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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Sekolah Dasar Islam atau SD Islam adalah sebutan/ nama lain Madrasah

Ibidaiyah Negeri 2 Kolaka yang sangat melekat pada masyarakat Kota Kolaka,

sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah/ Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan

Kementerian Agama yang berstatus negeri yang ada dijantung Kota Kolaka.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka didirikan sejak tahun 1985 berstatus

swasta dan pada tahun 2004 berubah status menjadi negeri, dari tahun ke tahun

mengalami perkembangan yang menggembirakan dan menjadi kebanggan

Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Sebagaimana hasil wawancara Kepala

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka bahwa:

“Perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka pada saat ini sangat
menggembirakan dan mengenai sejarahnya informasi yang saya dapatkan dari
kepala madrasah sebelumnya bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka
sebelum di negerikan pada tahun 2004 bernama Madrasah Ibtidaiyah
Hidayatullah, didirikan pada tahun 1984 yang masih berstatus swasta, pada
tahun 1984 atas ide serta kemauan keras yang dimiliki Persatuan Darma
Wanita Departemen Agama Kabupaten Kolaka untuk mendirikan Madrasah
Ibtidaiyah (MI), sehingga pada tahun 1985 dibukalah pendaftaran/ penerimaan
siswa baru tahun ajaran 1985/1986 yang siswanya 11 orang, itu pun hasil
bujukan yang dimulai dari keluarga dekat, tetangga dan anak-anak nelayan
yang tinggal disekitar rumah Kepala Madrasah yang menjabat waktu itu”.124

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka mulai tahun 1985 sampai sekarang

telah dipimpin oleh empat Kepala Madrasah, yaitu:

124Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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Tabel 1

Kepala Madrasah MIN 2 Kolaka

No Nama Masa Jabatan Keterangan

1
Drs. Makmur S. 1985-1990 Pelaksana

Drs. Makmur S. 1990-2000 Defenitif

2 Ahmad Tanaka, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd 2000-2010 Defenitif

3 Drs. Hamzah, M.MPd 2010-2012 Defenitif

4 Drs. H. Syamsuddin, MA 2012-sekarang Defenitif

Sumber data: Dokumen Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka pada awal berdirinya, kurang diminati

oleh masyarakat karena dianggap sebagai madrasah pembuangan sehingga anak-

anak mereka mendaftarkan dan memasukkan pada sekolah lain yang dianggap

bermutu, tetapi dari tahun ke tahun madrasah tersebut mengalami perkembangan

yang sangat pesat dan diminati oleh masyarakat apalagi status sudah negeri, dan

bahkan sampai saat ini telah membatasi penerimaan siswa baru, sehingga dapat

dikatakan sebagai sekolah unggulan dan pilihan utama bagi orang tua siswa.

Perkembangan yang signifikan pada madrasah tersebut, disebabkan antara

lain dengan cara meningkatkan kedisiplinan guru, murid dan seluruh warga

madrasah dan yang paling utama menjadikan madrasah bernuansa Islami sebagai

ciri khasnya, yang dapat dilihat secara nyata yaitu:

1. Membiasakan siswa berwudhu sebelum ke madrasah dengan cara diingatkan

setiap hari oleh guru piket;

2. Ketika siswa tiba di madrasah, siswa dibiasakan untuk bersalaman kepada

guru piket;
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3. Apel pagi dirangkaikan dengan dzikir berjamaah tiga kali yaitu pada hari

Selasa, Kamis dan Sabtu, sedangkan senam dilakukan pada hari Rabu dan

Jum’at yang dimulai pada pukul 07.00;

4. Siswa dibiasakan untuk melakukan shalat dhuha secara berjamaah di

mushallah setelah apel pagi dengan cara bergiliran tiap tingkatan kelas setiap

hari;

5. Sebelum pelajaran dimulai siswa secara bersama-sama menghafal surah-

surah pendek yang telah ditentukan tiap tingkatan kelas;

6. Siswa Kelas IV sampai VI diupayakan shalat dhuhur secara berjamaah

sebelum pulang.125

Kemudian beliau melanjutkan bahwa:

“Sekitar satu tahun sebelum akhir masa jabatan Kepala Madrasah
Ahmad Tanaka yaitu pada tahun 2010 telah merubah tampilan/bentuk dan
warna pakaian, pada awalnya baju siswa bentuk kemeja berwarna putih sama
dengan siswa SD, sedangkan celana atau rok berwarna merah, kemudian
diganti menjadi baju gamis putih dan celana atau rok hijau begitu pula
dengan baju batik bercorak putih hijau.”126

Cara dan terobosan baru yang berbeda dengan sekolah lain tersebut, telah

berdampak pada ketertarikan masyarakat atau orang tua siswa untuk menyekolahkan

anaknya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka, bahkan orang tua siswa melihat

sendiri kondisi apa yang dilakukan oleh para guru dalam membina siswa setiap hari.

Siswa yang ada di madrasah tersebut bukan hanya berasal disekitar Kecamatan

Kolaka tetapi juga berasal dari luar kecamatan seperti Kecamatan Latambaga dan

Kecamatan Wundulako.

125Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

126Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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Siswa yang semakin bertambah setiap tahunnya pada akhirnya gedung yang

tersedia tidak dapat lagi menampung siswa, sehingga siswa ada yang masuk siang.

Beberapa tahun kemudian melihat kondisi guru yang mengajar mulai dari pagi

sampai siang sangat melelahkan sehingga pada gilirannya siswa kurang efektif

belajar. Melihat kondisi tersebut Kepala Madrasah berinisiatif agar semua siswa

dapat masuk pagi semua dengan cara memperketat dan membatasi penerimaan siswa

baru.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sampai saat ini telah mengalami

perkembangan dengan kebijakan-kebijakan dari kepala madrasah mulai kepala

madrasah pertama sampai sekarang yang tentunya perkembangan tersebut tidak

luput dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil,

sehingga madrasah tersebut menjadi sekolah/ madrasah pilihan utama bagi orang tua

siswa.

1. Visi Dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.127

a. Visi Madrasah

Terciptanya suasana madrasah yang kondusif dalam menigkatkan IMTAQ

dan IPTEK untuk mewujudkan sekolah, guru dan siswa unggulan.

b. Misi Madrasah

1) Menciptakan suasana keagamaan dalam lingkungan madrasah.

2) Melaksanakan pembelajaran secara efektif, efisien, inovatif dan kreatif

dalam mengembangkan potensi dan kompetensi siswa secara optimal.

3) Menumbuhkan semangat keunggulan seluruh warga madrasah.

4) Meningkatkan kompetensi guru secara berkesinambungan.

127Dokumen 1 Madrasah Ibtdaiyah Negeri 2 Kolaka Tahun Pelajaran 2017/2018.
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5) Meningkatkan prestasi belajar siswa secara signifikan.

6) Mengefektifkan penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

7) Menciptakan lingkungan yang islami, nyaman, indah dan sehat.

8) Melakukan hubungan dengan sekolah lain, instansi, dan swasta untuk

meningkatkan penguatan kapasitas manajemen madrasah.

9) Meningkatkan kecintaan dan rasa memiliki terhadap sekolah bagi

orang tua murid dan masyarakat.

2. Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Struktur krikulum merupakan gambaran atau ide dalam pelaksanaan proses

pembelajaran. Kurikulum yang dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka adalah kurikulum yang sesuai dan disediakan pemerintah yaitu kurikulum

2013, dan pengembangannya diserahkan kepada pihak madrasah.

Berdasarkan observasi peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka,

bahwa struktur kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri

2 Kolaka tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat pada daftar lampiran 5 dalam tesis

ini.

Berdasarkan struktur kurikulum yang terdapat dalam daftar lampiran 5 tesis

ini, dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Negeri

2 Kolaka terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok mata pelajaran, muatan lokal,

dan pengembangan diri.128

3. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Identitas madrasah merupakan suatu ciri atau tanda yang khas melekat pada

sebah madrasah itu sendiri. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka adalah sebuah

128Dokumen 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka Tahun Pelajaran 2017/2018.
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lembaga pendidikan setingkat dengan Sekolah Dasar yang bercirikan Islam dibawa

naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan observasi peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka,

bahwa identitas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tahun pelajaran 2017/2018

dapat dilihat pada daftar lampiran 6 dalam tesis ini.

4. Keadaan Guru dan Staf Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Posisi Guru dalam sebuh madrasah memiliki peranan yang sangat penting

dalam meningkatkan mutu  pendidikan. Ia adalah aktor utama dan kunci dalam

meraih keberhasilan, jika guru sukses maka  kemungkinan besar siswanya akan

suskses. Oleh karena itu, guru profesional dan mempunyai kinerja yang baik sangat

menunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran

sehingga prestasi belajar siswa dapat tercapai. Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka berjumlah 39 orang, dapat dilihat pada daftar lampiran 7 dalam tesis ini.

Berdasarkan pada daftar lampiran 7 dalam tesis ini, dari 39 guru maka dapat

dirinci bahwa guru PNS sebanyak 20 orang dan guru GBPNS sebanyak 19 orang.

Guru PNS yang bersertifikasi sebanyak 18 orang dan yang belum sebanyak 2 orang.

Sedang guru GBPNS belum ada yang bersertifikasi.

Adapun jumlah staf pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dapat dilihat

pada daftar lampiran 8 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 8 dalam

tesis ini bahwa jumlah staf pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sebanyak 10

orang. Staf yang berstatus PNS 1 orang dan non PNS sebanyak 9 orang.

5. Keadaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Siswa merupakan salah satu komponen yang menempati posisi penting dalam

proses pendidikan dan pembelajaran disuatu lembaga pendidikan,  ia sebagai pihak
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yang ingin medapatkan ilmu pengetahuan dari seorang guru demi mencapai cita-

citanya. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka pada tahun pelajaran

2017/2018 jika dibanding dengan sekolah/madrasah setingkatnya dilihat dari segi

jumlahnya cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada daftar lampiran 9 dalam

tesis ini.

Berdasarkan daftar lampiran 9 dalam tesis ini, dapat dikatakan bahwa siswa

pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah

854 siswa, dengan rincian kelas I sebanyak 115 siswa, kelas II sebanyak 146 siswa,

kelas III sebanyak 155 siswa, kelas IV sebanyak 153 siswa, kelas V sebanyak 154

siswa, dan kelas VI sebanyak 131 siswa.

6. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Sarana dan prasarana adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses

pembelajaran, karena ia merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang

keberhasilan suatu pendidikan atau pembelajaran. Begitu pula pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka, ketika memiliki sarana dan prasarana yang memadai

maka peluang untuk meningkatkan pendidikan atau pembelajaran dapat lebih mudah

tercapai. Sarana dan prasaran yang telah dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka dapat dilihat pada daftar lampiran 10 dalam tesis ini.

Berdasarkan pada daftar lampiran 10 dalam tesis ini, maka dapat dikatakan

bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka cukup dalam menunjang proses pendidikan dan pembelajaran baik di dalam

kelas maupun di luar kelas.
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7. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan suatu hal

yang tidak boleh disepelehkan, karena hal tersebut dapat menghindari tumpang

tindih tugas-tugas antara satu yang lainnya, sehingga program yang telah disusun

akan sulit terlaksana dengan baik. Maka dengan adanya struktur akan mengatur dan

memperjelas tugas-tugas serta tanggaung jawab yang akan dilaksanakan oleh setiap

orang.

Begitu pula struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

dimaksudkan untuk mengatur alur kerja dan tanggung jawab setiap bidang, sehingga

dalam melaksanakan atau mencapai tujuan madrasah dapat tercapai secara efektif

dan efisien, struktur ini digambarkan dalam bentuk bagan struktur yang

menggambarkan pengaturan posisi atau wewenang pekerjaan.

Berdasarkan observasi peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka,

bahwa struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tahun pelajaran

2017/2018 dapat dilihat pada daftar lampiran 11 dalam tesis ini.

B. Hasil Penelitian

1. Peningkatan Kinerja Guru MIN 2 Kolaka

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan

kompetensi dan kinerja guru, baik melalui pelatihan dan seminar bahkan melalui

pendidikan formal, dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan

pada jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan beasiswa. Sebab itu, guru harus

memiliki keinginan kuat untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan

kompetensinya sehingga dapat menjadi guru yang professional.
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Peningkatan kinerja guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

dilakukan secara terus-menerus demi terwujudnya madrasah yang berkualitas,

apalagi pada saat perberlakuan kurikulum 2013 dan tentunya ada perubahan yang

membutuhkan pembenahan terutama pola pikir dari pihak guru itu sendiri, salah

satunya adalah guru diberikan pemahaman tentang bagaimana implementasi

kurikulum 2013 dengan cara pelatihan atau workshop.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka melalui kepemimpinan

Drs. H. Syamsuddin, MA telah melakukan upaya atau proses dalam meningkatkan

kinerja guru di antaranya memberikan arahan kepada guru-guru untuk melakukan

diskusi kecil dengan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya, melalui

pelatihan atau workshop yang telah diprogramkan, maupun memberikan kesempatan

serta menugaskan kepada guru untuk mengikuti seminar atau kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan pemerintah yang berkaitan dengan pembelajaran kurikulum 2013 dan

setelah kegiatan tersebut ditugas kepada guru untuk mensosialisasikan kepaga guru

yang lain tentang pengetahuan yang ia peroleh, sehingga dengan demikian kualitas

dan mutu guru semakin bertambah yang pada akhirnya kinerja guru meningkat

khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran.129

Melalui kegiatan workshop atau pelatihan itu guru dilatih agar dapat

memahami implementasi kurikulum 2013 sehingga membuahkan hasil atau kinerja

guru yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh kepala MIN 2 Kolaka:

“Pelatihan atau workshop yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah negeri 2
Kolaka di mana di dalamnya mencakup praktek perencanaan pembelajaran
dalam hal ini praktek pembuatan RPP, praktek mengajar dengan menggunakan
metode yang sesuai serta praktek penilaian, dari praktek tersebut diharapkan

129Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.
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guru mempunyai pengetahuan  atau pemahaman yang baik dan nantinya
diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya di dalam kelas”.130

Pada dasarnya kinerja guru sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan

dengan profesi guru, dan merupakan tolak ukur dari aktualisasi profesionalitasnya

berdasarkan kemampuan diri dari hasil kerja yang telah dilakukan. Kinerja guru

tidak hanya dilihat dari aspek proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga pada

out put yang dihasilkan berupa kualitas atau prestasi siswa dan madrasah/ sekolah.

