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BAB III  

SETTING WILAYAH PENELITIAN 
  

A. Historis dan Geografis SD Negeri 3 Tulung Selapan  

 Letak sebuah sekolah sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan 

belajar mengajar, karena hal ini dapat menciptakn suatu situasi dan kondisi 

edukatif yang nyaman, aman dan tentram dengan prinsip efisiensi dan 

efektifitas yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar 

pada siswa.  

Adapun SD Negeri 3 Tulung Selapan ini secara geografis cukup 

strategis karena mudah di jangkau dengan berjalan kaki maupun alat 

transportasi lainya sehingga memudahkan siswa untuk bersekolah disini.  

SDN 3 Tulung Selapan merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di 

desa Tanah Mas yang di bangun di atas tanah seluas 1000 M2 dengan luas 

bangunan 512 M2 dan berdiri pada tahun 19751. Adapun batas-batasan SDN 

3 Tulung Selapan yaitu:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya dan kantor pos  

b. Sebelah Timur berbatasan yempat pemakaman umum  

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan penduduk  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan alternatif.  

                                                 
 

1
 Profil  SD Negeri 3 Tulung Selapan 
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 Dari awal berdirinya sampai dengan perkembangannya hingga 

sekarang perjalanan SDN 3 Tulung Selapan  tidak terlepas dari pengelolaan 

yang dilakukan oleh Kepala Sekolah saat ini kepala sekolah dijabat oleh Hj. 

Anie Marliah, S.Pd.SD. Pengelolaan yang baik tentunya akan membawa ke 

dalam keberhasilan sedangkan pengelolaan yang tidak baik tentu akan 

berdampak ketidak berhasilan.  

SD Negeri 3 Tulung Selapan merupakan lembaga pendidikan dibawah 

naungan Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, yang didirikan pada 

tahun 1975 yang secara geografis terletak tidak jauh dari pusat kecamatan 

Tanjung Raja tepatnya di jalan wakaf No.67 Kelurahan Tulung Selapan Ulu 

Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI, sementara jika ke pusat ibukota 

provinsi kurang lebih 150km dan 100 km KM dari pusat ibukota kabupaten. 

Letak sebuah sekolah sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar 

mengajar, karena hal ini dapat menciptakn suatu situasi dan kondisi edukatif 

yang nyaman, aman dan tentram dengan prinsip efisiensi dan efektifitas yang 

dapat menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar pada siswa.  

Adapun SD Negeri 3 Tulung Selapan ini secara geografis cukup 

strategis karena selain lingkungan sekitarnya berdekatan dengan berbagai 

fasilitas umum yang sangat kondusif untuk proses kegiatan belajar mengajar 

juga mudah di jangkau oleh alat transportasi sehingga memudahkan siswa  

Dengan gedung yang terbilang refresentatif dan nyaman serta 

suasana belajar yang kondusif merupakan salah satu daya tarik tersendiri 
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bagi masyarakat sekitarnya maupun dari luar daerah Tanjung Raja untuk 

berkeinginan menyekolahkan anaknya di SD Negeri 3 Tulung Selapan. 

Karena selain letaknya yang strategis, kualitas SD ini juga tidak kalah saing 

dengan lembaga pendidikan lainnya. 

 

B. Keadaan Guru dan Siswa SD Negeri 3 Tulung Selapan    

1. Keadaan Guru  

Salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses 

pembelajaran dalam sebuah lembaga adalah keberadaan guru, karena tanpa 

adanya guru kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak akan mencapai 

tujuannya. Guru mempunyai tugas yang sangat penting dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, karena di tangan guru sebagian besar tujuan dan 

harapan kemajuan siswa. 

SD Negeri 3 Tulung Selapan mempunyai guru sebanyak 20 orang. Di 

antara 21 orang yang bertugas tersebut, terdapat 2 orang guru agama Islam 

salah satunya penulis sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan 

tabel mengenai daftar   nama mengenai guru dan keadaan karyawan: 

Tabel 2 
Data Keadaan Guru/Pegawai SD Negeri 3 Tulung Selapan    

 

No  Nama  Jabatan Pendidikan 

1 Hj. Anie Marliah, S.Pd.SD Kepala Sekolah  S.1 PGSD  

2 Armani, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

3 Juariah, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  
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4 Yulis, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

