TRANKRIP WAWACARA
Catatan Lapangan

l. Lokasi

: SDI Arrisalah

2. Tanggal

: 26 Juli 2017

3. Jenis Kegiatan : Wawancara
4. Informen

: Ust. Ahmad Yasin

5. Jabatan

: Kepala Sekolah
MATERI WAWANCARA

Peneliti

Tahun berapa didirikannya SD Islam Arrisalah?
SD Islam Arrisalah didirikan pada tahun 1998 dan

Narasumber
mendapat izin dari diknas pendidikan tahun 2001.
Bagaiman mutu pendidikan agama Islam di SD Islam
Peneliti
Arrisalah?
Mutu pendidikan agama Islam di SD Islam Arrisalah ini
adalah mempunyai standart kualitas. Dapat dilihat dari
berbagai macam aspek-aspek. Salah satu aspeknya
Narasumber
adalah setiap siswa mampu membaca alqur’an.
Kemudian bisa menghafalkan dan juga bisa memahami
arti secara textual.
Seperti apa keterlibatan guru dalam meningkatkan mutu
Peneliti
PAI di SD Islam Arrisalah?
Narasumber

Dalam meningkatkan ketertiban guru PAI di SD Islam

Arrisalah kami mengadakan evaluasi mingguan. Bulanan
dan tahunan
Peneliti

Apa kegunaan dari evaluasi tersebut?
Kegunaan evaluasi tersebut adalah untuk menertipkan
semua guru yang mengajar. Seperti :

Narasumber

- Menegur guru yang datangnya kurang tepat waktu
- Memecahkan permasalahan bersama-sama.
- Dan memberi motifasi kepada para guru

Peneliti

Berapa banyak guru PAI di SD Islam Arrisalah?
Untuk guru PAI SD Islam Arrisalah ada empat. Yang

Narasumber
terdiri dari dua guru PAI putra dan dua guru PAI putri
Peneliti

Ada berapa jumlah siswa-siswi SD Islam Arrisalah?
Jumlah siswa-siswi SD Islam Arrisalah ada 407.

Narasumber
Yang terdiri dari 200 putra dan 207 putri
Selain pelajaran PAI, pelajaran apa saja yang membantu
Peneliti

meningkatnya mutu pendidikan Agama Islam di
Arrisalah?
Ada beberapa mata pelajaran yang membantu lancarnya
anak belajar PAI. Seperti Fiqih, Qur’an Hadits, Akidah

Narasumber

Akhlak. SKI. Itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang
sangat membantu meningkatnya mutu pembelajaran
PAI di SD Islam Arrisalahah.

Peneliti

Kegiatan apa saja yang dilterapkan untuk meningkatkan

mutu pembelajaran PAI?
Banyak sekali kegiatan yang sudah dijalankan diSD
Narasumber

Islam Arrisalah. Seperti shallat dhuha berjamaah, shalat
Dhuhur berjamaah, Muhadhoroh, menghafal Al-Qur’an.

Peneliti

Tahapan apa yang dilakukan guru PAI dalam mengajar?
Tahapan tersebut antara lain tahap persiapan atau

Narasumber

perencanaan, tahap pelaksannaan dan tahap penilaian
atau evaluasi
Hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh guru agar

Peneliti
proses belajar mengajar bisa efektif dan efisien?
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru agar proses
pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Mengetahui tujuan pembelajaran, Ruang lingkup dan
Narasumber

urutan bahan yang dimiliki, Sarana dan prasarana yang
dimiliki, Jumlah siswa yang mengikuti pelajaran, Waktu
jam pelajaran yang tersedia, Sumber bahan pelajaran
yang diguanakan
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Apa tugas dan tanggung jawab gur PAI SD Islam

Peneliti
Arrisalah?
Guru PAI sebagai pelaksana sistem pendidikan yaitu
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
Narasumber

manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
serta menjadi warga negara yang demokratis.

Peneliti

Seperti apa minat siswa pada pelajaran PAI?
Antusias siswa terhadap pelajaran PAI sangat luar biasa.

Narasumber

Karena pelajaran PAI ini sangat menyenangkan, dapat
dilihat dari raut muka para siswa ketika guru datang.
Metode apa yang digunakan guru untuk mengajar

Peneliti
pelajaran PAI?
Narasumber

Metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu

pembelajaran PAI adalah metode deduktif dan metode
ceramah.
Peneliti

Bagaimana cara metode ceramah?
Metode ceramah sangat membantu untuk memudahkan

Narasumber

siswa dalam memahami pelajaran dengan mencatat apa
yang di terangkan oleh guru

Peneliti

Bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran PAI?
Cara meningkatkan mutu pendidikan PAI di SD Islam
Arrisalah adalah dengan berbagai macam cara. Yaitu
kami mengadakan perlombaan keagamaan. Seperti:

Narasumber
-

Lomba Adzan

-

Lomba Hafalan do’a-do’a Juz’amma

-

Lomba Muhadhoroh

Ada berapa jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD
Peneliti
Islam Arrisalah?
Dua jam pelajaran dalam satu minngu. Walaupun dua jam
Narasumber

pelajaran tapi ada pelajaran pendukung dalam rangka
meningkatkan mutu PAI.