Salah satu upaya pemerintah untuk membantu guru dalam meningkatkan

kinerjanya dalam proses pembelajaran adalah dengan adanya implementasi

kurikulum 2013. Berlakunya kurikulum tersebut, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

kolaka, maka kepala madrasah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat

menunjang pengetahuan dan pemahaman guru terhadap kurikulum 2013, sehingga

dalam pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang baik. Sebagaimana hasil

wawancara dengan kepala madrasah bahwa:

“Sebelum diberlakukannya kurikulum 2013 di madrasah ini, di antara
persiapan atau kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan tentang K13 dan
selain pelatihan juga diadakan bimbingan antar sesama guru dengan saling
memberikan masukan.”131

Pemberlakuan kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

dapat meningkatkan kinerja guru, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala

Madrasah bahwa:

“Kurikulum 2013 yang telah diamanahkan di madrasah ini, telah membawa
suatu perubahan, khususnya kinerja guru lebih meningkat jika dibandingkan
pada tahun-tahun sebelumnya dalam memahami kurikulum 2013 serta
penerapan dalam proses pembelajaran, yang disebabkan dengan rutinnya

130Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

131Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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pelatihan Kurikulum 2013 yang dilaksanakan setiap tahun 1 sampai 2 kali
pelatihan”.132

Berdasarkan dokumen yang peneliti temukan bahwa pada Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka telah dilaksanakan kegiatan pelatihan atau workshop dalam rangka

peningkatan mutu atau kinerja guru terutama dalam memahami implementasi

kurikulum 2013, sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan

sesuai tujuan.133

Kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka mengalami perubahan dan

peningkatan  dengan diberlakukannya kurikulum 2013 yaitu dengan rutinnya

diadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dalam

mengelola pendidikan khusus proses pembelajaran di dalam kelas, dan kinerja Guru

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka berada dalam kategori cukup baik,

sebagaimana ditegaskan kembali oleh Kepala Madrasah:

“Berdasarkan hasil supervisi yang telah kami lakukan dan laporan supervisi
dari pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kolaka, kinerja guru pada madrasah yang kami pimpin cukup baik, karena
para guru dalam melaksanakan tugasnya sudah bekerja secara maksimal sesuai
kemapuan yang mereka miliki dan walaupun di dalam proses pembelajaran itu
masih terdapat kekurangan, dan kekurangan tersebut sedikit demi-sedikit kita
perbaiki sesuai dengan harapan dan tuntutan pada kurikulum 2013. Bukti
kinerja guru tersebut, dapat dilihat dari persiapan perangkat pembelajaran baik
itu silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan
pembelajaran, dan daftar kehadiran guru serta siswa bahkan sampai pada
jurnal mengajar.”134

Paparan kepala madrasah di atas, menunjukkan bahwa kinerja guru Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dapat dibuktikan dengan melihat kemampuan guru

dalam persiapan perangkat pembelajar baik itu silabus, program tahunan, program

132Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

133Dokumen Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.
134Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28

Mei 2018.
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semester, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), daftar hadir guru dan daftar

hadir siswa yang dipegang oleh setiap guru bahkan sampai pada jurnal mengajar

guru itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa guru al-Qur’an Hadis dalam

melaksanakan atau persiapan tugasnya telah membuat perangkat pembelajaran baik

itu penyediaan silabus sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) maupun yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi

pembelajaran.135

Berkaitan dengan pembuatan administrasi pembelajaran tersebut khususnya

kurikulum 2013, guru telah mendapatkan sesuatu yang baru setelah mengikuti

pelatihan atau workshop peningkatan mutu guru, sebagaimana yang dikatakan oleh

Guru al-Qur’an Hadis ibu Salamiah, S.Pd.I bahwa:

”Walapun kurikulum 2013 itu agak sedikit rumit, tetapi dengan adanya
pendampingan pemberlakuan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
2 Kolaka bagi saya ada sesuatu perubahan yang positif dan lebih termotivasi
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.”136

Selanjutnya ibu Haripah, S.Pd.I mengemukakan bahwa”

“Melalui pelatihan-pelatihan atau workshop implementasi kurikulum 2013
yang diprogramkan di madrasah ini banyak sesuatu ilmu yang baru, yang
menambah wawasan dan pengalaman, sehingga dalam melaksanakan tugas
kita sebagai guru lebih bagus lagi.”137

Dari hasil pengamatan dan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa dengan

adanya pelatihan atau workshop implementasi kurikulum 2013 pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka kinerja guru khususnya guru mata pelajaran al-Qur’an

135Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.
136Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada

tanggal 29 Mei 2018.
137Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada

tanggal 31 Mei 2018.
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Hadis membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik, dan lebih jelasnya kinerja

guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Kinerja Guru

Kinerja Guru Sebelum Pelatihan Setelah Pelatihan

Perencanaan
pembelajaran

Sebagian guru belum
memahami pembuatan
Perangkat pembelajaran,
terutama RPP.

Guru dalam membuat
RPP masih sangat
sederhana dan bahkan
seadanya.

Pemahaman pembuatan
perangkat pembelajaran
terutama RPP sudah mulai
merata.

Guru telah mampu
membuat RPP yang
lengkap sebagai rancangan
atau gambaran mengajar di
dalam kelas yang dimulai
dari kegiatan pendahuluan,
inti dan penutup.

Pelaksanaan
pembelajaran

Guru dalam mengajar
monoton dan lebih aktif
daripada siswa.

Metode mengajar lebih
banyak ceramah.

Guru dalam mengajar
siswa lebih banyak
diaktifkan sedangkan guru
mengontrol dan
mengarahkan proses
pembelajaran.

Dalam mengajar sudah
mempergunakan beragam
metode.

Evaluasi atau penilaian
pembelajaran

Mengutamakan penilaian
pengetahuan kemudian
keterampilan, sedangkan
penilaian sikap hanya
sebagai pelengkap.

Guru masih bingung
dalam memahami cara
penilaian sikap.

Guru dalam melaksanakan
penilaian baik sikap,
pengetahuan dan
keterampilan posisi atau
porsinya sama.

Guru memahami cara
menilai aspek sikap.

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja guru sebelum pelatihan dan setelah

pelatihan nampak jelas hasilnya, dan untuk menentukan kinerja guru meningkat,
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dapat dilihat dari hasil kerjanya setelah melakukan tindakan pengajaran di dalam

kelas maupun di luar kelas, yang ditandai dengan adanya perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi/penilaian pembelajaran, hal itu juga merupakan langkah untuk

mencapai tujuan pembelajaran dalam setiap tingkat pendidikan. Dan dari delapan

standar pendidikan yang telah ditetapkan, ada dua standar yang merupakan tugas

pokok bagi guru yaitu standar proses pembelajaran dan standar penilaian, dan dua

standar tersebut adalah bagian untuk menentukan peningkatan kinerja guru

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka melului kurikulum 2013.

1. Perencanaan Pembelajaran

Melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentunya membutuhkan

perencanaan yang matang, sehingga kegiatan itu lebih terarah dan tujuan dapat

tercapai sesuai harapan secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu

tindakan menetapkan suatu apa tujuan yang akan dicapai, apa yang harus dilakukan,

bagaimana melakukannya, sampai kepada pengevaluasian.

Untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka guru

sangat berperan dalam menentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran, karena itu

dalam hal tersebut seorang guru harus mampu menyususn atau membuat

perencanaan yang matang dan berkualitas pula. Ketika guru dalam melakukan

proses pembelajaran tanpa ada persiapan/ perencanaan yang matang dan berkualitas

maka hasilnya sulit untuk mendapatkan yang berkualitas bahkan tidak jelas,

sedangkan sudah mempersiapkan dan membuat perencanaan terkadang sedikit

melenceng dari apa yang sudah ditentukan apalagi jika tidak ada perencanaan

sebelumnya. Karena itu, guru harus mampu menyusun persiapan atau perencanaan

sebaik-baiknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
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Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses dan cara berpikir yang dapat

membantu dalam memncapau hasil yang diharapkan. Salah satu bentuk kegiatan

perencanaan pembelajaran yang dilakukan pada  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka meliputi kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran seperti, persiapan

silabus, pembuatn program tahunan, program semester, RPP, sampai pada persiapan

penilaian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Madrasah bahwa:

“Setiap guru yang mau mengajar, sering saya tekankan untuk senantiasa
membuat perangkat pembelajaran, plening atau perencanaan dalam bentuk
RPP sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, supaya materi
yang disampaikan dapat berjalan efektif dan efisien. Salah satu teknik yang
saya sampaikan kepada guru-guru dalam membuat RPP adalah ketika anak-
anak pulang pada jam 12.30, guru jangan pulang dulu, apalagi cek lok sekitar
kurang lebih jam 14.00, maka antara jam pulang anak-anak dan jam cek lok
dapat dipergunakan untuk membuat RPP, sebab dirumah apalagi ibu-ibu
banyak pekerjaan yang mesti dilakukan sebagai isteri dan bapak-bapak dapat
meluangkan waktu bersama keluarganya, dan untuk memastikan apakah guru
berbuat atau tidak maka saya perintahkan agar menyetor kemudian saya
periksa RPPnya setiap guru.”138

Diketahui bahwa Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sebagai

pemimpin telah melakukan salah satu tanggung jawabnya dengan memerintahkan

dan menekankan kepada setiap guru untuk senantiasa membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar, dan dipastikan bahwa guru

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka telah membuatb RPP sebelum mengajar.

Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Salmiah, S.Pd.I bahwa:

“Pada awal semester dan pembagian tugas mengajar kepala Madrasah sering
menyampaikan betapa pentingnya membuat RPP, bahkan sebelum saya
mengajar terkadang kepala marasah kalau tidak sibuk meminta dan memeriksa
RPP yang saya buat, sehingga setiap saat saya harus persiapkan RPP karena
jangan sampai diminta sama KS dan tidak ada RPP pasti saya terkena sorotan

138Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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dan malu. Walaupun  itu perintah KS tapi saya juga menyadari membuat RPP
sangat penting dan sebagai acuan agar dalam mengajar di dalam kelas terarah
apalagi waktu sangat terbatas.”139

Senada dengan pernyataan ibu Haripah, S.Pd.I bahwa:

“Saya sebagai guru al-Qur’an Hadis RPP itu sangat penting bagi guru, karena
dengan RPP membantu kita bagimana langkah-langkah yang harus dilakukan
dalam proses mengajar dan saya sudah merasakan perbedaan dalam mengajar
memakai RPP dengan tidak memakai RPP. Ketika tidak memakai RPP sering
waktu tidak terkontrol bahkan sering menyampaikan materi waktu masih ada
materi sudah habis, ketika memakai RPP itu dapat teratasi walaupun terkadang
sedikit meleset, tetapi menurut saya tidak terlalu mempengaruhi proses
pembelajaran, yang jelas lebih banyak positifnya daripada negatifnya.”140

Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka khususnya guru  al-Qur’an

Hadis pembuatan RPP mulai dilakukan sebelum jam efektif atau pada awal semester

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Salmiah S.Pd.I :

“Waktu pembuatan RPP saya usahan pada awal semester, dan kalau belum
selesai terkadang ketika siswa sudah mulai sekolah disitu saya lanjutkan
pembuatan RPP, yang harus selesai sebelum masuk mengajar.”141

Senada dengan apa yang ungkapkan oleh ibu Haripah, S.Pd,I bahwa:

“Perangkat pembelajaran RPP dibuat diusahakan pada awal semester yaitu
sebelum anak-anak masuk sekolah, tapi terkadang pembuatan RPP itu nanti
selesai pada waktu anak-anak sekolah. Walaupun demikian RPP itu harus
sudah rampung sebelum mengajar, umpamanya kalau mau masuk pertemuan
pertama RPP itu harus selesai.”142

Berdasarkan pernyataan di atas, diperkuat dengan pengamatan peneliti

dilapangan bahwa guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas telah mempersiapkan dan

139Salmiah (Guru al-Qubahwar’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara,
pada tanggal 29 Mei 2018.

140Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.

141Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

142Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.
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membawa serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sesuai dengan arahan

kepala madrasah yaitu RPP dibuat pada awal semester yang berjalan dan atau

sebelum pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas.143

Pada dasarnya bahwa guru mata pelajaran al-Qur’an Hadis pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka, sebelum melaksanakan proses pembelajaran telah

melakukan perencanaan dengan cara membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP). Pembuatan RPP bagi guru telah ditegaskan dan diperintahkan oleh kepala

Madrasah, hal tersebut di samping tugas dan tanggung jawab sebagai guru juga telah

disadari betapa pentingnya pembuatan RPP dalam mengarahkan proses

pembelajaran di dalam kelas. Dan dengan adanya RPP sebagai acuan dan arahan

dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta

tujuan apa yang diharapkan dapat tercapai.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan inti dari tugas guru, dimana di dalamnya

terjadi pentransperan ilmu dari guru kepada siswa. Pelaksanaan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru al-Qur’an Hadis mengacu pada Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Marasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka, bahwa:

“Harapan saya kepada guru-guru dalam mengajar untuk selalu berpedoman
pada RPP yang mereka telah buat, dan untuk apa RPP dibuat kalau tidak
dipakai dalam proses pembelajaran, jangan RPP itu hanya dijadikan sebagai
pelengkap administrasi dan laporan saja. Dari hasil pemantauan saya,
khususnya guru al-Quran Hadis Alhamdulillah tetap mengacu pada RPP
walaupun saya lihat kadang-kadang biasa sedikit melenceng, tetapi saya nilai

143Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.
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itu tidak mengurangi dari prinsip dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.”144

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Salamiah, S.Pd.I bahwa:

“Saya dalam mengajar berusaha dengan maksimal untuk senantiasa mengacu
pada langkah-langkah yang ada dalam RPP, yang dimulai dari kegiatan awal,
kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Biasa juga kalau sudah mengajar saya
diberikan masukan-masukan oleh kepala sekolah tentang bagaimana mengajar
lebih bagus lagi, maklum kita manusia biasa tidak ada yang sempurna jadi
perlu ada masukan dari pihak lain.”145

Begitu pula dengan Haripa, S.Pd.I mengatakan bahwa:

“Guru yang baik megajar yaitu guru yang selalu membawa RPP ketika masuk
kelas, makanya setiap saya mau masuk kelas yang pertama kali saya siapkan
adalah RPP dan seakan-akan RPP itu mengarahkan kita bahwa ini yang harus
dilakukan, mulai dari kita masuk, membuka pelajaran, memberikan materi
pada siswa sampai menutup pelajaran, yang jelas RPP itu rambu-rambu dalam
mengajar.”146

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka mengacu atau berpedoman

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat sebelum proses

pembelajaran berlangsung di dalam kelas dengan tahapan kegiatan awal atau

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Adapun proses pembelajaran pada kegiatan awal atau pendahuluan yaitu

setelah guru masuk dalam kelas salah satu siswa memimpin menyiapkan dengan

memberi salam, berdoa, membaca surah-surah pendek. Setelah itu, guru mengabsen

siswa, menyapa siswa, mengadakan appersepsi, kemudian menyampaikan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran.

144 Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

145Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

146Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.
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Sebelum masuk pada kegiatan inti, guru memberikan arahan atau motivasi

kepada siswa agar senantiasa semangat dalam belajar dengan menceritakan secara

singkat tentang semangat yang dimiliki oleh pendahulu dalam menuntut ilmu

pengetahuan, kemudian guru memasuki kegiatan inti dan menjelaskan materi

pelajaran.

Pada kegiatan inti, seorang guru harus dapat menerapkan langkah-langkah

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu mengingat,

memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Sebagaimana dengan apa

yang dikemukakan oleh ibu Salamiah, S.Pd.I bahwa:

“Pada kegiatan inti yang sering saya lakukan dalam menerapkan pendekatan
saintifik yaitu bagaimana siswa dapat mengingat pelajaran dengan cara
mengulang-mengulang, kemudian saya mengecek apakah siswa sudah paham
atau belum, dengan cara menanyakan kembali apa yang telah saya sampaikan,
setelah itu saya memerintahkan kepada siswa menerapkan atau
mempraktekkan apa yang telah mereka pahami dari penjelasan saya, seperti
membaca surat pendek yang sesuai dengan ilmu tajwid. Sedangkan
menganalisis dan mencipta itu jarang, nanti ada materi tertentu baru saya
lakukan.”147

Begitu pula dengan ibu Haripah, S.Pd.I mengatakan bahwa:

“Penerapan saintifik kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran tidak semua
saya terapkan setiap pertemuan, dan hanya sebagian saja seperti mengingat,
memahami, dan menerapkan, itu yang sering saya terapkan. Adapun mengenai
mencipta sangat sulit, apalagi kemampuan siswa itu terbatas.”148

Berdasarkan pernyataan tersebut, dan hasil pengamatan peneliti bahwa guru

al-Qur’an hadis dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas terlihat

penerapan pendekatan saintifik hanya terlaksana sebagian, seperti halnya mengingat

147Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

148Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.
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dan memahami sedangkan menganalisis dan penerapan mencipta jarang dilakukan

dan selama pengamatan tidak dilakukan.149

Hal ini terjadi mungkin masih sulit diterapkan dalam materi atau pelajaran al-

Qur’an hadis atau belum terbiasa dengan menekankan pentingnya mendorong siswa

untuk terlibat dalam proses mencari tahu, bukan untuk disuap terus. Sungguh pun

demikian, guru sudah mampu menerapkan pembelajaran yang membawa siswa

untuk antusias dalam belajar.

Sebelum pelajaran ditutup, guru mata pelajaran al-Qur’an Hadis memberikan

kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan apa yang telah

didapatkan dari materi pelajaran, kemudian guru menyimpulkan dan menyampaikan

pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kemudian guru juga memberikan motivasi

dan nasehat, serta bersama-sama dengan siswa mengakhiri pelajaran dengan

membaca doa.150

3. Evaluasi/penilaian

Evaluasi atau penilaian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

perencanaan maupun pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap

guru. Penilaian autentik dilaksanakan untuk mengetahui dan mengukur sampai

dimana keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa.

Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi atau data

yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran untuk

mengetahui sampai dimana hasil dan tujuan pembelajaran yang telah dilakukan itu

149Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.
150Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.
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tercapai. Dengan demikian guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar siswa

secara akurat.

Evaluasi atau penilaian dapat juga dijadikan sebagai tolak ukur apakah proses

pembelajaran yang telah dilakukan guru selama ini berjalan dengan maksimal atau

tidak. Jika hal tersebut dilakukan maka kedepannya seorang guru dapat memperbaiki

kekurangan-kekurangan yang terjadi dan yang positifnya dapat dipertahankan,

sehingga proses pembelajaran semakin lebih baik dan bermakna sehingga dapat

melahirkan siswa yang berprestasi.

Dalam kurikulum 2013 Penilaian autentik merupakan proses penilaian akurat

yang mencerminkan belajar siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran,

penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan mengenai apa mereka sudah miliki/pahami atau apa yang belum

dimiliki, serta bagaimana siswa itu menerapkan pemahamannya atau pengetahuan

yang ia peroleh secara nyata.

Penilaian autentik mencakup tiga ranah hasil belajar yang harus dinilai oleh

guru kepada siswanya, yaitu penilaian sikap (spiritual dan Sosial), pengetahuan, dan

keterampilan. Seperti yang telah dikemukakan oleh salmiah, S.Pd.I bahwa:

“Penilaian yang saya lakukan ada tiga yaitu sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Untuk menilai sikap saya lakukan dengan cara mengamati baik
di dalam kelas maupun di luar kelas kemudia saya tulis dalam bentuk jurnal,
kalau pengetahuan dengan cara menilai setiap KD yang biasa disebut ulangan
harian dan semester, sedangkan keterampilan dengan cara pemberian tugas
atau praktek.”151

151 Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.
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Sedangkan Haripah, S.Pd.I mengatakan bahwa:

“Tugas kita sebagai guru yang agak berat adalah melakukan penilaian
terutama dalam menilai sikap siswa, apalagi kita sebagai guru al-Qur’an hadis
bagian dari PAI dituntut untuk melakukan penilaian sikap, tidak sama dengan
guru mata pelajaran lain hanya menilai pengetahuan dan keterampilan, dan
kalupun mereka menilai hanya sebagai penunjang bagi guru PAI dan wali
kelas. Dan menilai sikap siswa dengan cara observasi yang dimuat dalam
bentuk jurnal harian dan penilaian diri serta penilaian antar teman. Penilaian
diri dan antar teman dilakukan menjelang semester, adapun penilaian
pengetahuan dan keterampilan bagi saya sama saja dengan penilaian
KTSP.”152

Penilaian tersebut di atas, diperkuat dengan pengamatan peneliti bahwa guru

al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah melakukan proses

pembelajaran telah melaksanakan penilaian dengan cara memberikan tes secara lisan

kepada beberapa siswa kemudian memberikan tes secara tertulis, hal tersebut dapat

dilihat pada daftar lampiran 12 dalam tesis ini.

Dengan demikian, dari penjelasan guru al-Qur’an hadis dan hasil pengamatan

peneliti tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian sikap baik spiritual maupun sosial

dilakukan dengan cara observasi yang dituangkan dalam bentuk jurnal harian,

penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan tes lisan maupun tertulis,

sedangkan untuk penilaian keterampilan dengan cara pemberian tugas atau peraktek,

baik dengan praktek membaca maupun menulis dan sampai hafalan surat pendek

dan hadis pilihan.

2. Peningkatan Prestasi Belajar PAI Siswa MIN 2 Kolaka.

Peningkatan prestasi belajar siswa merupakan dambaan oleh setiap orang tua

dan guru khusus dalam hal ini adalah mata pelajaran al-Qur’an Hadis yang

merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam.

152Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.
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Mata pelajaran al-Qur’an Hadis pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah merupakan

mata pelajaran dasar secara formal dan yang pertama kali diberikan kepada siswa

pada usia tingkat Sekolah Dasar, sebelum melanjutkan pada tingkat Madrasah

Tsanawiyah. Pada tingkat tersebut penekanannya adalah bagaimana siswa mampu

membaca al-Qur’an maupun hadis serta dapat menghafal surat-surat pendek yang

terdapat dalam kurikulum atau silabus dengan mengaitkannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur’an hadis yang mencakup

segi kognitif (pengetahuan)  dan psikomotorik (keterampilan). Dari segi kognitif

siswa diupayakan mengembangkan potensi kecerdasan atau intelektualnya dengan

cara mengarahkan dan membantu mengetahui serta memahami dengan baik apa

yang telah disampaikan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari segi

psikomotorik siswa terampil melakukan suatu aktifitas seperti terampil menulis dan

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan guru mata pelajaran al-Qur’an Hadis

bahwa:

“Dalam melaksanakan penilaian terhadap siswa pada kurikulum 2013 ini segi
penilaian sikap diusahakan siswa membiasakan diri untuk melakukan akhlak
yang baik seperti membiasakan siswa berdoa sebelum belajar, disiplin,
tanggung jawab, suka membantu temannya dan sebagainya, yang penilainnya
dengan  bentuk jurnal harian baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Segi
pengetahuannya bagaimana kita dapat mengembangkan kecerdasan otaknya,
yang diambil dari nilai harian, tugas, dan nilai atau hasil semester, dan nilai
keterampilan diusahakan bagaimana siswa itu terampil dengan cara pemberian
tugas seperti praktek menulis, praktek membaca, portofilio, produk dan
banyak hal lain yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa.”153

153 Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.
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Begitu pula hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka bahwa:

“Prestasi belajar siswa yang diharapkan adalah bukan hanya mencakup atau
menekankan penilaian pada aspek kecerdasan pengetahuan semata, akan tetapi
juga mencakup dari segi sikap atau tingkah laku singkatnya adalah akhlaknya
dan keterampilan. Karena setiap siswa tidak semua sama kecerdasan yang
dimiliki, mungkin yang satu memiliki kecerdasan pengetahuan tetapi belum
tentu memiliki kecerdasan sikap atau keterampilan. Olehnya itu, pada
kurikulum 2013 ini diharapkan kepada semua guru dapat melaksanakan
penilaian ketiga aspek tersebut, dan agar dapat kita tahu segi kecerdasan setiap
siswa.”154

Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh siswa pada mata

pelajaran al-Qur’an Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka maka dapat

dilihat standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh guru

mata pelajaran tersebut, juga merupakan sebagai tolak ukur dalam menentukan

prestasi siswa yang dimulai dari kelas I sampai kelas V, dengan standar KKMnya

adalah 70.

Mengenai data yang didapatkan peneliti tentang prestasi siswa yang meliputi

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan pada mata pelajaran al-

Qur’an Hadis setelah siswa mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS) tahun

pelajaran 2017/ 2018 yang tertuang dalam buku rapor kurikulum 2013 pada kelas I

sampai kelas V dengan kategori penilaian yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang

dengan rentang nilai sebagai berikut:

154 Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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Tabel 3

Kategori Penilaian

No Rentang Nilai Kategori

1 90 – 100 Sangat Baik
2 80 – 89 Baik
3 70 – 79 Cukup
4 <70 Kurang

Sumber data: Dokumen perangkat pembelajaran MIN 2 Kolaka

Sedangkan untuk mencari nilai persentase setiap kategori, maka peneliti

memberikan rumus sebagai berikut:

Nilai Persentase =
Jumlah kategori nilai siswa

X 100
Jumlah total siswa

a. Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas I.

