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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat

A. Identitas Sekolah

Nama Sekolah

NPSN / NSS

Jenjang Pendidikan

Status Sekolah

SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat

20524897 / 101052410003

SD

Negeri

B. Lokasi  Sekolah

Alamat

RT/RW

Dusun

Desa

Kecamatan

Kode Pos

Jl. Gudang Lawu

03 / 03

Kalisat Utara

Kalisat

Kalisat

68193

C. Data Pelengkap

Tgl SK Pendirian

Akreditasi

Status Kepemilikan

Luas Tanah Milik

Nomor Telepon

Email

9 April 1982

B

Hak Pakai

2006,75 m2

-

sdnkalisat04@gmail.com

Sumber data : Dokumen SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015)
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Lokasi gedung SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat yang beralamat

di Jl. Gudang Lawu Desa Kalisat Utara Kecamatan Kalisat Kabupaten

Jember berdiri diatas tanah wakaf seluas kurang lebih 2006,75 m2 dengan

batas-batas  sebagai berikut  :

Sebelah Timur   : Berbatasan  dengan Jalan desa

Sebelah Barat    : Berbatasan  dengan rumah penduduk

Sebelah Utara.   : Berbatasan  dengan persawahan

Sebelah Selatan : Berbatasan  dengan jalan desa.

(Sumber data : Dokumen SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015)

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita

yang  hendak diwujudkan, maka ditetapkan visi dan misi  SDN Kalisat 04

Kecamatan Kalisat  sebagai berikut :

Visi

Terciptanya sekolah yang disiplin, maju, unggul dalam segala bidang

dengan berdasarkan iman dan taqwa

Indikator visi:

a. Mempersiapkan siswa agar menjadi manusia yang berkepribadian,

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang olah raga dan seni.

b. Mempersiapkan siswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

dan berakhlak mulia.

c. Membekali siswa agar memiliki ketrampilan teknologi informasi dan

komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri.

b. Membekali siswa dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar mampu

bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
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Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang

berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekikinian, sesuai

dengan norma dan harapan masyarakat. Untuk mewujudkannya, sekolah

menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi

berikut:

Misi

1. Mewujudkan etika moral dengan berpedoman pada IMTAQ yang

berkesinambungan

2. Menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman konsep

kontekstual dan realistis

3. Member kesempatan pada siswa untuk berprestasi aktif, kreatif dan

disiplin

4. Mengembangkan sikap rasa cinta tanah air dan bangsa

Tujuan Sekolah :

Memberikan arah yang tepat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan

2. Keadaan Sarana Prasarana Pembelajaran SDN Kalisat 04 Kecamatan

Kalisat

SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat secara bertahap berusaha

meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan untuk

menunjang proses belajar mengajarnya. Hingga saat ini sarana dan

prasarana yang dimiliki SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat adalah sebagai

berikut :
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DATA SARANA DAN PRASARANA SDN KALISAT 04 KECAMATAN
KALISAT

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No Jenis Barang Jumlah Kondisi

1 2 3 4

1 Musholla 1 Buah Baik

2 Kamar mandi guru 1 Buah Baik

3 Kamar mandi siswa 2 Buah Baik

4 Ruang kelas I 1 Buah Baik

5 Ruang kelas II 1 Buah Baik

6 Ruang kelas III 1 Buah Baik

7 Ruang kelas IV 1 Buah Baik

8 Ruang kelas V 1 Buah Baik

9 Ruang kelas VI 1 Buah Baik

10 Ruang kepsek 1 Buah Baik

11 Ruang guru 1 Buah Baik

12 Ruang TU 1 Buah Baik

13 White Board 6 buah Baik

14 Kursi / Meja Tamu 12 buah Baik

15 Microfon 3 buah Baik

16 Sond system 1 paket Baik

17 Rak buku 6 buah Baik

18 Jam dinding 6 buah Baik

19 Simbol Kenegaraan 7 buah Baik

20 Lemari berkas 6 buah Baik

21 Alat olahraga 1 set Baik

22 Komputer /printer 2 buah Baik

23 Lapangan upacara 1 buah baik

(Sumber data : Dokumen SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015)



