuk merealisasikan rancangan yang telah disusun baik di 

dalam silabus maupun rencana pembelajaran. Karena itu pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran menunjukkan penerapan langkah-langkah metode/ 

strategi kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan pegamatan peneliti pada proses peran Kepala Sekolah 

dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN Plalangan 05 adalah sebagai 

berikut : 

a. Penguasaan materi 

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mokh. Hanafi selaku Guru 

Pendidikan Agama Islam  SDN Plalangan 05 menjelaskan bahwa: 

Materi pendidikan agama Islam di sekolah meliputi : (1). Pendidikan 
Agama Islam Bidang Aqidah. Pendidikan agama islam bidang 



 69 

aqidah merupakan suatu materi pembelajaran yang membahas 
tentang keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Keyakinan 
hidup ini diperlukan manusia sebagai pedoman hidup untuk 
mengarahkan tujuan hidupnya sebagai mahluk alam. (2). Pendidikan 
Agama Islam Bidang Syari’ah (Fiqih). Pendidikan agama islam 
bidang syari’ah adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi 
tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada al-
Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. (3). Pendidikan Agama 
Islam Bidang Akhlaq. Pendidikan agama islam bidang akhlak 
merupakan suatu materi pembelajaran yang membahas tentang 
kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan sehari-hari 
semata-mata taat kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. (4). 
Pendidikan Agama Islam Bidang Al-Qur’an. Pendidikan agama 
islam bidang Al-Qur’an merupakan suatu materi pembelajaran yang 
membahas tentang tata cara membaca Al-Qur’an yang baik dan 
benar. 
Dan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan materi 
pihak lembaga membantu guru dengan menyediakan literatur/buku 
sebagai referensi bagi guru di saat meengajar, sehingga apabila 
seorang guru merasa kurang memahami suatu materi pembelajaran, 
maka ia bisa membaca buku yang ada di perpustakaan sekolah. 
(Wawancara, Jember 14 September 2014.) 

 
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala SDN Plalangan 05 yang 

menerangkan bahwa: 

SDN Plalangan 05 dalam penyampaian materi pokok Agama Islam 
kami sampaikan semua sesuai dengan pemetaan Standar Kompetensi 
dan kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam. Dan jika ada guru 
yang merasa kesulitan untuk memahami suatu materi maka di 
perpustakaan menyediakan buku sebagai upaya lembaga untuk 
meningkatkan kemampuan guru dalam hal penguasaan materi.  
(Wawancara, Jember 08 September 2014.) 

 
b. Penguasaan metode dan media pembelajaran  

Variasi metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

memiliki tujuan agar siswa merasa nyaman, enjoy dalam menerima 

pelajaran dan nantinya akan mempermudah siswa dalam menerima dan 

memahami materi pelajaran yang disampaikan guru khususnya 

pendidikan agama Islam.  
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Sedangkan media pembelajaran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran adalah alat yang kita 

guanakan dalam proses pembelajaran untuk mempermudah proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan Hasil observasi peneliti bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru PAI mampu melaksanakan proses pembelajaran 

dengan berbagai metode pembelajaran dalam satu pertemuan. Bahkan 

dalam menyajikan materi tentang bersuci, guru PAI menjelaskan materi 

Wudlu mengunakan media pembelajaran yang berupa poster yang 

menurut beliau poster teersebut ia dapatkan melalui Kelompok kerja 

guru PAI tingkat Kecamatan Kalisat. Setelah penyampaiaan materi 

dilanjutkan dengan metode demonstrasi. 

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Nurhadi yang menjelaskan 

bahwa :  

Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan metode pembelajaran 
Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Plalangan 05 Lembaga 
memberikan peluang kepada semua guru secara bergantian untuk 
mengikuti diklat tentang strategi pembelajaran dan penggunaan 
media pembelajaran yang diadakan oleh pihak UPTD Pendidikan, 
Dinas Pendidikan maupun lembaga lain. Selain itu semua guru, baik 
yang PNS maupun yang honorer ditekankan untuk selalu hadir 
dalam pertemuan kelompok kerja guru (KKG) gugus Plalangan yang 
dilaksanakan setiap bulan. Terutama terhadap guru PAI kepala 
sekolah mewajibkan untuk ikut KKG PAI di tingkat kecamatan 
Kalisat. Sehingga dengan guru menguasai keragaman metode 
pembelajaran guru dapat menyesuaikan materi yang disampaikan 
dengan metode yang akan digunakan, seperti metode ceramah, 
diskusi, demonstrasi, Tanya jawab dan beberapa metode lain yang 
tetap dilaksanakan mengingat alokasi waktu yang cukup singkat dan 
materi yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa. Selain 
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mengingat alokasi waktu yang cukup singkat, penggunaan metode 
pembelajaran yang cukup bervaritif ini juga dimaksudkan agar siswa 
tidak merasa bosan, monoton dengan cara guru dalam 
menyampaikan pelajaran. (Wawancara, Jember 08 September 2014.) 
 

Senada dengan pendapat tersebut menurut Bapak Mokh. Hanafi 

selaku Guru PAI SDN Plalangan 05 menyatakan bahwa ; 

Kami selaku guru di lembaga ini, dalam hal pengembangan 
kemampuan mengajar, Kepala Sekolah di lembaga ini sangat 
mendukung untuk kemampuan personal guru dalam mengajar. Hal 
tersebut saya rasakan dengan adanya tips berupa tunjangan 
tranportasi bagi guru yang mengikuti kegiatan KKG, dan juga pihak 
lembaga secara rutin mensuport guru untuk tidak melewatkan 
apabila ada kegiatan berupa diklat maupun seminar tentang 
pembelajaran dengan menanggung biaya yang harus dikeluarkan 
para guru serta memberi uang makan dan transport bagi guru yang 
mengikuti kegiatan tersebut. (Wawancara, Jember 21 September 
2014.) 
 

 Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu guru dalam pelaksanaan pembelajaran kepala 

sekolah pro aktif terhadap kegiatan pelaksaan pembelajaran di sekolah 

sehingga dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan mengambil 

tindakan untuk mengantisipasi psoses pelaksanaan pembelajran yang 

kurang baik.  

 
3. Peran Kepala Sekolah meningkatkan mutu guru PAI dalam Evaluasi 

pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat  

Yang di maksud evaluasi disini adalah proses dalam menentukan 

nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan. Evaluasi memiliki tujuan 

untuk mengetahui prestasi siswa. Agustin Yunahera selaku Guru Kelas I 
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SDN Plalangan 05 berkenaan dengan Peran Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan mutu guru PAI dalam Evaluasi pembelajaran menyatakan : 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan, 
berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 
sebagai hasil dari aktivitas dalam pembelajaran.  
Dalam meningkatkan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh guru 
Kepala Sekolah selalu menghimbau kepada guru agar dalam hal 
penilaian pada peserta didik bisa obyektif, dengan harapan kita dapat 
mengetahui sejauh mana prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik 
dalam proses pembelajaran. Selain itu kepala sekolah selalu memantau 
proses evaluasi misalnya dalam evaluasi materi pembelajaran berupa 
ulangan harian, kepala sekolah meminta setiap kegiatan ulangan harian 
guru diminta membuat kisi-kisi soal agar apa yang di ujikan sesuai 
dengan apa yang disampaikan. Dan jika nilai yang didapatkan tidak 
sesuai dengan harapan guru dituntut untuk mengevaluasi soal yang 
diberikan kepada peserta didik. (Wawancara, Jember 28 September 
2014.) 
 

Sedangkan menurut Bapak Mokh. Hanafi  menjelaskan bahwa: 

Adapun prestasi lain yang hendak dicapai tidak hanya pada perolehan 
nilai akhir yang memuaskan, akan tetapi juga diikuti dengan adanya 
perubahan pola perilaku pesrta didik yang lebih mengarah pada 
kebaikan, seperti tingkah laku saat di sekolah, di rumah dan di 
lingkungan dimana dia berada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses 
evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di SDN 
Plalangan 05 sedikit banyak telah memenuhi target yang telah 
ditentukan dan diusahakan. (Wawancara, Jember 14 September 2014.) 

 
Lebih lanjut menurut Bapak Nurhadi, selaku Kepala SDN Plalangan 

05 menjelaskan bahwa : 

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 
tingkah laku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau 
sebagian besar. Dalam melaksanakan penilaian hasil dilakukan pada 
tengah dan akhir semester dengan diselenggarakannya kegiatan 
penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh 
mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. 
Sehingga guru nantinya bisa mengukur kemampuan peserta didik dan 
dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran selanjutnya. 
Dalam penilaian hasil ini dilakukan dengan berbagai cara: 1). 
Pertanyaan lisan di kelas. 2). Ulangan harian terprogram yang 
dilakukan secara periodic. 3). Tugas individu, tugas ini diberikan 
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kepada siswa dengan bentuk tugas atau soal uraian. 4). Tugas 
kelompok, tugas ini dilakukan untuk menilai kemampuan kerja 
kelompok. 5). Ulangan semesteran yaitu ujian yang dilakukan pada 
akhir semester. 6). Ujian praktik bentuk ujian yang dilakukan berupa 
materi yang berkaitan dengan praktik seperti materi shalat dan 
sebagainya. (Wawancara, Jember 08 September 2014.) 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa peran kepala 

sekolah dalam evaluasi pembelajaran adalah kegiatan kepala sekolah dalam 

memantau pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh guru serta mengarahkan 

guru dalam proses pembelajaran tersebut agar menggunakan prosedur 

penilaian yang benar sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran.  

C. Pembahasan Temuan 

a. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI dalam 

perencanaan pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat  

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh segenap guru di 

SDN Plalangan 05 telah sesuai dengan prosedur perencanaan pembelajaran 

yang di instruksikan oleh Dinas Pendidikan Nasional, berdasarkan arahan 

dan bimbingan oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah berperan aktif dalam 

proses perencanaan pembelajaran yang di buat oleh guru serta memberikan 

fasilitas kepada guru untuk mempermudah guru dalam proses pembuatan 

program rencana pembelajaran. 
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b. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI dalam 

pelaksanaan pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat  

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran kepala sekolah pro aktif terhadap kegiatan 

pelaksaan pembelajaran di sekolah sehingga dapat mengetahui segala 

sesuatu yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mengantisipasi proses 

pelaksanaan pembelajaran yang kurang baik. 

Kepala sekolah memberikan fasilitas buku di perpustakaan untuk 

mengembangkan penguasaan materi para guru, dan mengikutkan para guru 

dalam kegiatan diklat dan seminar strategi pembelajaran dan penggunaa 

media pembelajaran, serta suport dalam kegiatan kelompok kerja guru 

yang ada di wilayah tersebut. 

c. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI dalam 

evaluasi pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat  

Peran kepala sekolah dalam evaluasi pembelajaran adalah kegiatan 

kepala sekolah dalam memantau pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh 

guru serta mengarahkan guru dalam proses pembelajaran tersebut agar 

menggunakan prosedur penilaian yang benar sesuai dengan apa yang telah 

dibuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.  

Kepala sekolah juga memeriksa kisi-kisi soal yang di buat oleh 

guru agar sesuai dengan kriteria penilaian agar kemampuan siswa dapat 

terpantau dan juga punya acuan dalam meningkatkan prestasi siswa pada 

pembelajaran selanjutnya. 