5 Nurbaiti, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

6 Suharman, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

7 Rusmala Dewi, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

8 Meili Purnamawati, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

9 Marlina  Guru Kelas SPG  

10 Erna Nensi  Guru PAI  SPG 

11 Indrajaya  Penjaga  SMA 

12 Mimik Marlina, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

13 Nurfadilawati, S.Pd.SD Guru Kelas S.1 PGSD  

14 Murhayani  Guru Kelas SPG 

15 Donny Zawega  Guru Kelas SPG 

16 Chris Janniver, S.Pd Guru Penjas  S.1 GOR 

17 Yulio Pirlina, S.Pd Guru Mulok S.1 FKIP 

18 Yudi Deka Saputra, S.Pd.SD Guru Penjas  S.1 PGSD.OR 

19 Riki Rikardo TU SMU 

20 Yuliani Karamon Peg. Perpus SMU 

  
Data guru diatas menunjukan bahwa masih ada guru yang belum 

memenuhi standar yang ditetapkan dalam UU guru dan dosen dimana guru 

minimal berpendidikan sarjana, oleh karena itu peningkatan kualifikasi 

pendidikan mutlak dilakukan agar proses belajar mengajar di kelas 

mengalami peningkatan sehingga berdampak pada hasil dan proses belajar 

siswa.  
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2. Keadaan Siswa 

Siswa merupakan subyek didik yang perlu dipahami dan 

dipertimbangkan  dalam kebijaksanaan proses belajar mengajar. Potensi dan 

tingkat motivasi dalam belajar akan sangat menentukan proses pelaksanaan 

dan keberhasilan pendidikan. Secara keseluruhan siswa SD Negeri 3 Tulung 

Selapan   berjumlah 183 siswa, Untuk lebih jelasnya, secara rinci dapat di 

lihat pada tabel  di bawah ini: 

Tabel 2 
Data Keadaan Siswa SD Negeri 3 Tulung Selapan   

 

No Kelas  Laki-Laki  Perempuan  Jumlah  

1 I 27 
18 45 

2 II 30 
23 53 

3 III 20 
27 47 

4 IV 31 
13 44 

6 V 13 
21 33 

7 VI 21 
21 42 

JUMLAH   
265 

 

Dari data siswa diatas diketahui jumlah siswa lumayan banyak 

sehingga dapat dikatakan proses belajar mengajar dikelas termasuk agak 

ekstra hati-hati mengingat jumlah siswa yang banyak kadang membuat 



 

 

32 

kosentrasi guru terpecah. Oleh karena itu guru perlu cara yang tepat agar 

pembelajaran berjalan efektif.  

 

C. Saran dan Prasarana SD Negeri 3 Tulung Selapan  

Dalam kegiatan belajar mengajar, sangatlah diperlukan adanya sarana 

dan prasarana yang memadai, hal ini berguna untuk mempermudah usaha 

atau memperlancar terlaksananya proses pendidikan dalam kegiatan belajar 

mengajar yang lebih baik sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tabel   

Data Inventaris Yang Dimiliki SD Negeri 3 Tulung Selapan   

NO BARANG  JUMLAH KEADAAN 

1 Papan tulis  7 Buah Baik  

2. Meja belajar  180 Buah Baik  

3. Kursi belajar  260 Buah Baik  

4. Kursi guru  6 Buah Baik  

5. Meja guru  6 Buah Baik  

6. Computer  1 Buah Baik  

7. Papan pengumuman  1 Buah Baik  

8. Lemari  6 Buah Baik  

9. Peta  1 Buah Baik  

10 WC guru  1 Buah Baik  

11. Lapangan voli  1 Buah Baik  
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12. Lapangan sepak bola  1 Buah Baik  

13. Mushola  1 Buah Baik  

 

Dari tabel keadaan sarana dan prasarana menunjukan fasilitas relajar 

sudah termasuk lengkap dan bisa mendukung pembelajaran sehingga guru 

tidak perlu mencari alasan jika ada fasilitas yang kurang Namun demikian 

penambahan fasilitas sarana dan prasarana mutlak dilakukan agar apa yang 

menjadi kebutuhan dalam relajar dapat terpenuhi dengan baik demi 

peningkatan kualitas relajar.   
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D. Subyek dan Lokasi Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Tulung Selapan  

Kec. Tanjung  Raja  Kab. Ogan Ilir,  yang berjumlah 27 dengan pertimbangan 

kelas IV adalah kelas yang saya ajari dan masalah yang ditemui adalah 

dikelas yang saya hadapi itu sendiri. Dengan nama-nama sebagai berikut 

dalam tabel:  

Tabel 1 
Nama-Nama Subjek Penelitian SD Negeri 3 Tulung Selapan  

 
 

