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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah. Agar tujuan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan baik, maka 

guru harus mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk terus 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui pembelajaran, siswa tidak 

hanya dituntut untuk unggul dalam aspek kecerdasan (kognitif) saja, akan 

tetapi siswa harus memiliki nilai moral yang baik dan juga keterampilan yang 

baik sebagai wujud dari hasil belajar yang telah diperoleh. 

Untuk mengaktualisasikan tujuan dalam pendidikan Islam, guru 

mempunyai tanggung jawab mengantarkan manusia ke arah tujuan 

terciptanya insan kamil. Keberadaan guru dalam dunia pendidikan sangat 

krusial sebab kewajibannya tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, 

tetapi juga dituntut untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai pada 

peserta didik. Bentuk nilai yang diinternalisasikan paling tidak meliputi 

nilai etis dan nilai religius.
1
 

 

Pelaksanaan internalisasi nilai dan transformasi pengetahuan peserta 

didik secara integral merupakan tugas yang cukup berat bagi guru ditengah 

kehidupan masyarakat yang kompleks apa lagi pada era globalisasi dan 

informasi, karena guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya, dan dalam 

pencapaian tujuan pendidikan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 
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Upaya guru dalam aspek kognitif pada umumnya adalah 

mewariskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-

hal yang akan diwariskan itu sudah tentu harus sesuai dengan ukuran-

ukuran yang telah ditentukan oleh masyarakat dan merupakan gambaran 

tentang keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat bersangkutan. 

Karena itu guru harus memenuhi ukuran kemampuan yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugasnya, sehingga anak dapat mencapai ukuran 

pendidikan yang tinggi.
2
 

 

Pada aspek afektif guru dituntut untuk dapat meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup serta pembentukan sikap terhadap agama. 

Karena tujuan utama dalam pendidikan adalah penumbuhan dan 

pengembangan sikap positif dan cinta agama. Tujuan utama ini yang nantinya 

akan membuat peserta didik hidup sesuai dengan ajaran Agama. Sedangkan 

pada aspek psikomotorik guru harus mampu mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa dan menerapkannya. Sebab guru yang mampu 

mengajar dengan baik tentu akan menghasilkan kualitas siswa yang baik pula. 

Pendidikan tentu tak sekedar menyampaikan materi pelajaran, tapi juga 

mentransfer nilai-nilai moral. Hal ini terlihat dalam Al-Qur’an Surah Lukman 

(31): 13-14, yaitu: 

                          

                               

             

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 

memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 

menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada 

manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
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tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu”.
3
 

 

Dalam kehidupan masyarakat seorang anak didik penting untuk 

mengetahui dan menerapkan secara nyata norma, nilai dan kaidah masyarakat 

tempat di mana dia hidup sehari-hari, agar mereka lebih paham makna sebuah 

hubungan antara sesama manusia.
4
  

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dengan sebaik mungkin 

oleh guru, akan membentuk karakteristik anak didik atau lulusan yang 

beriman, berakhlak mulia, cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, 

terutama untuk kehidupannya yang akan datang. Inilah yang disebut dengan 

manusia seutuhnya, yaitu berpengetahuan, berakhlak, dan berkepribadian.
5
 

Kenyataan membuktikan ada sebahagian kecil dari guru hanya 

menyampaikan atau menjelaskan materi pelajaran saja tetapi kurang 

memperhatikan pada aspek afektif dan psikomotorik siswa, sehingga 

menyebabkan siswa kurang mampu mengamalkan nilai-nilai moral dalam 

kehidupan dan menjadikan siswa kurang terampil dalam kehidupan sehari-

harinya. 

Adapun latar belakang pendidikan guru yang telah memenuhi 

kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana, maka guru memiliki penguasaan kompetensi sebagai bentuk kualitas 

guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya 

sebagai guru. 
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Adapun kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru 

meliputi tiga komponen kompetensi, yaitu: Pertama, Komponen 

kompetensi pengelolaan pembelajaran yang mencakup penyusunan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 

penilaian prestasi belajar peserta didik, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

penilaian. Kedua, kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan 

pada pengembangan profesi. Ketiga, kompetensi penguasaan akademik 

yang mencakup pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan 

bahan kajian akademik.
6
  

Hal serupa dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, 

pemerintah telah merumuskan empat kompetensi guru sebagaimana 

tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Pertama, kompetensi 

pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap 

siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian bagi guru merupakan 

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi 

teladan bagi siswa. Ketiga, kompetensi sosial merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

siswa, dan masyarakat sekitar. Keempat, kompetensi professional 

merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang harus dikuasi guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang harus menaungi materi, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.
7
 