Nilai sikap spritual kelas I siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah

mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat pada

daftar lampiran 13 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 13 tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap spritual yang telah diperoleh siswa kelas

I sebagai berikut:

Tabel 4

Nilai Sikap Spritual

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 8 Sangat Baik 21 % 80 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 30 Cukup 79 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 38 100 %

Nilai sikap spritual kelas I sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat

diketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 38 Siswa (100 %).
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Kategori dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada

dalam kategori sangat baik sebanyak 8 Siswa (21 %), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik tidak ada, (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 30

Siswa (79%), (4) dan siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (5) modus

berada pada nilai 70 - 79 sebanyak 30 Siswa (79%), dan (6) nilai rata-rata kelas

sebesar 80.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap yang

diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam kategori

rata-rata baik.

Adapun nilai sikap sosial kelas I siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 13 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 13

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial yang telah diperoleh

siswa kelas I sebagai berikut:

Tabel 5

Nilai Sikap Sosial

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 - Sangat Baik 0 %
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 38 Cukup 100 % 75 Tuntas
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 38 100 %

Nilai sikap sosial kelas I sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 38 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam
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kategori sangat baik tidak ada (0 %), (2) siswa yang berada dalam kategori baik

tidak ada, (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 38 Siswa (100%),

(4) dan siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (5) modus berada pada

nilai 70 - 79 sebanyak 38 Siswa (100%), dan (6) nilai rata-rata kelas sebesar 75.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap sosial yang

diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam kategori

rata-rata cukup.

Sedangkan nilai pengetahuan kelas I siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat dilihat pada daftar lampiran 13 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 13 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Pengetahuan yang telah

diperoleh siswa kelas I sebagai berikut:

Tabel 6

Kategori Nilai Pengetahuan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 – 100 14 Sangat Baik 37 % 86 Tuntas
2 80 – 89 24 Baik 63 %
3 70 – 79 - Cukup 0 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 38 100 %

Nilai pengetahuan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 38 Siswa ( 100%). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 14 Siswa (37%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 24 Siswa (63%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup tidak ada (0%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (0%),
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(5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 24 Siswa (%), dan (6) nilai rata-rata

kelas sebesar 86.

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan yang

diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis masih dalam kategori

rata-rata baik.

Sedangkan nilai keterampilan kelas I siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat juga dilihat pada daftar lampiran 13 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 13 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang telah

diperoleh siswa kelas I sebagai berikut:

Tabel 7

Kategori Nilai Keterampilan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 – 100 8 Sangat Baik 21 % 83 Tuntas
2 80 – 89 25 Baik 66 %
3 70 – 79 5 Cukup 13 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 38 100 %

Nilai keterampilan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 38 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 8 Siswa (21%), (2) siswa yang berada dalam kategori

baik sebanyak 25 Siswa (66%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup

sebanyak 5 Siswa (13%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada

(0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 25 Siswa (66%), dan (6) nilai

rata-rata kelas sebesar 83.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakana bahwa nilai keterampilan yang

diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis juga masih dalam

kategori rata-rata baik.

b.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas II.

Nilai sikap spritual kelas II siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 14 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 14

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap spritual yang telah diperoleh

siswa kelas II sebagai berikut:

Tabel 8

Nilai Sikap Spritual

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 8 Sangat Baik 19 % 80 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 34 Cukup 81 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 42 100 %

Nilai sikap spiritual kelas II sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat

diketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 42 Siswa (100 %).

Kategori dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada

dalam kategori sangat baik sebanyak 8 Siswa (19%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup

sebanyak 34 Siswa (81%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada

(0%), (5) modus berada pada nilai 70-79 sebanyak 34 Siswa (81%), dan (6) nilai

rata-rata kelas sebesar 80.
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap yang telah

diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam kategori

rata-rata baik.

Adapun nilai sikap sosial kelas II siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 14 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 14

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial yang telah diperoleh

siswa kelas II sebagai berikut:

Tabel 9

Nilai Sikap Sosial

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 6 Sangat Baik 14 % 79 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 36 Cukup 86 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 42 100 %

Nilai sikap sosial kelas II sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat

diketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 42 Siswa (100 %).

Kategori dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada

dalam kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa (14%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup

sebanyak 36 Siswa (86%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada

(0%), (5) modus berada pada nilai 70-79 sebanyak 36 Siswa (86%), dan (6) nilai

rata-rata kelas sebesar 79.
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap sosial yang

telah diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata cukup.

Sedangkan nilai pengetahuan kelas II siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat dilihat pada daftar lampiran 14 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 14 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Pengetahuan yang telah

diperoleh siswa kelas II sebagai berikut:

Tabel 10

Kategori Nilai Pengetahuan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 – 100 8 Sangat Baik 19 % 79 Tuntas
2 80 – 89 24 Baik 57 %
3 70 – 79 10 Cukup 24 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 42 100 %

Nilai pengetahuan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 42 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 8 Siswa (19%), (2) siswa yang berada dalam kategori

baik sebanyak 24 Siswa (57%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup

sebanyak 10 Siswa (24%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada

(0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 24 Siswa (57%), dan (6) nilai

rata-rata kelas sebesar 79.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan yang

diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis belum memuaskan dan

masih dalam kategori rata-rata cukup, sebab hanya memenuhi standar KKM.

Sedangkan nilai keterampilan kelas II siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat juga dilihat pada daftar lampiran 14 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 14 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang telah

diperoleh siswa kelas II sebagai berikut:

Tabel 11

Kategori Nilai Keterampilan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 – 100 6 Sangat Baik 14,3 % 79 Tuntas
2 80 – 89 17 Baik 40,5 %
3 70 – 79 19 Cukup 45,2 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 42 100 %

Nilai keterampilan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 42 Siswa (100%). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa (14,3%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 17 Siswa (40,5%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 19 Siswa (45,2%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (0%), (5) modus berada pada nilai 70-79 sebanyak 19 Siswa (45,2%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 79.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai keterampilan yang

diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis belum memuaskan dan

masih dalam kategori rata-rata cukup dan hanya memenuhi KKM.

c.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas III.

Nilai sikap spritual kelas III siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 15 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 15

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap spritual yang telah diperoleh

siswa kelas III sebagai berikut:

Tabel 12

Nilai Sikap Spritual

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 12 Sangat Baik 24,5 % 81 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 37 Cukup 75,5 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 49 100 %

Nilai sikap spritual sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 49 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 12 Siswa (24,5%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak

37 Siswa (75,5%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidaka ada (0%), (5)

modus berada pada nilai 70-79 sebanyak 37 Siswa (75,5%), dan (6) nilai rata-rata

kelas sebesar 81.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap spritual yang

telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik.

Adapun nilai sikap sosial kelas III siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 15 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 15

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial yang telah diperoleh

siswa kelas III sebagai berikut:

Tabel 13

Nilai Sikap Sosial

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 10 Sangat Baik 20,4 % 80 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 39 Cukup 79,6 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 49 100 %

Nilai sikap sosial sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa

siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 49 Siswa (100 %). Kategori dari

capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam kategori

sangat baik sebanyak 10 Siswa (20,4%), (2) siswa yang berada dalam kategori baik

tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 39 Siswa

(79,6%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidaka ada (0%), (5) modus

berada pada nilai 70-79 sebanyak 39 Siswa (79,6%), dan (6) nilai rata-rata kelas

sebesar 80.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap sosial yang

telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik.

Sedangkan nilai pengetahuan kelas III siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat dilihat pada daftar lampiran 15 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 15 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Pengetahuan yang telah

diperoleh siswa kelas III sebagai berikut:

Tabel 14

Kategori Nilai Pengetahuan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 6 Sangat Baik 12,2 % 81 Tuntas
2 80 - 89 31 Baik 63,3 %
3 70 - 79 12 Cukup 24,5 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 49 100 %

Nilai Pengetahuan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 49 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa (12,2%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 31 Siswa (63,3%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 12 Siswa (24,5%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 31Siswa (63,3%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 81.
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan yang

telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam kategori

rata-rata baik.

Sedangkan nilai keterampilan kelas III siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat juga dilihat pada daftar lampiran 15 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 15 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang telah

diperoleh siswa kelas III sebagai berikut:

Tabel 15

Kategori Nilai Keterampilan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 7 Sangat Baik 14,3 % 80 Tuntas
2 80 - 89 25 Baik 51 %
3 70 - 79 17 Cukup 34,7 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 49 100 %

Nilai keterampilan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 49 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 7 Siswa (14,3%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 25 Siswa (51%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 17 Siswa (34,7%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 25 Siswa (51%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 80.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai keterampilan yang

telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam kategori

rata-rata baik.

d.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas IV.

Nilai sikap spritual kelas IV siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 16 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 16

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap spritual yang telah diperoleh

siswa kelas IV sebagai berikut:

Tabel 16

Nilai Sikap Spritual

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 20 Sangat Baik 39,2 % 85 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 31 Cukup 60,8 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai sikap spiritual sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa ( %). Kategori dari

capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam kategori

sangat baik sebanyak 20 Siswa (39,2%), (2) siswa yang berada dalam kategori baik

tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 31 Siswa

(60,8%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (0%), (5) modus

berada pada nilai 70-79 sebanyak 31 Siswa (60,8%), dan (6) nilai rata-rata kelas

sebesar 85.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap spritual yang

telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik.

Sedangkan nilai sikap sosial kelas IV siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat juga dilihat pada daftar lampiran 16 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 16 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial yang telah

diperoleh siswa kelas IV sebagai berikut:

Tabel 17

Nilai Sikap Sosial

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 6 Sangat Baik 11,8 % 78 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 45 Cukup 88,2 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai sikap sosial sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa

siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa ( %). Kategori dari capaian

siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam kategori sangat

baik sebanyak 6 Siswa (11,8%), (2) siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada

(0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 45 Siswa (88,2%), (4)

siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (0%), (5) modus berada pada

nilai 70-79 sebanyak 45 Siswa (%), dan (6) nilai rata-rata kelas sebesar 78.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap sosial yang

telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata cukup.

Sedangkan nilai pengetahuan kelas IV siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat dilihat pada daftar lampiran 16 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 16 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Pengetahuan yang telah

diperoleh siswa kelas IV sebagai berikut:

Tabel 18

Kategori Nilai Pengetahuan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 14 Sangat Baik 27,4 % 84 Tuntas
2 80 - 89 26 Baik 51 %
3 70 - 79 11 Cukup 21,6 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai pengetahuan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 14 Siswa (27,4%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 26 Siswa (51%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 11 Siswa (21,6%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 26 Siswa (51%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 84.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan yang

telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam kategori

rata-rata baik.

Sedangkan nilai keterampilan kelas IV siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat juga dilihat pada daftar lampiran 16 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 16 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang telah

diperoleh siswa kelas IV sebagai berikut:

Tabel 19

Kategori Nilai Keterampilan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 14 Sangat Baik 27,5 % 83 Tuntas
2 80 - 89 25 Baik 49 %
3 70 - 79 12 Cukup 23,5 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai keterampilan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 14 Siswa (27,5%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 25 Siswa (49%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 12 Siswa (23,5%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 25 Siswa (49%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 83.
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai keterampilan yang

telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik.

e.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas V.

Nilai sikap spritual kelas V siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 17 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 17

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap spritual yang telah diperoleh

siswa kelas V sebagai berikut:

Tabel 20

Nilai Sikap Spritual

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 12 Sangat Baik 23,5 % 81 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 39 Cukup 76,5 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai sikap spiritual sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 12 Siswa (23,5%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak

39 Siswa (76,5%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (0%), (5)

modus berada pada nilai 70-79 sebanyak 39 Siswa (76,5%), dan (6) nilai rata-rata

kelas sebesar 81.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap spritual yang

diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam kategori

rata-rata baik.

Sedangkan Nilai sikap sosial kelas V siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat dilihat pada daftar lampiran 17 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 17 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial yang telah

diperoleh siswa kelas V sebagai berikut:

Tabel 21

Nilai Sikap Sosial

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 6 Sangat Baik 11,8 % 78 Tuntas
2 80 - 89 - Baik 0 %
3 70 - 79 45 Cukup 88,2 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai sikap sosial sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa

siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa (100 %). Kategori dari

capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam kategori

sangat baik sebanyak 6 Siswa (11,8%), (2) siswa yang berada dalam kategori baik

tidak ada (0%), (3) siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 45 Siswa

(88,2%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada (0%), (5) modus

berada pada nilai 70-79 sebanyak 45 Siswa (88,2%), dan (6) nilai rata-rata kelas

sebesar 78.
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Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa nilai sikap spritual yang

diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam kategori

rata-rata cukup.