61

3. Data Siswa SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015

Siswa SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat saat ini secara

keseluruhan berjumlah 187 orang, terdiri dari 108 putra dan 79 putri yang

dibagi dalam beberapa kelompok belajar  sebagai   berikut :

DATA SISWA  SDN AJUNG 03 KALISAT

NO Nama Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
L P

1 Kelas I 23 12 35

2 Kelas II 22 12 34

3 Kelas III 18 13 31

4 Kelas IV 13 17 30

5 Kelas V 15 15 30

6 Kelas VI 17 10 27

Jumlah 108 79 187

(Sumber  Data :  Dokumen SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat Tahun 2015)

4. Data Guru dan Karyawan SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat

Tenaga pendidikan yang menangani SDN Kalisat 04 Kecamatan

Kalisat saat ini berjumlah 19 orang, sebagai berikut :

Data Guru dan Karyawan
SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat Tahun 2015

No Nama/NIP Jabatan/Status L/P Pendidikan
Terakhir

1 ISTAWATI, S.Pd.
NIP. 19640513 198504 2 002

Kepala Sekolah L SI

2 MUJI SUFIYANTI, SPd.
NIP. 19581215 197803 2 012

Waka Kurikulum/
Guru

P SI

3 RIDA SUCIARWIN, S.Pd.
NIP. 19571015 197803 2 010

Waka Kesiswaan/
Guru

P SI

4 ENDANG ASTUTIK
NIP. 19600917 197907 2 001

Guru Kelas
P SPG

5 ROHANI, A. Ma
NIP. 19561109 198101 2 003

Guru Matpel
P D3

6 HENY MARGA, S. Pd Guru Kelas P SI
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NIP. 19620201 198112 2 005
7 SISWANTI

NIP. 19600730 198303 2 008
Waka Sarana/
Guru Kelas

P SI

8 ISTIQOMAH
NIP. 19610901 198303 2 009

Guru Kelas
P SI

9 SRI KASIHANI, S. Pd.
NIP. 19641109 198504 2 003

Guru Kelas
P SI

10 KUSYANA, S. Pd.
NIP. 19661001 198803 2 010

Guru Kelas
L S1

11 MOH. BASITH, S. Pd.I
NIP. 19790703 200501 1 009

Guru PAI
L SI

12 SUGIYONO
NIK 991 101 114

Penjaga
L SMA

Sumber  Data  :  Dokumen SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015
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3. Struktur Organisasi SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015

Keterangan :
------------------: Garis Konsultasi

: Garis Komando

(Sumber  Data  : Dokumen SDN Kalisat 04 Kecamatan Kalisat tahun 2015)

GURU MATA
PELAJARAN

GURU KELAS

WAKA
KESISWAAN

URUSAN
KURIKULUM

WAKA
SARANA

WAKA
HUMAS

TATA USAHA BENDAHARA

SISWA-SISWI

DEWAN GURU

UPT Pendidikan

KEPALA SEKOLAH KOMITE
SEKOLAH
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B.   Penyajian Data dan Analisis

1. Deskripsi Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan

disiplin siswa SDN Kalisat 04 Tahun Pelajaran 2015-2016

Lembaga pendidikan dasar umumnya tidak menyediakan tenaga

bimbingan konseling sebagaimana pada lembaga di atasnya baik SMP

maupun SMA, kecuali di kota-kota besar yang pendidikannya sangat maju.

Di sisi lain guru pendidikan agama adalah salah satu guru khusus yang

tidak dibebani tugas sebagai wali kelas atau mengajar pelajaran lain seperti

guru pada umumnya. Terkait dengan hal tersebut, maka Kepala  sekolah

memberi tambahan tugas sebagai tenaga bimbingan konseling yang

tugasnya adalah membantu siswa, wali murid dan guru dalam

menyelesaikan semua masalah terkait dengan hal-hal yang menghambat

keberhasilan siswa dalam belajar.