Peneliti

Apa peran guru PAI yang ada di SD Islama Arrisalah?
Guru sebagai motifator, fasilitator, mediator, evaluator
Motifator adalah guru selalu memberi motifasi kepada

Narasumber
para siswa agar selalu giat dalam belajar menuntut ilmu.
Fasilitator adalah guru menyiapkan dan memberikan apa

saja yang dibutuhkan oleh para siswa untuk belajar.
Mediator adalah guru sebagai perantara yang
menjembatani antara siswa dengan kepala sekolah, antara
siswa dengan siswa, antara guru dengan guru.
Evaluator adalah guru selalu mengevaluasi apa yang
sudah dilakukan oleh para siswa. Mulai dari nilai
pelajaran, sampai dengan tingkah laku.
Bagaimana langkah-langkah anda dalam melaksanakan
Peneliti
pembelajaran?
Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi :
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan
awal merupakan krgiatan awal tatap muka antara guru dan
siswa. Dalam kegiatan ini guru memberi petunjuk,
pengarahan dan apersepsi, atau dapat juga dengan
Narasumber
menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan memberikan
beberapa pertanyaan (pretest). Dalam kegiatan inti guru
menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan,
metode dan teknik yang sudah ditentukan. Sedangkan
kegiatan akhir dapat beruapa umpan balik dan penilaian
Apa manfaat metode dan fasilitas yang sudah diterapkan
Peneliti
di SD Islam Arrisalah?
Dalam menyampaikan pelajaran guru menggunakan
Narasumber
metode dan fasilitas yang sesuai dengan bahan pelajaran

yang diberikan kepada siswa. Penggunaan fasilitas untuk
mengurang verbalisme dan membantu siswa dalam
memahami pelajaran yang diberikan agar siswa mendapat
penjelasan yang tepat dan benar, sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Kesalahan menggunakan metode dan fasilitas
menyebabkan tujuan pembelajaran sukar dicapai
Peneliti

Apa manfaat penilaian dan evaluasi?
Inti dari penilaian adalah proses memberikan atau
menentukan nilai siswa berdasarkan suatu kreatifiutas

Narasumber

tertentu. Sedangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah
Penilaian berfugnsi selektif, diagnostik, sebagai pengukur
kesuksesan
Bagaimana tahapan-tahapan penilian yang diterapkan

Peneliti
guru PAI SD Islam Arrisalah?
Guru dalam penilaiannya memperhatikan prinsip-prinsip
penilaian antara lain: penilaian harus jelas sesuai dengan
apa yang akan dinilai (materi penilaian, alat penilaian, dan
interpretasi hasil penilaian), penilaian hasil belajar
Narasumber
menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar, alat
penilaian harus bersifat komprehensif agar penilaian hasil
belajar siswa diperoleh hasil yang objektif, dan penilaian
hasil belajar diiikuti dengan tindak lanjut. Penilaian

adalah alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran meliputi tiga aspek : aspek kognitif,
aspek afektif, aspek psikomotorik
Peneliti

Penilaian apa saja yang dinilai pada pelajaran PAI?
Beberapa point penting yang menjadi pertimbangan guru
PAI di SD Islam Arrisalah dalam tahap perencanaan
adalah Merumuskan tujuan atau kompetensi pengajaran.
Perumusan tingkah laku atau kemampuan-kemampuan

Narasumber
yang dirumuskan secara khusus, operasional dan berupa
jenis-jenis kemampuan yang diharapakan dapat dimiliki
oleh siswa setelah mereka mengikuti pelajaran yang
diberikan oleh guru
Bagaimana rencana persiapan pembelajaran yang
Peneliti
dilaksanakan di pelajaran PAI?
Dalam menyusun materi pembelajaran guru
menggabungkan antara jenis materi yang berbentuk
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menyusun silabus,
menyusun rencana persiapan pembelajaran. Dalam
Narasumber
penyususnan RPP guru berpedoman pada silabus yang
terkait dengan indikator, kegiatan pembelajaran,
penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat, dan
langkah-langkah pembelajaran serta kondisi pembelajaran
Peneliti

Bagaimana cara anda mengondisikan siswa didalam kelas

ketika proses belajar mengajar?
pengelolaan kelas adalah cara yang saya tempuh dalam
menciptakan lingkungan kelas yang kondusif serta
Narasumber
pemberikan kesempatan kepada siswa mencapai tujuan
akademis dan social
Peneliti

Apa manfaat Evaluasi menurut anda?
Evaluasi pembelajaran saya lakukan sebagai tolak ukur
perencanaan. Dan pengembangna pelajaran kedepannya.

Narasumber
Jadi , evaluasi saya lakukan setiap proses pembelajaran
selesai
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Peneliti

Bagaimana cara guru menerangkan pelajaran PAI?
Cara guru menerangkan pelajaran PAI adalah menanya

Narasumber

materi pelajaran yang lalu setelah itu memberi materi
pelajaran yang baru

Peneliti

Apa kesulitan siswa dalam mempelajari pelajaran PAI?
Kesulitan dalam pelajaran PAI adalah ketika memahami

Narasumber
arti makna didalam Alqur’an
Metode deduktif adalah guru menerangkan pelajaran
setelah selesai beberapa siswa maju untuk menerangkan
Peneliti
kembali apa yang diterangkan oleh guru. Apa guru PAI
mengajar dengan metode deduktif?
Sering kali menggunakan metode deduktif. Jadi siswa
Narasumber

tidak jenuh ketika menerima pelajaran PAI. Metode
deduktif tersebut sangat efektif dalam pembelajaran dan

bisa menumbuhkan minat belajar bagi siswa
Peneliti

Bagimana cara metode ceramah?
Metode ceramah dilakukan sangat memudahkan siswa

Narasumber
dalam memahami pelajaran dengan cepat
Peneliti

Apa kamu suka dengan pelajaran PAI?

Narasumber

Iya saya suka dengan pelajaran PAI
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