Adapun nilai pengetahuan kelas V siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 dapat

dilihat pada daftar lampiran 17 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar lampiran 17

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Pengetahuan yang telah diperoleh

siswa kelas V sebagai berikut:

Tabel 22

Kategori Nilai Pengetahuan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 15 Sangat Baik 29,4 % 84 Tuntas
2 80 - 89 29 Baik 56,9 %
3 70 - 79 7 Cukup 13,7 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai pengetahuan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 15 Siswa (29,4%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 29 Siswa (56,9%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 7 Siswa (13,7%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (0%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 29 Siswa (56,9%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 84.
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan yang

telah diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik.

Sedangkan nilai keterampilan kelas V siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018

dapat juga dilihat pada daftar lampiran 17 dalam tesis ini. Berdasarkan pada daftar

lampiran 17 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang telah

diperoleh siswa kelas V sebagai berikut:

Tabel 23

Kategori Nilai Keterampilan

No Nilai Frekuensi Kategori Prosentase
Rata-Rata

Kelas
Ket.

1 90 - 100 16 Sangat Baik 31,4 % 85 Tuntas
2 80 - 89 27 Baik 52,9 %
3 70 - 79 8 Cukup 15,7 %
4 <70 - Kurang 0 %

Jumlah 51 100 %

Nilai keterampilan sesuai dengan data tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 51 Siswa (100 %). Kategori

dari capaian siswa dapat dilihat sebagai berikut: (1) siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 16 Siswa (31,4%), (2) siswa yang berada dalam

kategori baik sebanyak 27 Siswa (52,9%), (3) siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 8 Siswa (15,7%), (4) siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada (%), (5) modus berada pada nilai 80-89 sebanyak 27 Siswa (52,9%), dan

(6) nilai rata-rata kelas sebesar 85.
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai keterampilan yang

telah diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam kategori

rata-rata baik.

Penjelasan dari beberapa penilaian di atas, maka dapat diketahu bahwa

penilaian pengetahuan dan keterampilan mulai kelas I, III, IV dan V jika dirata-

ratakan berada dalam kategori baik, karena rata-rata siswa memperoleh nilai di atas

kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau di atas nilai 70 yaitu antara nilai 80 sampai

89. Sedangkan nilai kelas II dari segi pengetahuan berada dalam kategori cukup

karena dibawah nilai 80, yang hanya memenuhi di atas standar KKM.

3. Hambatan dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

a. Hambatan Implementasi Kurikulum 2013 pada MIN 2 Kolaka.

Setiap kebijakan baru yang akan diterapkan pasti mempunyai hambatan-

hambatan, baik hambatan yang ringan maupun berat, begitu pula dengan

implementasi kurikulum 2013 yang diberlakukan di setiap jenjang pendidikan,

khususnya implementasi kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka yang tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan.

Sebagaimana yang diungkapkan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

bahwa:

“Sejak diberlakukan kurikulum 2013 sesuai SK Dirjen yang dimulai pada
tahun pelajaran 2015/ 2016, di antara kendala dalam implementasi kurikulum
2013 adalah yang pertama dari pihak guru banyak mengatakan bahwa kita
belum paham KTSP secara utuh ada lagi kurikulum baru yaitu kurikulum
2013, kedua dari pihak siswa yang kita khawatirkan terutama kelas IV yang
tadinya belajar mata pelajaran langsung berpindah ke tema terutama mata
pelajaran umum yang membuat mereka agak kebingungan, tapi mata pelajaran
agama seperti Qur’an Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan
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Islam, dan Bahasa Arab masih diajarkan secara mata pelajaran. Sedangkan
kelas I itu tidak jadi masalah karena mereka masuk di madrasah ini belum
belajar apa-apa, langsung belajar tema. Selanjutnya dari segi ketersediaan
buku masih jauh dari apa yang di butuhkan di madrasah ini”.155

Dari paparan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada tiga kendala

atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013 pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu dari guru, siswa, dan

sarana/ prasarana.

1)  Hambatan dari Guru

Sejak berlakunya kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka,

dalam proses pembelajaran di kelas guru terkadang agak sulit dalam menerapkan

pembelajaran tema yang mengaitkan antara satu mata pelajaran dengan pelajaran

yang lain sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sebab pembelajaran

sebelum kurikulum 2013 pada umumnya guru mengajar dengan mata pelajaran atau

bidang studi.

Sebagaimana juga dikemukakan oleh guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis ibu

Salmiah, S.Pd.I bahwa:

“Dengan berlakunya kurikulum 2013 di madrasah ini, pada awalnya saya
berpikir dan bertanya-tanya kenapa pemerintah mau lagi merubah kurikulum,
padahal merurut saya itu terlalu cepat karena saya dan teman-teman yang lain
masih ada yang belum paham secara utuh KTSP mau lagi beralih ke K13,
tetapi saya harus berprasangka baik saja mungkin ada sesuatu yang bagus, ada
sesuatu yang positif. Setelah saya mengajar yang menjadi kendala sekali yaitu
masalah penilaian menurut saya masih rumit, karena terlalu banyak yang mau
dinilai seperti sikap, pengetahuan, keterampilan. Apalagi waktu yang kita
pakai mengajar hanya 2x35 menit berarti hanya 70 menit setiap pertemuan
dalam seminggu setiap kelas”.156

155Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

156Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.
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Kendala utama yang dihadapi guru mata pelajaran al-Qur’an Hadis pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 kolaka adalah masih merasakan rumitnya penilaian

yang mencakap penilaian sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan

keterampilan. Hal itu terjadi, menurut hemat peneliti bahwa pada kurikulum

sebelumnya penilaian menitiberatkan pada penilaian pengetahuan, walaupun sudah

diberlakukan penilaian sikap dan keterampilan, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu

masih ada dalam benak guru itu sendiri.

Selanjutnya ibu Haripah, S.Pd.I mengatakan bahwa:

“Kendala saya dalam mengajar adalah juga masalah penilaian tetapi itu dapar
saya atasi sedikit demi-sedikit, dan waktu dalam proses pembelajaran al-
Qur’an Hadis di dalam kelas juga menjadi kendala, alokasi waktu yang
tersedia itu terbatas 2x35 menit setiap mengajar, sehingga waktu yang ada
semaksimal mungkin digunakan, padahal dalam mengajar yang inginkan
bagaimana setiap siswa dapat diketahui sampai dimana mereka memahami
materi pelajaran terutama dari segi hafalan surah pendek dan hadis, karena itu
membutuh waktu untuk mengecek, apalagi di dalam kelas itu siswanya banyak
sekali.”157

Berdasarkan uraian di atas bahwa alokasi waktu juga menjadi kendala bagi

guru dalam melaksanakan proses pemebelajaran di dalam kelas, waktu yang tersedia

bagi guru al-Qur’an Hadis masih terasa kurang jika dibandingkan dengan jumlah

siswa yang ada di dalam kelas, apalagi ketika ingin mengecek kemampuan siswa

dari segi hafalan.

2)  Hambatan dari siswa

Hambatan dari segi siswa ketika awal berlakunya kurikulum 2013, terutama

kelas IV yang tadinya mereka belajar per mata pelajaran atau perbidang studi

kemudian menjadi pembelajaran tema, hal ini tentunya ada sesuatu yang baru ia

157Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.
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temukan yang tidak seperti biasanya bahkan menjadi siswa bingung. Selanjutnya

adalah masih adanya siswa yang belum tahu dan lamcar dalam membaca al-Qur’an,

sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Haripah, S.Pd.I bahwa:

“Bagi saya kendala yang paling utama dari siswa dalam mengajarkan mata
pelajaran al-Qur’an Hadis adalah masih ada siswa yang tidak tahu membaca
al-Qur’an dan itu tidak mudah diatasi karena butuh waktu yang agak lama
untuk bisa membaca al-Qur’an. Jadi terkadang saya bingung mulai dari mana
saya harus mengajar? Kalau saya mengajar sesuai siswa yang tidak tahu baca
Qur’an bagaimana yang sudah tahu dan waktu di dalam kelas terbatas, apalagi
saya mengajar satu kali seminggu setiap kelas.158

Senada dengan ungkapan ibu Salamiah, S.Pd.I bahwa:

“Ketika siswa tidak tahu membaca al-Qur’an, maka akan menjadi penghambat
dalam mengikuti pelajaran, apalagi kalau kelas tinggi sudah mulai diterapkan
hafalan surah-surah pendek dan hafalan hadis pilihan.”159

Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa masih ada siswa yang belum

memenuhi standar dalam membaca al-Qur’an sehingga hal tersebut menjadi kendala

bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran al-Qur’an Hadis.160

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika siswa tidak mampu membaca

al-Qur’an dengan baik dan benar akan menjadi kendala dalam proses pembelajaran,

sebab dalam pembelajaran tersebut mulai kelas II sudah diajarkan membaca dan

menghafal surah surat pendek, serta menghambat siswa itu sensiri dalam mengetahu

atau memahami pelajaran dengan baik, apalagi jika berada pada tingkatan kelas atas

seperti mulai kelas III, IV, dan V.

Jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pelajaran al-Qur’an Hadis adalah

bagaimana siswa mampu melafalkan dan memahami serta sampai kepada menghafal

158Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.

159Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

160Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.
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materi al-Qur’an dan hadis, ketika siswa tidak tahu membaca al-Qur’an akan sulit

tercapai. Sebagaimana dikatakan oleh ibu Salmiah bahwa:

“Tujuan siswa untuk mempelajari al-Qur’an Hadis itu bagimana siswa
mengenal al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan, bukan
sekedar mampu menghafalkannya tetapi yang lebih pentingadalah bagaimana
siswa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.”161

Senada dengan ungkapan ibu Haripah, S.Pd.I bahwa:

“Salah satu tujuan mata pelajaran al-Qur’an Hadis adalah agar supaya siswa
mampu membaca, menghafal, dan bahkan menulis materi al-Qur’an dan hadis
seperti yang ada dalam silabus, terutama surat-surat pendek dan hadis-hadis
pilihan. Dan kalau siswa tidak lancar membaca al-Qur’an apalagi tidak tahu
mana mungkin dapat mengikuti pelajaran dengan baik.”162

Untuk mencapai tujuan pembelajaran al-Qur’an hadis maka yang pertama

yang harus mendapat pembenahan adalah bagaimana cara mengatasi siswa sehingg

dapat membaca al-Qur’an dengan baik dan benar dengan cara memperbanyak

bimbingan dan latihan.

3)  Hambatan sarana dan prasarana

Pada umumnya mayoritas madrasah/ sekolah mengalami hambatan dari segi

sarana dan prasarana, sehingga hal dapat menghambat kegiatan dan proses

pembelajaran yang ada di madrasah/ sekolah, begitu pula Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka tidak luput dari hambatan dari segi sarana dan prasarana.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

adalah terbatasnya sarana buku, pada hal buku sebagai salah satu sumber belajar

yang sangat urgen dalam menunjang berlangsungnya proses pembelajaran yang

efisien dan efektif, sebab bagaimana pun hebatnya guru dan bagusnya kurikulum

161Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

162Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018
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2013 jika tidak tersedianya buku yang memadai sebagai penunjang utama dalam

proses pemebelajaran maka akan sulit mencapai hasil pembelajaran yang maksimal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka bahwa:

“Buku yang tersedia di sekolah ini terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah
siswa yang ada terutama buku PAI, pada hal buku sangat penting dan
pendukung utama dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan disamping dana
yang terbatas juga stok yang disediakan oleh toko buku terbatas, bahkan sulit
sekali didapatkan. Dan buku PAI yang ada di madrasah ini masih pengadaan
dari pihak Kementerian Agama. Kemudian juga dari segi prasarana terutama
ruang belajar itu terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada
sehingga dalam satu ruang belajar kurang lebih 40 sampai 50 siswa,
selanjutnya halaman sekolah yang luasnya juga terbatas.”163

Hasil pengamatan peneliti bahwa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

bahwa buku yang tersedia di perpustakaan maupun yang dipegang guru tidak sesuai

dengan jumlah siswa, terutama sekali buku Pendidikan Agama Islam (PAI) seperti

halnya buku al-Qur’an Hadis sangat terbatas, kemudian ruang kelas yang tersdia

juga terbatas jika dibandingkan dengan jumlah siswa, begitu pula halaman sekolah

sebagai tempat siswa berbaris, upacara, dan bermain juga terbatas.164

Berdasarkan paparan tersebut di atas menggambarkan bahwa sarana dan

prasarana pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sangat terbatas, terutama

buku-buku pelajaran yang sangat dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran dan

prasarana juga terbatas yaitu kurangnya jumlah kelas dan halaman madrasah juga

sempit jika dibanding dengan jumlah siswa yang ada.

163Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

164Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 4 Juni 2018.



279

279

b.  Solusi Implementasi Kurikulum 2013 pada MIN 2 Kolaka.

1)  Solusi dalam mengatasi hambatan guru.

Implementasi kurikulum 2013 yang ditawarkan oleh pemerintah merupakan

suatu jawaban dan pelengkap atau penyempurna dari kurikulum sebelumnya,

dimana sebelumnya guru mayoritas penilaiannya terpaku pada aspek pengetahuan

walaupun dari segi sikap dan keterampilan mereka juga menilainya, karena itu

dengan adanya kurikulum 2013 tersebut posisi dan porsi dari semua aspek penilaian

harus sama kedudukannya.

