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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, yang memegang kunci dalam pembangkitan

dan pengembangan  daya  kreativitas  anak  itu  adalah  guru.  Seorang guru

yang ingin membangkitkan kreativitas pada anak-anak didiknya, harus

terlebih  dahulu berupaya  supaya ia  sendiri  kreatif.  Pada  umumnya  guru

yang  kreatif  itu pernah dididik  oleh  orang-orang  yang  kreatif  dalam

lingkungan  yang  mendukungnya.

Kreativitas pada dasarnya merupakan anugerah yang diberikan Allah

swt kepada setiap manusia, yakni berupa kemampuan untuk mencipta (daya

cipta) dan berkreasi. Implementasi dari kreativitas seseorangpun tidak sama,

bergantung pada sejauh mana orang tersebut mau dan mampu mewujudkan

daya ciptanya menjadi sebuah kreasi ataupun karya1. Demikian pula seorang

guru dalam proses belajar mengajar guru harus menggunakan variasi metode

dalam mengajar, memilih metode yang tepat untuk setiap bahan pelajaran

agar siswa tidak mudah bosan2.

Guru harus memiliki kemampuan profesional dalam tugasnya dengan

menerapkan konsep  teknologi  pembelajaran  dalam  memecahkan  masalah-

masalah pendidikan/pembelajaran. Dalam teknologi pembelajaran,

pemecahan masalah itu berupa komponen sistem  instruksional  yang  telah

1 Nashori, Fuad & Rachmy Diana Mucharam, Mengembangkan Kreativitas dalam
Perspektif Psikologi Islami, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 21.

2 Roestiyah N.K, Didaktik Metodik, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), h. 4.
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disusun  dalam  fungsi  desain  dan seleksi,  dan dalam  pemanfaatan

dikombinasikan  sehingga  menjadi  sistem  instruksional  yang lengkap.

Komponen-komponen tersebut meliputi: pesan, orang, bahan, peralatan,

teknik dan latar atau lingkungan. Namun dari sejumlah komponen tersebut,

yang akan menjadi obyek penelitian adalah sikap guru terhadap teknologi

pembelajaran dan  pemanfaatan  media  atau  alat  peraga dalam  proses

pembelajaran.  Karena seorang  guru  tentunya  mempunyai  pandangan

tersendiri  berdasarkan  tanggapan, perasaan,  penilaian  terhadap  teknologi

pembelajaran,  serta  pemanfaatan  media dalam proses pembelajaran.

Dalam  setiap  pendidikan   formal  pada  jenjang  pendidikan  dasar

dan menengah, guru merupakan sentral pelaksanaan kurikulum. Guru yang

harus lebih mengenal, memahami, dan melaksanakan hal-hal yang tertuang

dalam kurikulum. Tanpa guru kurikulum hanyalah benda mati yang tiada arti.

Guru merupakan profesi mulia dan terpuji. Berkat pengabdian guru

dalam mendidik  peserta  didik  mencuatlah  sederet  tokoh  yang  piawai

dalam menggelindingkan roda  pemerintahan, atau  pakar  ilmu  pengetahuan.

Berkat sentuhan tangan seorang guru, lahir pula sederet tenaga professional

yang benar-benar dibutuhkan.

Guru   adalah  sebagai  orang  yang  memberikan  ilmu  pengetahuan

kepada peserta didik, menjadikan peserta didik tumbuh berkembang, terdidik,

pintar dan berkepribadian baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang   Guru  dan  Dosen  dijelaskan

bahwa  “Guru  adalah  pendidik profesional dengan  tugas  utama   mendidik,



3

mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih, menilai,  dan  mengevaluasi

peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”3.

Guru  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  keberhasilan tujuan  dari

pendidikan.  Guru  merupakan  komponen  paling  menentukan  dalam  sistem

pendidikan  secara  keseluruhan  yang  harus  mendapat   perhatian  sentral,

pertama dan  utama.  Figur  yang  satu  ini akan  senantiasa  menjadi  sorotan

strategis  ketika berbicara  masalah  pendidikan,  karena  guru  selalu  terkait

dengan  komponen manapun  dalam  sistem  pendidikan.  Guru  memegang

peran  utama  dalam pembangunan  pendidikan,  khususnya  yang

diselenggarakan  secara  formal  di Madrasah.  Guru  juga  menentukan

keberhasilan  peserta  didik,  terutama  dalam kaitannya dengan proses belajar

mengajar4.

Guru yang baik adalah guru yang bertanggung jawab.  Guru akan

mampu melaksanakan tanggung  jawabnya  apabila  dia  memiliki kompetensi

yang diperlukan. Setiap tanggung  jawab  memerlukan  sejumlah  kompetensi.

Dalam Undang- Undang  Nomor 14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen

pasal  1  ayat  10 disebutkan  ”Kompetensi  adalah  seperangkat  pengetahuan,

keterampilan  dan perilaku  yang  harus  dimiliki, dihayati  dan  dikuasai oleh

guru  dan  dosen  dalam melaksanakan  tugas  keprofesionalannya5. Menurut

Syaiful  Sagala,  kompetensi merupakan  peleburan  dari  pengetahuan  (daya

3 DPR RI,”Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”,
h. 3.

4 E. Mulyasa, Standar Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru, (Bandung:   PT  Remaja
Rosdakarya, 2009), h. 5.