 

Dengan latar belakang pendidikan dan penguasaan kompetensi guru, 

seharusnya guru di sekolah tidak sebatas bertugas untuk mengajar, akan tetapi 

guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk akhlakul karimah pada diri 

siswa dengan membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai secara 

keseluruhan hasil belajar siswa yang meliputi pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa tersebut.  
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Profil guru yang ideal adalah sosok yang mengabdikan diri 

berdasarkan panggilan jiwa, panggilan hati nurani, bukan karena tuntutan uang 

belaka, yang membatasi tugas dan tanggung jawabnya sebatas dinding 

sekolah. Guru benar-benar harus berusaha untuk dapat mengintegrasikan 

ketiga aspek tersebut menjadi sebuah kesatuan ketika melakukan 

pembelajaran. Lalu apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan 

semua itu? Penelitian ini akan mencoba untuk melihat dan mengungkap 

permasalahan tersebut. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Sekolah 

Menegah Atas Negeri 1 Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat 

gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Guru hanya sekedar menjelaskan materi pelajaran saja. 

2. Guru hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. 

3. Guru belum memberikan contoh yang konkrit dari materi yang 

disampaikan.  

4. Guru kurang mampu memahami karakter peserta didik. 

5. Guru menegur siswa dengan kata yang sedikit kurang baik. 

6. Guru kurang memperhatikan perubahan sikap atau tingkah laku siswa. 

Berdasarkan gejala di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap masalah-masalah tersebut dengan judul “ Upaya Guru PAI dalam 

Mengintegrasikan Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik Siswa Kelas XI 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian sebagai berikut : 

1. Upaya guru mengintegrasikan 

Upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Guru disebut juga sebagai orang yang digugu dan ditiru, 

orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di 

sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan orang yang bekerja dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam 

membentuk anak-anak mencapai kedewasaannya masing-masing.
8
 Jadi 

upaya Guru yang peneliti maksud disini adalah tugas dan tanggung jawab 

seorang guru dalam mengajar, mendidik dan membimbing agar peserta 

didik mengalami perubahan dalam belajar. Sedangkan integrasi adalah 

gabungan, kesatuan, terpadu. Sedangkan mengintegrasikan adalah 

menggabungkan atau memadukan. Jadi yang dimaksud dengan upaya guru 

mengintegrasikan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh 

guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memadukan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2. Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. 

Istilah kognitif (cognitive) berasal dari kata cognition yang padanan 

katanya knowing, yang artinya mengetahui. Dalam arti luas, cognition 

(kognisi) ialah perolehan, penataan dan penggunaan pengetahuan. 

Afektif ialah sikap atau proses perkembangan kepribadian siswa selaku 
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seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain, 

sedangkan psikomotorik berarti proses perkembangan yang progresif 

(maju) dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan 

fisik anak (motor skill).
9
 

 

Yang peneliti maksud disini adalah Kognitif merupakan 

kecerdasan berpikir seseorang dalam belajar, afektif adalah sikap yang 

terdapat pada diri seseorang dalam berperilaku dan bertindak sedangkan 

psikomotor adalah keterampilan yang diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari dari adanya kecerdasan berpikir dan sikap yang baik tersebut. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan gejala yang telah dipaparkan dalam latar belakang di 

atas, maka dikemukakan permasalahan sebagai berikut : 

a. Apa upaya guru PAI dalam mengintegrasikan aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik siswa kelas XI di SMA N 1 Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan?  

b. Apa saja tugas dan tanggung jawab guru PAI dalam mengintegrasikan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas XI di SMA N 1 

Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?    

c. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi guru dalam mengintegrasikan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas XI di SMA N 1 

Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?   
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2. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah di atas, untuk lebih terfokusnya penelitian 

ini serta mengingat kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi 

penelitian pada “Upaya Guru PAI  dalam  Mengintegrasikan Aspek 

Kognitif, Afektif dan Psikomotorik Siswa dan Faktor-faktor yang 

mempengaruhi upaya guru dalam mengintegrasikan aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

a. Apa upaya guru PAI dalam mengintegrasikan aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik siswa kelas XI di SMA N 1 Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan? 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya guru PAI dalam 

mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas 

XI di SMA N 1 Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

a. Upaya guru PAI  dalam mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa kelas XI di SMA N 1 Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan.  
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru PAI dalam 

mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas 

XI di SMA N 1 Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, untuk menyelesaikan tugas akhir sekaligus untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

guru dalam mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

siswa. 

c. Untuk memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan 

penelitian ini yakni Upaya Guru PAI dalam mengintegrasikan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. 

 

 

 

 

 

 