No Nama Siswa/Siswi No  Nama Siswa/Siswi  

1 IRA SUPRIANTI 16 FITRI CAHAYA RINI 

2 DAVID KURNIAWAN 17 IRMA YUSNITA 

3 RIO SAPUTRA 18 JIM FALNES 

4 RAMADANI SAPUTRA 19 MIRNA UTAMI 

5 SITI SEPTIA 20 RIMA RIZIKA 

6 M. RIFKI 
HERLAMBANG 

21 
RIZIKA PUTRA 

7 ZAKIAH 22 RINA JANNA RIANI 

8 ANANDA OKTAFIANI 23 RATNA 

9 AMELIA PRATIWI 24 SUSPITA DWI ANGGRAINI 

10 ALFINA DAMAYANTI 25 VALENTINE 

11 AHMAD GHANI 26 VIOLA APRIYANTI 

12 ADELIA IKAPUTRI 27 MARINA ISDIANTI 

13 ADINDA RAMADHANI   

14 FITRI AYU NINGSIH   

15 INTAN AFRILIA   

 

Sementara Lokasi penelitian ini adalah di SDN 3 Tulung Selapan  Kec. 

Tanjung  Raja  Kab. Ogan Ilir dengan pertimbangan bahwa penelitian 

tindakan kelas ini harus dilakukan di kelas dan sekolah dimana guru yang 
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melakukan penelitian melaksanakan tugas karena memang masalah yang 

aktual dan perlu diselesaikan adalah masalah yang terjadi di kelas yang 

diajari ditempat tugasnya.  

E. Prosedur Penelitian  

Kegiatan perbaikan pembelajaran yang di lakukan di kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri  3 Tulung Selapan pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam ini melalui 2 siklus yang mana masing-masing siklus kegiatan meliputi : 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berikut ini di uraikan 

deskripsi persiklus :  

1.  Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan di lakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan di hadapi. Pada tahap ini peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran PAI mengenai waktu 

pelaksanaan peneliti, materi yang di ajarkan dan bagaimana rencana 

peleksanaan penelitianya.  

Hal-hal yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah :   

a) Menyiapkan tulisan Mengenal Malaikat dan Tugasnya   di karton 

untuk empat kelompok 

b) Menyiapkan nomor untuk setiap anak 

c) Siswa di bagi dalam 4 kelompok, setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapat nomor  
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d) Menyiapkan silabus 

e) Menyiapkan RPP 

2. Pelaksanaan 

Tiap-tiap siklus dalam penelitian tindakan kelas ini di laksanakan 

dalam 1 kali pertemuan yaitu pertama di gunakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran berdasarkan RPP dan strategi pembelajaran yang di 

gunakan dalam penelitian ini dan kedua digunakan untuk melakukan evaluasi 

terhadap hasil pembelajaran yang di laksanakan pada penelitian pertama,   

 Tindakan merupakan tahap peleksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan dari rencana yang telah di buat sebelumnya. 

Tindakan yang dilakukan adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan menerapkan model kepala bernomor Tahap tindakan ini merupakan 

tahapan inti dari proses pembelajaran. Sementara tahapan pelaksanaan 

adalah sebagai berikut  

a)   Kegiatan pendahuluan.  

Siswa diajak berdo’a diteruskan guru menyampaikan kegiatan 

belajar mengajar yang akan dilewati bersama selama 2 jam 

pelajaran 

b) Siswa dibagi dalam 4 kelompok masing-masing kelompok diberi 

tugas memperhatikan satu ayat. 

c) Kegiatan inti. 
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1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapat nomor. 

2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui 

jawabannya. 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. 

5. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk 

nomor yang lain. 

6. Kesimpulan 

3.   Pengamatan  atau observasi  

Tahap ketiga yaitu observasi kelas, dimana kegiatan ini berlangsung 

seiring dengan kegiatan pembelajaran pada tahap kedua. Peneliti di Bantu 

oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau observer 

mengobservasi kegiatan kelas yang di lakukan oleh setiap siswa. Kemudian 

memperoleh data yang akurat tentang kelamahan dan kekurangan dalam 

pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya.  

Sedangkan pengumpulan data pemahaman siswa tentang Mengenal 

Malaikat dan Tugasnya   dengan model pembelajaran kepala bernomor, 
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dilaksanakan saat anak melakukan kerja kelompok, yang ditunjukkan dengan 

pemberian skor pemahaman mereka. 

4. Refleksi 

Penelitian antara guru dan observer setelah proses pembelajaran 

berahir.  Dalam penelitian ini observer menyampaikan menyampaikan 

kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran baik 

yang di lakukan oleh guru maupun yang di lakukan siswa. Hal ini perlu di 

lakukan supaya kelemahan dan kekurangan tersebut tidak terulang kembali 

pada siklus berikutnya.  

 

 