Melihat kendala atau hambatan yang ada, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri

2 Kolaka mengemukakan bahwa:

“untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh guru di madrasah ini diantara
yang kami lakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kurikulum
2013, mulai dari rencana pemberlakuan k13 yaitu sebelun tahun pelajaran
2015/2016 sudah dilakukan pelatihan apalagi anggaran sudah disiapkan oleh
pemerintah melalui dana DIPA, bahkan sampai tahun ini masih dilakukan
pelatihan tersebut, jadi kendala yang dialami oleh guru bisa teratasi sedikit
demi sekit.”165

Diketahui bahwa kendala yang dihadapi pada guru madrasah Ibtidaiyah dapat

teratasi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah diprogramkan setiap tahun dan

telah dianggarkan dalam DIPA madrasah, jadi tidak ada alasan lagi bagi guru untuk

tidak memahami kurikulum 2013.

Salmiah, S.Pd.I mengemukakan bahwa:

“Walaupun penilaian dalam kurikulum 2013 itu rumit jika dibandingkan
dengan KTSP, saya sebagai guru menyadari kekurangan dan keterbatasan
yang ada pada saya dalam melakukan penilaian terhadap siswa, bukan berarti
saya tidak berbuat, tetapi saya bertekad sesuai kemampuan untuk semakin

165Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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membenahi diri dengan cara belajar. Apalagi madrasah telah memfasilitasi kita
dengan adanya pelatihan kurikulum 2013. ”166

Pernyataan di atas, menggambarkan bahwa kurikulum 2013 masih dianggap

sedikit rumit utamanya dari segi pelaksanaan penilaian, karena dalam penilaian

sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada kurikulum 2013 mempunyai porsi yang

sama, tidak ada lagi salah satu yang harus diutamakan. Walaupun rumit guru al-

Qur’an hadis tersebut mempunyai tekad dan semangat untuk tetap berusaha sesuai

dengan kemampuannya dalam rangka membenahi kekurangan dalam proses

penilaian.

2)  Solusi dalam mengatasi hambatan siswa.

Untuk mengatasi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka yang belum

mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar adalah dengan cara bagaimana

siswa dapat di arahkan dan diberikan motivasi untuk senantiasa mau dan semangat

dalam belajar al-Qur’an.

Sebagaimana ungkapan ibu Haripah, S.Pd.I bahwa:

“Solusi yang saya lakukan dalam mengatasi siswa yang belum lancar mengaji
apalagi yang tidak tahu mengaji adalah pertama memberikan motivasi kepada
siswa dengan cara menyampaikan pentingnya membaca dan kemuliaan bagi
orang-orang yang selalu membaca al-Qur’an. Yang kedua saya menghubungi
orang tua siswa tersebut, dan membicarakan bagaimana  anaknya dapat
membaca al-Qur’an. Selanjutnya, saya menyuruh siswa bagi yang belum
mengaji dan dekat rumahnya dari sekolah untuk datang disekolah pada sore
hari, karena di madrasah ini ada TPQ.”167

Juga diungkapkan oleh ibu Salmiah, S.Pd.I bahwa:

“Solusi bagi siswa yang belum mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan
benar jika tidak sempat untuk datang di TPQ yang saya lakukan adalah saya
menyuruh siswa untuk menyisipkan waktunya sebentar sebelum pulang agar

166Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

167Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.
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belajar dulu mengaji kemudia pulang kerumah yang tentunya hal itu terlebih
dahulu disampaikan kepada orang tuanya.”168

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri

2 Kolaka:

“Bahwa salah satu tujuan dibentuknya TPQ di madrasah ini adalah agar siswa
yang belum mampu membaca al-Qur’an dengan baik dapat belajar di TPQ
madrasah ini, serta menjawab salah satu program pemerintah Kabupaten
Kolaka yaitu bebas buta aksara dengan mencanangkan suatu program
pembentukan 1000 TPQ.”169

Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa ketika siswa yang belum mampu

membaca al-Qur’an atau belum mengaji, pihak madrasah melakukan pendekatan

kepada siswa dengan memberikan arahan agar dapat belajar membaca al-Qur’an,

yang dibuktikan adanya siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka yang datang

pada waktu sore untuk belajar mengaji di mushallah madrasah.170

Dengan demikian bahwa bimbingan dan arahan serta pemebrian motivasi

kepada siswa serta pembentukan Taman Pendidikan al-Qur’an di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sebagai solusi untuk mengatasi siswa yang belum tahu

dan tidak lancar membaca al-Qur’an. Dengan terbentuknya TPQ di madrasah juga

sebagai bentuk dan perwujudan dukungan serta membantu pelaksanaan program

pemerintah Kabupaten Kolaka.

3)  Solusi dalam mengatasi hambatan sarana dan prasarana.

Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sarana prasarana menjadi kendala

bagi terlaksananya proses pembelajaran. Kendala buku yang terbatas solusinya

168Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

169Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.

170Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 5 Juni 2018.
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adalah dengan cara bagaimana guru menggunakan fasilitas atau sarana yang ada di

madrasah walaupun sangat terbatas dengan maksimal.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Salmiah, S.Pd.I bahwa:

“Terbatasnya buku siswa untuk mata pelajaran al-Qur’an di madrasah yang
jauh jika dibandingkan dengan jumlah siswa, maka yang dilakukan terkadang
1 buku dipakai oleh 3 siswa, seharusnya 1 buku itu 1 siswa.”171

Sedangkan ibu Haripah, S.Pd.I mengatakan bhawa:

“Buku mata pelajaran al-Qur’an Hadis di madrasah ini terbatas, maka ketika
saya mengajar bagaimana buku yang terbatas itu dapat dimaksimalkan
sehingga siswa dapat memakainya, di samping itu saya juga mengharapkan
kepada siswa bagi yang punya fasilitas dirumah untuk mencetak atau
mengkopi hasil download.”172

Begitu pula pernyataan kepala madrasah bahwa:

“Dari segi buku memang kami akui masih terbatas dan tidak sesuai dengan
harapan karena keterbatasan anggaran. Tetapi itu tidak menjadi alasan
sehingga kita tidak berbuat, apalagi pada zaman sekarang sudah ada internet,
tinggal di download apa yang butuhkan. Di samping itu saya sebagai
penanggung jawab dimadrasah senantiasa berupaya mengadakan buku setiap
tahun walaupun pengadaan itu terbatas karena anggaran terbatas. Mengenai
ruang kelas yang terbatas sekarang saya bersama komite madrasah melakukan
pembebasan lahan untuk pembangunan gedung belajar.”173

Dari ungkapan di atas, dapat dikemukakan bahwa solusi untuk mengatasi

terbatasnya buku mata pelajaran al-Qur’an Hadis guru senantiasa memaksimalkan

buku yang ada dengan cara membagikan 1 buku kepada beberapa siswa, kemudian

ruang kelas yang terbatas kepala madrasah telah berupaya dengan maksimal

membebaskan lahan untuk pembangunan ruang belajar.

171Salmiah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 29 Mei 2018.

172Haripah (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada
tanggal 31 Mei 2018.

173Syamsuddin (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka), Wawancara, pada tanggal 28
Mei 2018.
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C. Pembahasan

1. Peningkatan Kinerja Guru MIN 2 Kolaka

Upaya yang telah dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah dalam meningkatkan

kinerja guru dengan adanya pelatihan dan arahan kepala madrasah kepada guru-guru

untuk melakukan diskusi kecil memberikan hasil yang positif dengan bertambahnya

pengetahuan guru, khususnya bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang

baik. Sebab dengan adanya perangkat pembelajaran yang baik akan memberikan

hasil atau kinerja yang baik.

Kinerja guru dapat dilihat apabila mampu merencanakan seperti halnya

menyusun tujuan pembelajaran, karena itu seorang guru harus membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mampu mengorganisasikan yaitu seorang guru

dapat mengatur proses pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai, mampu memimpin dengan cara memberikan dorongan atau motivasi

kepada siswa agar senantiasa mereka siap mewujudkan tujuan belajar, dan mampu

melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap keberhasil tujuan pembelajaran.

Karena itu, kompetensi seorang guru sangat menentukan kinerjanya, semain

baik kompetensi yang dimiliki maka semakin berpeluang untuk meninkatkan

kinerja, sehingga pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 kolaka untuk meningkatkan

kinerjanya dilakukanlah pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas guru,

terutama mengenai pemahaman kurikulum 2013.

Pemberlakuan kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka,

telah membawa suatu perubahan, salah satunya adalah kinerja guru lebih meningkat

jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam memahami kurikulum 2013.
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Rutinnya diadakan pelatihan-pelatihan memberikan pemahaman yang lebih baik

dalam mengelola pendidikan khusus proses pembelajaran di dalam kelas.

Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka berada dalam kategori

cukup baik, karena para guru dalam melaksanakan tugasnya sudah bekerja secara

maksimal sesuai kemapuan yang mereka miliki dan walaupun di dalam proses

pembelajaran itu masih terdapat kekurangan. Kinerja guru tersebut, dapat dilihat dari

persiapan perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh guru.

Implementasi kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

kinerja guru khususnya guru mata pelajaran al-Qur’an Hadis membawa suatu

perubahan ke arah yang lebih baik mencapai tujuan pembelajaran,  yaitu dengan cara

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/penilaian pembelajaran.

a. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran yang baik sangat menentukan kualitas dan

kuantitas pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan

pembelajaran. Kegiatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru  Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka meliputi kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran

seperti, persiapan silabus, pembutan program tahunan, program semester, RPP,

sampai pada persiapan penilaian.

Pada dasarnya pembuatan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru al-

Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka mulai dilakukan sebelum jam

efektif atau pada awal semester dan paling lambat sebelum mengajar di dalam kelas

harus selesai dan sudah diperiksa oleh kepala madrasah, guru dalam melaksanakan

proses pembelajaran di dalam kelas telah mempersiapkan dan membawa serta

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan mengajar.
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b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru al-Qur’an Hadis pada

Madrasah Ibtidaiyah negeri 2 Kolaka mengacu pada Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), dengan RPP tersebut di mana didalamya terdapat langkah-

langkan atau tahapan yang harus dipedomani dan dilakukan guru dalam proses

pembelajaran sehingga pembelajaran itu terkordinir dan terarah, tahapan yang

dimaksud meliputi kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan

penutup.

Adapun proses pembelajaran pada tahapan kegiatan dapat dirinci sebagai

berikut:

1) Kegiatan awal atau pendahuluan

a) Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa

bersama/ membaca basmalah

b) Guru memeriksa kehadiran siswa

c) Guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran

(d) Guru memberikan apersepsi

2) Kegiatan Inti

a) Guru menjelaskan materi

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa memahami materi

c) Guru memberikan penguatan atau penegasan

3) Kegiatan Penutup

a) Guru Melaksanakan Penilaian

b) Merefleksi kegiatan yang telah dilaksanakan

c) Menyampaikan rencana pertemuan berikutnya
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d) Menutup dengan nasehat, bacaan hamdalah, dan berdoa.

Pada kegiatan inti, guru al-Qur’an Hadis dalam menerapkan pendekatan

saintifik yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta,

tidak semua diterapkan dalam setiap pertemuan dan tergantung dari materi pelajaran

yang diberikan serta kemampuan siswa itu sendiri, dan yang paling sering dilakukan

adalah meningat, memahami, dan menerapkan. Walaupun pun demikian, guru al-

Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka telah berusaha menerapkan

pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang membawa siswa untuk antusias

dalam belajar.

Kegiatan penutup dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru mata

pelajaran al-Qur’an Hadis menurut hemat peneliti yang menarik adalah adalah

pemberian nasehat-nasehat yang berkaitan dengan etika atau akhlak yang harus

dimiliki oleh siswa, hal tersebut merupakan suatu nilai lebih yang dimiliki oleh

seorang guru.

c. Evaluasi/penilaian

Evaluasi atau penilaian autentik dilaksanakan oleh guru Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur sampai dimana

keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa proses pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar siswa secara

akurat dan dapat menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Dalam penilaian autentik yang dilakukan oleh guru al-Qur’an Hadis dari segi

penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan  setelah setiap kompetensi dasar

(KD) selesai diajarkan yang biasa disebut ulangan harian dan setelah beberapa

kompetensi dasar (KD) selesai baru dilaksanakan penilaian semester. Dalam
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penilaian dari segi pengetahuan dengan cara memberikan tes secara lisan dan

tertulis, sedangkan dari segi keterampilan dilakukan dengan cara praktek dan

penugasan hafalan surat pendek maupun hadis.

Dengan demikian guru al-Qur’ah hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

dapat dipahami bahwa penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan

cara memberikan tes soal lisan maupun tertulis. Sedangkan untuk penilaian

keterampilan dengan cara pemberian tugas atau peraktek, baik dengan praktek

membaca maupun menulis dan sampai hafalan surat pendek dan hadis pilihan.

2. Peningkatan Prestasi Belajar PAI Siswa MIN 2 Kolaka.

Pada prinsipnya bahwa proses pembelajaran kurikulum 2013 lebih

menekankan pada pembelajaran di mana siswa itu lebih aktif dan mandiri, dan

diberikan kesempatan untuk mengembangkan atau membangun pengetahuannya.

Pembelajaran itu lebih banyak berpusat kepada siswa, sehingga tidak lagi terjadi

dominasi pembelajaran yang berpusat pada guru yang selalu memberikan suap atau

ceramah begitu banyak kepada siswa.