Sinkron dengan pernyataan di atas, maka tentang aspek kedisplinan

pada diri siswa merupakan salah tugas pokok bagi guru Pendidikan Agama

Islam, baik dalam kedudukannya sebagai guru agama yang di dalamnya

sarat dengan pesan-pesan moral (kemuliaan akhlaq) maupun dalam

kedudukannnya selaku petugas bimbingan konseling.

Terkait dengan paparan di atas, maka eksistensi guru Pendidikan

Agama Islam sebagai pengawal terbentuknya kediplinan siswa menjadi

sangat penting dan menjadi aktor utama. Untuk itu, dalam rangka menuju

keberhasilan dalam pembentukan kedisiplinan siswa, guru pendidikan

Agama Islam harus memiliki strategi yang tepat dan terukur.
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Sehubungan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara peneliti

dengan Kepala Sekolah SDN Kalisat 04, dapat diperoleh keterangan

bahwa strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan disiplin

belajar di sekolah siswa SDN Kalisat 04 Tahun Pelajaran 2015-2016

dengan cara pembiasaan dalam beberapa aspek, misalnya; disiplin pada

saat datang ke sekolah tepat waktu; rajin belajar; mentaati peraturan

sekolah; mengikuti upacara dengan tertib; mengumpulkan tugas yang

diberikan guru tepat waktu; melakukan tugas piket sesuai jadwalnya;

memotong rambut jika kelihatan panjang; selalu berdoa sebelum memulai

dan mengakhiri pelajaran.

Terhadap upaya pembiasaan yang dilakukan guru Pendidikan

Agama Islam tersebut, Kepala Sekolah, Siswanti menerangkan bahwa:

“Pembiasaan dalam beberapa kegiatan yang di lakukan oleh siswa
di SD kami, menjadi tanggung jawab seluruh guru dan karyawan
yang ada, tetapi leading sector-nya adalah guru Pendidikan Agama
Islam. Karena tentang kedisplinan merupakan salah satu materi
utama dalam pelajaran agama Islam yang biasa dihubungkan dengan
sikap mulia (ahlakul karimah), istiqamah, jujur dan amanah. Untuk
itu pas sudah....kalau guru Pendidikan Agama Islam yang mengawal.
Disamping itu dalam kesehariannya guru Pendidikan Agama Islam
di sekolah kami juga merangkap sebagai tenaga Bimbingan
Konseling, maka klop ...sudah. Jadi semua administrasi tentang
ketidak hadiran, keterlambatan, kesulitan belajar sampai dengan
nilai-nilai yang kurang kami percayakan kepada guru Pendidikan
Agama Islam. Bahkan jika ada kemungkinan harus mengadakan
home visit (kunjungan rumah) bagi anak yang sakit, atau tidak mau
berangkat lagi ke sekolah, itu juga saya percayakan kepada guru
Pendidikan agama Islam. Kecuali masalahnya sangat berat
menyangkut anak yang drop out, atau masalah sangat berat yang
mengharuskan untuk mengambil keputusan akhir, baru saya yang
tuirun tangan. Tetapi selama ini semua sudah selesai di tangan guru
pendidikan Agama Islam. Kami beruntung, karena Guru pendidikan
Agama Islam di SD kami sangat dekat dengan masyarakat, kebetulan
sore harinya rata-rata anak-anak mengaji ke sana, jadi semuanya
dapat diselesaikan dengan mudah melalui musyawarah.”
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(Wawancara, 05 September 2016)

Pendapat di atas dibenarkan oleh salah satu wali kelas, yaitu wali

kelas VI Muji Sufiyanti, yang mengatakan bahwa:

Ia memang Bu, masalah kediplinan di SD ini adalah tanggung
jawab kita semua, terutama para wali kelas bagi anak asuhnya di tiap
kelas, tetapi secara umum koordinatornya adalah Guru pendidikan
Agama Islam. Pernah murid saya kelas VI hampir drop out minta
berhenti, karena ditunangkan oleh orang tuanya. Ya.... maklumlah
orang desa Bu, kawin usia dini adalah hal yang biasa di sini. Nah,
disnilah guru Pendidikan Agama besar peranannya. Maka kami
minta tolong untuk dikomunikasikan dengan orang tuanya. Ya itu..
rata-rata anak-anak kan mengaji di rumah Bu lastri maka,k ita orang
tuanya di datangi dan di ajak komunikasi, sekalipun agak alot
mereka akhirnya sadar, dan anaknya tidak jadi drop out hingga
masih sempat dapat ijazah.”(Wawancara, 05 September 2016).

Demikian pula terkait dengan keterlambatan siswa, tidak

mengerjakan pekerjaan rumah (PR), tugas guru agama juga menjadi sangat

penting. Karena semua kejadian disusun dalam bentuk jurnal dan

dibukukan ke dalam buku tata tertib sekolah yang ditangani oleh Guru

Pendidikan Agama Islam.

Keterangan ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan guru

olah raga, Heny Marga yang menuturkan bahwa::

“Semua kejadian, baik pelanggaran berat maupun ringan,
dibukukan dalam catatan anekdot, yang kesmua administrasi
ditangani oleg guru Pendidikan Agama Islam. Pernah suatu saat ada
anak berkelahi dengan temannya saat pelajaran olah raga. Maka
kami menangani dan memanggil kedua orang tuanya bersama
dengan guru pendidikan Agama Islam. Dan semua kejadiannya
dibukukan agar siswa dan walinya memahami untuk diperhatikan
agar tidak terulang.” (Wawancara, 06 September 2016).
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Terkait dengan catatan anekdot di atas, penulis juga mendapatkan

data berupa dokumen, buku catatan perilaku siswa, yang masing-masing

siswa memiliki. (terlampir).

2. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan disiplin

belajar di rumah siswa SDN Kalisat 04 Tahun Pelajaran 2015-2016

Guru adalah orang tua kedua yang bertanggung jawab atas

keberhasilan anak dalam belajar selama berada di lingkungan sekolah.

Sedangkan di rumah tugas sepenuhnya ada  pada kedua orang tua murid.

Kondisi ideal tersebut di atas terjadi manakala wali murid memiliki

latar belakang pendidikan yang memadai. Tetapi pada umumnya, di

kalangan siswa sekolah dasar, kondisi ini tidak dapat berjalan sebagaimana

mestinya, terutama di sekolah yang berada di pedesaaan. Hal terjadi

karena banyak faktor, yang menonjol adalah lemahnya ekonomi dan

rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Lemahnya ekonomi membuat

orang tua murid bekerja sepanjang waktu, hingga tidak sempat mengontrol

pendidikan putra-putrinya. Lemahnya pendidikan menjadikan wali murid

tidak mampu memahami kurikulum, kisi-kisi bahkan ada wali murid yang

masih belum lancar membaca, menulis dan berhitung sekalipun secara

ekonomi berada pada tingkat kemapanan.

Terkait dengan kondisi fenomenal tersebut, mau tidak mau guru

sebagai orang tua kedua menjadi sangat penting keberadaannya di tengah-

tengah peserta didik. Terlebih guru pendidikan Agama Islam yang

dipandang sebagai sebuah sosok panutan yang serba bisa, berpendidikan,
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religius dan seterusnya. Bahkan dalam urusan-urusan pribadi, guru agama

sering dililibatkan. Mulai konsultasi pernikahan, melanjutkan sekolah anak

ke pendidikan selanjutnya, ke pondok, acara-acara ritual keagamaan

(hajatan) bahkan sampai dengan keperluan kematian.

Sehubungan dengan kondisi yang sedemikian rupa ditengah

masyarakat dengan segala seluk beluknya, maka mendidik displin belajart

anak di rumah juga tidak lepas dari peran guru pendidikan gama Islam.