5 DPR RI, Op. Cit., h.72.
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pikir),  sikap  (daya  kalbu),  dan ketrampilan (daya fisik) yang diwujudkan

dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain kompetensi merupakan perpaduan

dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang

direfleksikan dalam kebiasaan  berfikir dan bertindak dalam melaksanakan

tugas atau pekerjaannya. Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan

gabungan  dari  kemampuan,  pengetahuan,  kecakapan,  sikap,  sifat,

pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang

untuk berunjuk  kerja  dalam  menjelaskan  tugas  atau  pekerjaan  guna

mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Jadi kompetensi adalah

seperangkat pengetahuan, keterampilan  dan  perilaku  yang  harus  dimiliki,

dihayati,  dan  dikuasai  oleh  guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas

profesionalannya6.  Dengan memiliki guru yang berkompetensi, maka guru

akan mampu mendesain pembelajaran dengan sebaik mungkin.

Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang,

misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses.

Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori

tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan

pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk

menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta

pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam

skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai

tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan

6 Oemar  Hamalik, Pendidikan  Guru  Berdasarkan  Pendidikan  Kompetensi,
(Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2009), h. 39.



5

pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk

sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar dan tujuan

pendidikan, maka untuk meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dibuat

langkah-langkah desain pembelajaran. Adapun langkah–langkah desain

pembelajaran menurut Dick and Carey adalah:

1. Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran.

2. Melaksanakan analisis pembelajaran.

3. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa

4. Merumuskan tujuan performansi

5. Mengembangkan butir–butir tes acuan patokan

6. Mengembangkan strategi pembelajaran

7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran

8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif

9. Merevisi bahan pembelajaran

10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif7.

Tujuan  pendidikan  bukan  hanya  ditentukan  oleh Madrasah,

struktur,  isi, kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing peserta didik. Jika  guru

dianologikan  dengan  sebuah  tombak,  maka  dialah  tombak bermata dua.

Satu mata harus memiliki ketajaman dalam penguasaan materi dan hakikat

ilmu yang akan diajarkannya, sedangkan satu mata tajam lainnya adalah

karena  memiliki  kemampuan  atau  keterampilan  dalam  meramu  dan

7 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada, 2011),
h. 169.
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menyajikan materi sehingga peserta didik dapat belajar dengan  bermakna,

serta memberikan kegunaan yang dapat dirasakan dari proses pembelajaran

yang diikutinya.

Guru yang mempunyai kompetensi akan mampu menciptakan

lingkungan  belajar  efektif,  menyenangkan  dan  akan  lebih  mampu

mengelola kelas. Kemampuan guru mengelola kelas meliputi:

1. Pemahaman wawasan guru akan  landasan  dan  filsafat  pendidikan.

2. Guru  memahami  potensi  dan keberagaman  peserta  didik,  sehingga

dapat  didesain strategi  pelayanan  belajar  sesuai  keunikan  masing-

masing  peserta  didik.

3. Guru  mampu  mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam

bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk  pengalaman

belajar.

4. Guru  mampu  menyusun  rencana  dan  strategi pembelajaran

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

5. Mampu melaksanakan  pembelajaran-pembelajaran  yang  mendidik

dengan   interaktif.  Sehingga  pembelajaran  menjadi  aktif,  inovatif,

kreatif,  efektif,  dan menyenangkan.

6. Mampu  melakukan  evaluasi  hasil  belajar  dengan  memenuhi prosedur

dan standar yang dipersyaratkan.
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7. Mampu  mengembangkan bakat dan minat  peserta  didik  melalui

kegiatan  ekstra  kurikuler  dan  intrakulikuler  untuk mengaktualisasikan

berbagai  potensi  yang  dimiliki8.

Yang merupakan profil kemampuan bagi seorang guru salah satunya

dikenal dengan dengan “Sepuluh Kompetensi Guru” yang meliputi:

1. Menguasai bahan

2. Mengelola program belajar mengajar

3. Mengelola kelas

4. Menggunakan media/sumber belajar

5. Menguasai landasan kependidikan

6. Mengelola interaksi belajar mengajar

7. Menilai prestasi belajar

8. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi Madrasah

10. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran9.

Guru yang mempunyai kompetensi akan dapat meningkatkan motivasi

peserta didik. Realita sekarang di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten

Indragiri Hulu banyak guru yang pintar, memiliki tingkat pendidikan yang

tinggi, memiliki kesesuaian jurusan mengajar dengan ijazah yang dimiliki,

selalu mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan pendidikan, dan lain sebagainya

akan tetapi masih ada guru belum dapat mentransfer ilmunya kepada peserta

didik, belum mampu  mengkondisikannya  di saat pembelajaran  serta  cara

8 Syaiful Sagala, Kemampuan  Profesional  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,
(Bandung:  Alfabeta, 2009), h.32.