Pembelajaran yang aktif dan mandiri yang dilakukan siswa bukan berarti guru

dalam hal ini berpangku tangan dan tidak terlibat, tetapi posisi guru berperan sebagai

mediator, fasilitator, nahkoda, dan sumber belajar yang senantiasa memberikan

arahan apa yang harus siswa lakukan dalam proses pembelajaran itu, maka dengan

pembelajaran semacam itu dapat memungkinkan terciptanya siswa yang dapat

menemukan suatu ilmu atau pengetahuan baru yang pada akhirnya menjadi siswa

yang berprestasi.

Peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur’an hadis

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka yang mencakup segi kognitif (pengetahuan)
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diupayakan mengembangkan potensi kecerdasan atau intelektualnya dengan cara

mengarahkan dan membantu mengetahui serta memahami dengan baik apa yang

telah disampaikan guru dalam proses pembelajaran, sedangkan segi psikomotorik

(keterampilan) diupayakan siswa terampil melakukan suatu aktifitas seperti terampil

menulis dan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar yang sesuai dengan kaidah

yang berlaku.

Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dapat diukur apabila nilai siswa melampaui nilai

Kiriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh guru mata

pelajaran yaitu 70, ketika siswa melampaui nilai tersebut dengan mendapatkan nilai

kategori sangat baik maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut berprestasi.

Prestasi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka yang meliputi

pengetahuan dan keterampilan pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis setelah siswa

mengikuti penilaian akhir semester tahun pelajaran 2017/ 2018 yang tertuang dalam

buku rapor kurikulum 2013 pada kelas I sampai kelas V.

a. Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas I.

Berdasarkan pada pembahasan tentang nilai sikap spritual kelas I siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II

tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang

mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100 %, yang siswa yang berada dalam kategori

sangat baik sebanyak 8 Siswa dengan persentase 21 %, (2) siswa yang berada dalam

kategori baik tidak ada dengan persentase 0%, siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 30 Siswa dengan persentase 79%, dan siswa yang berada dalam

kategori kurang tidak ada dengan persentase 0%, adapun modus atau yang banyak
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diperoleh siswa berada pada nilai 70 - 79 sebanyak 30 Siswa, dan nilai rata-rata

kelas sebesar 80.

Dari rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap yang diperoleh

siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada pada tingkat  kategori rata-

rata baik.

Adapun nilai sikap sosial kelas I siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat

disimpulkan bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100 %, yang

rinciannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik tidak ada dengan

nilai persentase 0%), siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada dengan nilai

persentase 0%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 38 Siswa dengan

nilai persentase 100%, dan siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada

dengan nilai persentase 0%, adapun modus berada pada nilai 70 - 79 sebanyak 38

Siswa, sedangkan nilai rata-rata kelas sebesar 75.

Berdasrkan rincian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial

yang diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata cukup dan belum memuaskan.

Adapun nilai pengetahuan kelas I siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat

disimpulkan bahwa siswa mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100%, yang

rinciannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 14 Siswa

dengan persentase 37%, siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 24 Siswa

dengan persentase 63%, siswa yang berada dalam kategori cukup dan kurang tidak
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ada dengan persentase 0%, adapun modus atau nilai yang banyak didapatkan siswa

berada pada nilai 80-89 sebanyak 24 Siswa, dan nilai rata-rata kelas sebesar 86.

Dari rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pengetahuan yang

diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis masih dalam kategori

rata-rata baik.

Sedangkan nilai keterampilan dapat disimpulkan bahwa siswa yang

mendapatkan nilai tuntas pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis sebanyak 38 Siswa

dengan persentase 100 % yang berarti lulus semua, yang  yang rinciannya adalah

siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 8 Siswa dengan nilai

persentase 21%, siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 25 Siswa dengan

persentase 66, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 5 Siswa dengan

persentase 13%, dan siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada dengan

persentase 0%, adapun modus atau nilai yang paling banya didapatkan siswa adalah

berada pada nilai 80-89 sebanyak 25 Siswa dengan persentase 66%, dan nilai rata-

rata kelas sebesar 83.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan

yang diperoleh siswa kelas I pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik dan belum memuaskan karena belum mencapai nilai 90 ke

atas.

b.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas II.

Berdasarkan pada temuan peneliti bahwa nilai sikap spritual kelas II siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II

tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang

mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100%, yang rinciannya adalahsiswa yang berada
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dalam kategori sangat baik sebanyak 8 Siswa dengan nilai persentase 19%, siswa

yang berada dalam kategori baik sebanyak tidak ada dengan nilai persentase 0%,

siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 34 siswa dengan nilai persentase

81%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada dengan nilai persentase

0%, adapun modus nilai pada nilai sikap spiritual berada pada angka 70-79 dan nilai

rata-rata kelas sebesar 80.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap yang

telah diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata baik.

Adapun nilai sikap sosial  kelas II siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat

disimpulkan bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100 %, yang

rinsiannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa

dengan nilai persentase 14%,  siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak tidak

ada dengan nilai persentase 0%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak

36 Siswa dengan nilai persentase 86%, siswa yang berada dalam kategori kurang

tidak ada dengan nilai persentase 0%, adapun modus berada pada nilai 70-79 dan

nilai rata-rata kelas sebesar 79.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial

yang telah diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada

dalam kategori rata-rata cukup dan belum memuaskan.

Nilai pengetahuan kelas II siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah

mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018, dapat disimpulkan

bahwa siswa mendapatkan nilai tuntas pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dari 42



292

292

siswa adalah 100%, yang rinciannya adalahsiswa yang berada dalam kategori sangat

baik sebanyak 8 Siswa dengan persentase 19%, siswa yang berada dalam kategori

baik sebanyak 24 Siswa dengan persentase 57%, siswa yang berada dalam kategori

cukup sebanyak 10 Siswa dengan persentase 24%, siswa yang berada dalam kategori

kurang tidak ada atau 0%, adapun modus atau nilai yang banyak siswa diperoleh

siswa berada pada nilai antara 80 sampai 89 sebanyak 24 Siswa dengan persentase

57%, sedangkan nilai rata-rata kelas sebesar 79. Maka dapat disimpulkan bahwa

nilai pengetahuan yang diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis

belum memuaskan dan masih dalam kategori rata-rata cukup, karena hanya

memenuhi standar KKM yaitu 70, hal ini bahwa prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran al-Qur’an Hadis masih perlu mendapat perhatian sehingga lebih

meningkat.

Sedangkan nilai keterampilan pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dapat

disimpulkan bahwa siswa yang berjumlah 42 Siswa mendapatkan nilai tuntas

dengan persentase 100, dengan rincian kategori capaian siswa adalah siswa yang

berada dalam kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa dengan persentase 14,3%,

siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 17 Siswa dengan nilai persentasae

40,5%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 19 Siswa dengan nilai

persentase 45,2%, sedangkan siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada

dengan persentase 0%, adapun modus capaian siswa berada pada nilai antara 70

sampai dengan 79 sebanyak 19 Siswa dengan nilai persentase 45,2%, sedangkan

nilai rata-rata kelas dengan nilai sebesar 79.

Berdasarkan rincian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai

keterampilan yang diperoleh siswa kelas II pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis
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berada dalam kategori rata-rata cukup dan belum memuaskan dan hanya memenuhi

standar KKM, hal ini menandakan bahwa aspek keterampilan siswa perlu dipacu

karena belum mencapai nilai kategori baik dan jauh dari kategori amat baik.

c.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas III.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa nilai sikap spritual kelas III siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II

tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang

mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100 %, yang rinciannya adalah siswa yang

berada dalam kategori sangat baik sebanyak 12 siswa dengan nilai persentase

24,5%, siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada dengan nilai persentase 0%,

siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 37 Siswa dengan nilai persentase

75,5%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidaka ada dengan nilai persentase

0%, adapun modus berada pada nilai 70-79 sebanyak 37 siswa dan  nilai rata-rata

kelas sebesar 81.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap

spritual yang telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis

berada dalam kategori rata-rata baik.

Adapun nilai sikap sosial kelas III siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat

disimpulkan bahwa siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100 %, yang

rinciannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 10 Siswa

dengan nilai persentase 20,4%, siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada

dengan nilai persentase 0%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 39

Siswa dengan nilai persentase 79,6%, siswa yang berada dalam kategori kurang
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tidaka ada dengan nilai persentase 0%, adapun modus pada nilai tersebut berada

pada nilai 70-79 sebanyak 39 dan nilai rata-rata kelas sebesar 80.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial

yang telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada

dalam kategori rata-rata baik.

Nilai pengetahuan kelas III siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018, dapat

disimpulkan bahwa nilai siswa pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis yang jumlahnya

49 siswa mendapatkan nilai tuntas dengan persentase 100 %, adapun rinciannya

capaiannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa

dengan nilai persentase 12,2%,  siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 31

Siswa dengan nilai persentase 63,3%, siswa yang berada dalam kategori cukup

sebanyak 12 Siswa dengan nilai persentase 24,5%, siswa yang berada dalam

kategori kurang atau tidak tuntas tidak ada dengan nilai persentase 0%, adapun

modus atau nilai yang banyak diperoleh siswa berada pada nilai 80 sampai 89 yaitu

sebanyak 31Siswa dengan nilai persentase 63,3%, sedangkan nilai rata-rata kelas

sebesar 81,

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pengetahuan

yang telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam

kategori rata-rata baik, walaupun belum mencapai kategori sangat baik atau

memuaskan tetapi siswa dianggap mampu melampaui nilai KKM.

Sedangkan nilai keterampilan dapat disimpulkan bahwa dari 49 siswa tersebut

100% mendapatkan nilai tuntas, yang rinciannya adalah siswa yang berada dalam

kategori sangat baik sebanyak 7 Siswa dengan nilai persentase 14,3%, siswa yang
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berada dalam kategori baik sebanyak 25 Siswa dengan nilai persentase 51%, siswa

yang berada dalam kategori cukup sebanyak 17 Siswa dengan nilai persentase

34,7%, sedangkan siswa yang berada dalam kategori kurang atau tidak tuntas tidak

ada dengan nilai persentase 0%, adapun modus nilai berada pada 80 sampai 89 yaitu

sebanyak 25 Siswa dengan nilai persentase 51%, sedangkan nilai rata-rata kelas

sebesar 80.

Berdasarkan rincian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang

telah diperoleh siswa kelas III pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam kategori

rata-rata baik, walapun tidak menacapi kategori sangat baik tetapi sudang dianggap

tuntas yang melampai nilai KKM.

d.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas IV.

Berdasarkan temuan peneliti tentang nilai sikap spritual kelas IV siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II

tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang

mendapatkan nilai tuntas sebanyak 100 %, yang rinciannya adalah siswa yang

berada dalam kategori sangat baik sebanyak 20 siswa dengan nilai persentase 39,2%,

siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada dengan nilai persentase 0%, siswa

yang berada dalam kategori cukup sebanyak 31 siswa dengan nilai persentase

60,8%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada dengan nilai persentase

0%, adapun nilai modus berada pada angka 70-79 sebanyak 31 siswa dan nilai rata-

rata kelas sebesar 85.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap spritual

yang telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada

dalam kategori rata-rata baik dan melebihi nilai KKM.
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Sedangkan nilai sikap sosial kelas IV siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018,

maka dapat disimpulkan bahwa 100% siswa mendapatkan nilai tuntas, yang

rinciannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa

dengan nilai persentase 11,8%, siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada

dengan nilai persentase 0%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 45

siswa dengan nilai persentase 88,2%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidak

ada dengan nilai persentase 0%, adapun nilai modus berada pada angka 70-79 dan

nilai rata-rata kelas sebesar 78.

Berdasarkan rincian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial yang

telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada dalam

kategori rata-rata cukup dan belum mencapai kategori memuaskan.

Nilai pengetahuan kelas IV siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 pada mata

pelajaran al-Qur’an Hadis dapat disimpulkan bahwa dari 51siswa telah mendapatkan

nilai tuntas dengan nilai persentase 100 %, yang rinciannya adalah siswa yang

berada dalam kategori sangat baik sebanyak 14 Siswa dengan nilai persentase

27,4%, siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 26 Siswa dengan nilai

persentase 51%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 11 Siswa dengan

nilai persentase 21,6%, siswa yang berada dalam kategori kurang atau tidak tuntas

tidak ada dengan persentase 0%, adapun modus atau nilai yang banyak diperoleh

siswa berada pada nilai 80 sampai 89 sebanyak 26 Siswa dengan persentase 51%,

dan nilai rata-rata kelas sebesar 84.
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Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai pengetahuan pada

mata pelajaran al-Qur’an Hadis yang telah diperoleh siswa kelas IV kategori rata-

rata baik, dan hal ini menandakan bahwa siswa telah melampaui nilai standar KKM

yang telah ditetapkan.