Karena pada dasarnya keberadaan guru agama Islam bukan hanya

mendidik peserta didik, namun di saat  yang sama secara tidak langsung

juga mendidik orang tua peserta didik. Oleh sebab itu kedudukannya

menjadi sangat penting di tengah-tengah masyarakat desa.

Terkait dengan strategi membentuk kedisiplinan belajar siswa di

rumah, ada beberapa data pendukung yang  sempat direkam oleh peneliti.

Hasil wawancara dengan Samsudin, salah satu wali murid yang

juga menjabat sevagai ketua RW, ia menutuirkan bahwa:

“Yaaa... beginilah Bu, “ Di desa desa kesadaran masyarakat masih
kurang terthadap pentingvnya pendidikan. Sekarang ini masih mendingan
dibanding sepuluh lima belas tahun yang lalu orang sekolah satu dua.
Makanya tidak bisa ngajari anak. Kok di tanya PR, baca tulis saja ndak
bisa. Tapi sekarang tidak sudah. Hampir semua penduduk bisa membaca
dan menulis walaupun pendidikannya maksimal SMA, rata ya....SD.
Tentang kedisiplinan belajar di rumah kami semuya terpaksa mengajari
dan menemani, karena ada sanksinya dari sekolah apab ila tidak
mengerjakan PR. Biasanya orang tua dipanggil. Ya untungnya Pak Guru
Basit ini open (sangat memperhatikan) sama anak-anak. Jadi umumnya
anak-anak sini ngaji ke sana, jadi diingatkan terus untuk belajar. Dan
kebetulan kalau tidak mengerjakan PR nati juga menghadap ke Pak Guru
Basit, jadi anak-anak merasa malu. Saya juga gitu, nggak enak kalau
sampai anak-anak tidak dikontrol belajarnya. Karena hampir tiap hari
ketemu, ya ngantarkan ngaji itu. Dan tgidak segan-segan kalau anak-anak
malas Pak Basit langsung menegur orang tuanya juga. Tapi kami mengerti
maka, juga ikut semangat dan tidak tersinggung, karena kalau tidak
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sungguh-sungguh sekarang mencari sekolah yang favorit sulit. Makanya
mau ndak mau ya anaknya harus ditemani belajar.(Wawancara, 09
September 2016).

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Slamet, salah satu wali

murid, yang mengatakan bahwa:

“Di SD ini mulai anak terlambat, tidak mengerjakan PR, tidak
cukur orang tuanya di panggil. Dulu saya ya merasa kesulitan, kok
strengnya keterlaluan. Tapi setelah terbiasa, mendidiknya anak jadi
gampang. Kalau mau bangun siang malu. Buktinya anak saya yang
pertama berhasil masuk ke sekolah favorit dengvan hasil tes yang baik.
Makanya orang-orang sekarang mengerti sudah, dan merasa terima kasih.
O..itu yang manggil biasanya kalau ada masalah begini ini semuanya
menghadap ke Pak guru Basit, itu ...guru yang ngajar agama Islam”
(Wawancara, 09 September 2016).

Dari hasil wawancara di atas nampak bahwa teknik dan pendekatan

yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik. Pada awalnya anak

dan orang tua mnerasa dipersulit(streng), tetapi secara berangsur angsur

siswa dan wali murid mengerti dan justru merasa bersyukur.

Dari fenomena di atas dapat diambil kesim pulan bahwa, un tuyk

menegakkan kedisplinan diperlukan beberapa tahap, mulai dari

menjelaskan di kelas, mengontrol belajnar siswa di rumah dengan

memberi tagihan berupa pekerjaan rumah (PR), dan berusaha

mengkomunikasikan dengan orang tuanya dengan penjelasan yang baik

dan sabar. Sebagai bentuk tindaklan selanjutnya ketika anak tetap tidak

berubah (melangvgar aturan sekolah) maka orang tua dipanggil. Dengan

metode demikian ini akhirnya anak dan orang tua menjadi terbiasa, dan

secara bertahap jiwa displin tersebut akan melekat, sampai suatu saat

pemanggilan tidak diperlukan lagi.