9 Nana Sudjana, Dasar-dasar PBM, (Bandung: Sinar Baru, 2000), h. 19.
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penyampaian  kurang  tepat, belum mampu mendesain pembelajaran sehingga

peserta didik termotivasi untuk belajar, kurang maksimalnya di dalam

penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di

dalam aktivitas belajar-mengajar. Jika guru telah memiliki kemampuan

pemahaman yang baik, hal ini akan mendorong guru menciptakan desain

pembelajaran yang tepat, mengembangkan metode dan strategi pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang

akan dicapai10. Hal ini dapat dilihat berdasarkan studi pendahuluan yang

peneliti lakukan melalui wawancara kepada Kepala Madrasah di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu bahwa juga ditemui gejala-

gejala sebagai berikut:

1. Adanya guru yang kurang mampu mengidentifikasi tujuan umum

pembelajaran.

2. Adanya guru yang kurang mampu menganalisa pengajaran.

3. Adanya guru yang kurang mampu mengembangkan butir-butir soal.

4. Adanya guru yang kurang mampu mengembangkan materi pembelajaran.

5. Adanya guru yang kurang mampu mendesain evaluasi formatif.

6. Adanya guru yang kurang mampu mendesain evaluasi sumatif11.

Berdasarkan  permasalahan  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  meneliti:

Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

10 Zulrahmat, Metanoia Profesionalisme Guru Pembelajar, (Simposium:
Kemdikbud, 2016), h. 9.

11 Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten
Indragiri Hulu, pada tanggal 18 Maret 2016.
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B. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan12. Jadi dapat dipahami

bahwa kemampuan adalah kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang.

2. Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang bertanggung jawab

mengarahkan dan membimbing anak didik berdasarkan hukum-hukum

agama Islam13. Jadi dapat dipahami bahwa guru Pendidikan Agama

Islam adalah seorang tenaga pendidik dan pengajar yang mengajarkan

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari Al-Qur’an

Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam).

3. Desain pembelajaran pengembangan pengajaran secara sistematik yang

digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran unuk menjamin

kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa

penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep

pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang

digunakan14. Jadi dapat dipahami bahwa desain pembelajaran adalah

praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk

membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara

pendidik dan peserta didik.

12 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, KamusBesarBahasaIndonesia , (Jakarta: BalaiPustaka, 2007),
ed. 3, cet. 4, h. 744.

13 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998),
h. 98.

14 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.
136.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan pengelompokan masalah. Dari

latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam

melakukan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-

Kabupaten Indragiri Hulu?

b. Bagaimana kompetensi guru dalam mengajar di Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu?

c. Bagaimana motivasi guru dalam melakukan pembelajaran di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu?

d. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu?

2. Batasan Masalah

Dari diidentifikasi masalah di atas diperoleh gambaran dimensi

permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan

waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi

batasan masalah secara jelas dan terfokus. Batasan masalah  penelitian

sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan

dibahas dalam ruang lingkup yang lebih sederhana. Ruang lingkup

penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan
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objek. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan

sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan

mudah dan baik. Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari salah

tafsir dan luasnya permasalahan, berdasarkan identifikasi masalah di atas,

maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada:

a. Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka

rumusan masalahnya adalah:

a. Mengapa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri

Hulu?

b. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak

dicapai melalui penelitian ini adalah:
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a. Untuk menganalisa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan

guru Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat atau kegunaan, yaitu:

a. Bagi siswa, penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  prestasi

belajar  siswa  melalui berfikir secara kreatif dan kritis dan dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan adanya desain

pembelajaran yang baik oleh guru.

b. Bagi lembaga, penelitian  ini  diharapkan  sebagai  bahan  acuan

dalam  rangka  memecahkan problematika  belajar  mengajar  dalam

rangka  meningkatkan  mutu  media pembelajaran berupa alat peraga

di Madrasah. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai

berikut:

a) Dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi

oleh tenaga pendidik (guru) secara umum dan sekaligus teman-

teman “seprofesi guru”.

b) Dapat  menambah  pengetahuan  dan  informasi  bagi  penyusun,

tenaga pendidik,  masyarakat  mengenai  permasalahan  yang

terjadi  di  dunia pendidikan.
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c) Sebagai dokumentasi dan kontribusi  di  dalam  rujukan problem

solving persoalan di dunia pendidikan, khususnya pada saat guru

mendesain pembelajaran.

c. Bagi peneliti, selain untuk menyelesaikan tugas akhir dari

perkuliahan, dan memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam,

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan masalah

pengajaran  yang  menggunakan alat peraga dan agar guru lebih

mudah dalam menyampaikan materi yaitu  secara  praktis,  efektif

dan  efisien  dalam  mencapai  hasil  pembelajaran yang  maksimal,

serta untuk  menambah  wawasan  tentang  kompetensi guru dalam

pembelajaran.