Sedangkan nilai keterampilan pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dapat

diketahui bahwa dari 51 siswa mendapatkan nilai tuntas 100 %, yang rinciannya

adalahsiswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 14 Siswa dengan nilai

persentase 27,5%, siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 25 Siswa

dengan nilai persentase 49%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 12

Siswa dengan nilai persetase 23,5%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidak

ada dengan nilai persentase 0%,  adapun nilai modus yang banyak diperoleh siswa

berada pada nilai antara 80 sampai 89 sebanyak 25 Siswa dengan nilai persentase

49%, sedangkan nilai rata-rata dalam satu kelas sebesar 83.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan

yang telah diperoleh siswa kelas IV pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada

dalam kategori rata-rata baik dan dianggap tuntas serta melampaui nilai KKM.

e.  Hasil Penilaian Akhir Semester Kelas V.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa nilai sikap spritual kelas V siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II

tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa 100% siswa

mendapatkan nilai tuntas, yang rinciannya adalah siswa yang berada dalam kategori

sangat baik sebanyak 12 Siswa dengan nilai persenase 23,5%, siswa yang berada

dalam kategori baik tidak ada dengan nilai persentase 0%, siswa yang berada dalam

kategori cukup sebanyak 39 siswa dengan nilai persentase 76,5%, siswa yang berada
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dalam kategori kurang tidak ada dengan nilai persentase 0%, adapun nilai modus

yang diperoleh siswa berada pada nilai 70-79 dan nilai rata-rata kelas sebesar 81.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap

spritual yang diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada

dalam kategori rata-rata baik dan telah melampaui nilai KKM.

Sedangkan Nilai sikap sosial kelas V siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka setelah mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018,

maka dapat disimpulkan bahwa 100% siswa mendapatkan nilai tuntas, yang

rinciannya adalah siswa yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 6 Siswa

dengan nilai persenyase 11,8%, siswa yang berada dalam kategori baik tidak ada

dengan nilai persentase 0%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 45

siswa dengan nilai persentase 88,2%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidak

ada dengan nilai persentase 0%, adapun nilai modus yang didapatkan oleh siswa

berada pada nilai 70-79 dan nilai rata-rata kelas sebesar 78.

Berdasarkan rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sikap

spritual yang diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis berada

dalam kategori rata-rata cukup dan belum mencapai kategori nilai biak dan

memuaskan karena hanya mencapai nilai KKM.

Nilai pengetahuan kelas V siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka setelah

mengikuti penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2017/2018 pada mata

pelajaran al-Qur’an Hadis dapat disimpulkan bahwa dari 51 siswa mendapatkan

nilai tuntas dengan nilai persentase 100%, yang rinciannya adalah siswa yang berada

dalam kategori sangat baik sebanyak 15 Siswa dengan nilai persentase 29,4%, siswa

yang berada dalam kategori baik sebanyak 29 Siswa dengan nilai persentase 56,9%,



299

299

siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 7 Siswa dengan nilai persentase

13,7%, siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada dengan persentase 0%,

adapun nilai modus yang diperoleh siswa berada pada nilai 80 sampai 89 sebanyak

29 Siswa dengan persentase 56,9%, sedangkan nilai rata-rata kelas sebesar 84.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai pengetahuan pada mata

pelajaran al-Qur’an Hadis yang telah diperoleh siswa kelas V berada dalam kategori

rata-rata baik dan telah melampaui nilai standar KKM.

Sedangkan nilai keterampilan dapat diketahui bahwa dari 51 siswa semuanya

mendapatkan nilai tuntas dengan persentase 100%, yang rinciannya adalah siswa

yang berada dalam kategori sangat baik sebanyak 16 Siswa dengan nilai persentase

31,4%, yang berada dalam kategori baik sebanyak 27 Siswa dengan nilai persentase

52,9%, siswa yang berada dalam kategori cukup sebanyak 8 Siswa dengan nilai

persentase 15,7%, siswa yang berada dalam kategori kurang atau tidak tuntas tidak

ada dengan persentase 0%. Adapaun nilai modus yang diperoleh siswa berada pada

nilai 80 sampai 89 sebanyak 27 Siswa dengan persentase 52,9%, sedangkan nilai

rata-rata kelas sebesar 85.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai keterampilan yang telah

diperoleh siswa kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dalam kategori rata-

rata baik dan telah melampaui nilai standar KKM.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, secara keseluruhan bahwa penilaian

pengetahuan dan keterampilan mulai dari kelas I, III, IV dan V jika dirata-ratakan

berada dalam kategori baik, karena rata-rata siswa memperoleh nilai di atas kriteria

ketuntasan minimal (KKM) atau berada dalam kategori antara 80 sampai 89,

sedangkan bagi kelas II nilai pengetahuan dan keterampilan berada pada kategori



300

300

rata-rata cukup yaitu hanya di atas nilai 70 yang merupakan nilai standar KKM atau

standar nilai kelulusan.

Hal ini menandakan bahwa peningkatan prestasi belajar siswa terhadap mata

pelajaran al-Qur’an Hadis cukup baik tetapi belum memuaskan, karena darisemua

siswa belum berada pada nilai kategori sangat baik. Olehnya itu, masih memerlukan

perhatian dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan lebih khusus bagi kelas II

yang hanya mendapatkan nilai kategori cukup.

3. Hambatan dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

a. Hambatan Implementasi Kurikulum 2013 pada MIN 2 Kolaka.

Implementasi kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

yang dimulai pada tahun pelajaran 2015/ 2016, di antara kendala yang dihadapi

adalah dari guru, siswa, dan sarana/ prasarana.

1)  Hambatan dari Guru

Dalam penerapan kurikulum 2013 kendala utama yang dihadapi guru mata

pelajaran al-Qur’an Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 kolaka adalah masih

merasakan rumitnya penilaian yang mencakap penilaian baik penilaian pengetahuan,

maupun keterampilan. Hal itu terjadi bahwa pada kurikulum sebelumnya penilaian

menitiberatkan pada penilaian pengetahuan berupa angka yang tidak memerlukan

deskritip, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu masih melekat pada guru.

Kemudian alokasi waktu yang tersedia dianggap oleh guru masih terbatas

yaitu 2x35 menit setiap mengajar, sehingga dengan waktu yang terbatas itu guru

agak sulit mengecak pemahaman semua siswa terhadap mata pelajaran secara

maksimal, apalagi di dalam satu kelas jumlah siswa banyak sekali.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam

kurikulum 2013 masih dirasakan rumit terutama dari segi deskriptif dan alokasi

waktu juga menjadi kendala bagi guru al-Qur’an Hadis dalam melaksanakan proses

pemebelajaran di dalam kelas, dan waktu masih terasa kurang jika dibandingkan

dengan jumlah siswa.

2)  Hambatan dari siswa

Pada awal berlakunya kurikulum 2013 hambatan dari segi siswa terutama

kelas IV dari segi pembelajaran tema, yang tadinya mereka belajar per mata

pelajaran atau perbidang studi kemudian menjadi pembelajaran tema, hal ini

tentunya ada sesuatu yang baru ia temukan yang tidak seperti biasanya bahkan

awalnya siswa agak bingung.

Kendala selanjutnya adalah masih adanya siswa yang belum tahu dan lancar

dalam membaca al-Qur’an yang tidak mudah diatasi karena butuh waktu yang agak

lama untuk bisa membaca al-Qur’an. Ketika siswa tidak tahu membaca al-Qur’an,

maka akan menjadi penghambat dalam mengikuti pelajaran, apalagi kalau kelas

tinggi sudah mulai diterapkan hafalan surah-surah pendek dan hafalan hadis-hadis

pilihan.

Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan pelajaran al-Qur’an Hadis

adalah bagaimana siswa mampu melafalkan dan memahami serta sampai kepada

menghafal materi al-Qur’an dan hadis, ketika siswa tidak tahu membaca al-Qur’an

akan sulit tercapai, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut maka yang

pertama yang harus mendapat pembenahan adalah bagaimana siswa dapat membaca

al-Qur’an dengan baik dan benar dengan cara memperbanyak bimbingan dan

latihan.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika siswa tidak mampu

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar akan menjadi kendala dalam proses

pembelajaran, sebab dalam pembelajaran tersebut sudah diajarkan bagaimana

membaca dan menghafal surah surat pendek, serta menghambat siswa itu sendiri

dalam mengetahui atau memahami pelajaran dengan baik, apalagi jika siswa itu

berada pada tingkatan kelas atas.

3)  Hambatan sarana dan prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka juga menjadi penghambat berlangsungnya proses pembelajaran, salah satu

adalah terbatasnya sarana buku, pada hal buku merupakan sesuatu yang urgen dalam

menunjang kelancaran proses pembelajaran yang efisien dan efektif, sebab

bagaimana pun hebatnya guru dan bagusnya kurikulum 2013 jika tidak tersedianya

buku yang memadai maka akan sulit mencapai hasil pembelajaran yang maksimal,

sebab tanpa buku akan dapat menghabiskan waktu yang agak lama dalam

memberikan materi dengan banyaknya catatan siswa.

Terbatas buku di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka yang tidak sesuai

dengan jumlah siswa terutama buku al-Qur’an Hadis disebabkan oleh dana yang

terbatas disamping itu stok yang tersedia di toko buku juga terbatas, bahkan sulit

sekali didapatkan. Dan buku yang ada di madrasah tersebut masih pengadaan

Kementerian Agama. Begitu pula prasarana terutama ruang belajar itu terbatas dan

tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga dalam satu ruang belajar

kurang lebih 40 sampai 50 siswa, selanjutnya halaman sekolah yang luasnya juga

terbatas sehingga ketika siswa berbaris, upacara agak padat.
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Pada kesimpulannya bahwa sarana dan prasarana pada Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka sangat terbatas, terutama sarana buku pelajaran al-Qur’an Hadis

yang sangat dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran dan prasarana dari segi

jumlah kelas masih kurang serta halam madrasah juga sempit jika dibanding dengan

jumlah siswa yang ada.

b.  Solusi Implementasi Kurikulum 2013 pada MIN 2 Kolaka.

1)  Solusi dalam mengatasi hambatan guru.

Salah satu solusi terhadap kendala penilaian kurikulum 2013 yang masih

dianggap sedikit rumit oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka adalah

dengan mengadakan pendampingan atau pelatihan-pelatihan kurikulum 2013,

apalagi anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah melalui dana DIPA Kementerian

Agama Kabupaten Kolaka, bahkan pelatihan tersebut masih dilaksanakan, sehingga

kendala yang dialami oleh guru bisa teratasi sedikit demi sekit.

Walaupun masalah penilaian masih dianggap agak rumit bagi guru al-Qur’an

hadis, tetapi dengan adanya tekad dan semangat untuk melakukan perubahan yang

lebih baik merupakan solusi yang terbaik dalam mengatasi kekurangan dalam proses

penilaian itu sendiri, apalagi dalam kementerian agama dikenal 5 budaya kerja yaitu

integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Dari 5 budaya

tersebut, guru madrasah dapat lebih terpacu lagi untuk senantiasa dan mampu

mengatasi kendala atau hambatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendampingan

atau pelatihan-pelatihan implementasi kurikulum 2013 dan semangat guru untuk

mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dengan melaksanakan 5 budaya

kerja kementerian agama merupakan solusi dalam mengatasi masalah penilaian
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dalam kurikulum 2013 terutama yang berkaitan dengan penilaian pengetahuan dan

keterampilan.

2)  Solusi dalam mengatasi hambatan siswa.

Salah satu cata dalam mengatasi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

yang belum mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar adalah bagaimana

siswa di arahkan dan diberikan motivasi untuk senantiasa semangat dalam belajar al-

Qur’an, selanjutnya mengkomunikasikan dengan orang tua siswa mencarikan solusi

bagaimana  siswa dapat membaca al-Qur’an.

Di samping itu, dimadrasah telah dibentuk Taman Pendidikan al-Qur’an

dengan tujuan agar siswa yang belum mampu membaca al-Qur’an dengan baik dapat

belajar membaca al-Qur’an, yang dilaksanakan pada waktu sore di mushallah

madrasah.

Maka dengan adanya bimbingan dan arahan serta pemberian motivasi kepada

siswa dan komunikasi dengan orang tua siswa serta pembentukan Taman Pendidikan

al-Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sebagai solusi untuk mengatasi

siswa yang belum tahu dan tidak lancar membaca al-Qur’an.

3)  Solusi dalam mengatasi hambatan sarana dan prasarana.

Solusi dalam mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka agar proses pembelajaran berjalan dengan baik,

khususnya buku mata pelajaran al-Qur’an Hadis yang terbatas adalah dengan cara

menggunakan buku yang ada itu di pakai oleh beberapa siswa. Di samping itu, guru

mengharapkan kepada siswa untuk mencetak atau mengkopi hasil download yang

telah disipakan oleh guru.
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Selanjutnya kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka sebagai penanggung

jawab dimadrasah senantiasa mengadakan buku setiap tahunnya sesuai dengan

anggaran yang tersedia dalam DIPA. Mengenai ruang kelas yang terbatas, kepala

madrasah bersama komite madrasah juga telah melakukan proses pembebasan lahan

untuk persiapan pembangunan ruang kelas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi

terbatasnya buku mata pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Ibtidayah Negeri 2

Kolaka adalah guru senantiasa memaksimalkan buku yang ada dengan cara

membagikan 1 buku untuk dipergunajan kepada beberapa siswa dan menyampaikan

kepada siswa untuk mencetak atau mengkopy buku yang telah didownload,

kemudian mengenai ruang kelas yang terbatas kepala madrasah bekerja sama

dengan komite madrasah telah berupaya dengan maksimal membebaskan lahan

untuk pembangunan ruang belajar.


