
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha manusia dalam membina kepribadian

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara.1

Begitu juga dalam pendidikan Islam, merupakan sebagai suatu proses

perkembangan potensi kreatifitas siswa. Dari satu segi kita melihat bahwa

pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental

yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri

maupun orang lain. Dari segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat

teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman

dan amal saleh. Oleh karena itu pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan

iman dan amal.2

Mukhtar Yahya, yang dikutip oleh Abdul Mujib dan Jusuf

Mudzakkir,3 merumuskan tujuan pendidikan Islam yaitu memberikan

pemahaman ajaran-ajaran Islam pada peserta didik dan membentuk keluhuran

1Maragustam, 2010, Mencetak Pembelajaran Menjadi Insan Paripurna, Yogyakarta: Nuha Litera,
h. 29.

2 Zakiah Daradjat, dkk, 2011, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 28.
3 Abdul Mujib, 2006, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, h. 83.



budi pekerti pekerti sebagaimana misi Rasulullah SAW. Sebagai pengemban

perintah menyempurnakan akhlak manusia. Untuk memenuhi kebutuhan kerja.






Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang)

dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang

mereka kerjakan. (QS. Al-An’am:132).4

Dalam rangka menempuh hidup bahagia dunia dan akhirat.








Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)

sebagaimana Allah telah berbuat baik  kepadamu.. (QS. Al- Qashas:77).5

Di dalam pendidikan, guru merupakan tokoh utama, sangat penting

yang harus dituruti dan dipatuhi. Hakikat guru adalah mencerdaskan, ini bisa

dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada siswa, melakukan transfer

ilmu secara moderat, melakukan dialog konstruktif dalam berbagai bidang

yang diminati siswa, dan menjadi sahabat yang hangat bagi siswa. Guru selalu

4Al-Qur’an, Surat Al-An’am: ayat 132.
5 Al-Qur’an, Surat Al- Qashas: Ayat 77.



berorientasi bahwa kemajuan siswa adalah segalanya, bukan sebaliknya. Guru-

guru demikian mampu membuat siswa jadi hebat.6

Guru merupakan kunci dalam kelas, karena besar pengaruhnya

terhadap perilaku dan belajar siswa. Artinya guru memimpin dan mengarahkan

kegiatan-kegiatan belajar siswa dan guru pula yang paling banyak berhubungan

dengan siswa dari pada personal sekolah lainnya. Guru ataupun pendidik tidak

hanya bertugas sebagai pengajar, seorang pendidik harus dituntut mampu

memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya.

Jika seluruh komponen pendidikan dan pengajaran tersebut dipersiapkan

dengan sebaiknya, maka mutu pendidikan sendiri akan meningkat. Namun dari

seluruh komponen pendidikan tersebut, gurulah yang merupakan komponen

utama, jika gurunya berkualitas baik, maka pendidikan pun akan baik pula.7

A. Davis dan Margaret A. Thomas, seperti dikutip oleh Suyanto dan

Asep Djihad,8 mengelompokkan ciri-ciri guru efektif ke dalam empat

kelompok besar, yakni:

1. Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar dikelas,
yang kemudian dapat dirinci lagi menjadi:
a. Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan

menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan.
b. Memiliki hubungan baik dengan siswa.
c. Mampu menerima, mengakui dan memperhatikan siswa secara

tulus.
d. Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar.

6 Muhammad Syaifudin, 2012, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: Bahari Press, hh.
65-66

7 Abuddin Nata, 2010, Manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana, cet. Ke 4, edisi ke 3, h. 160.
8 Suyanto dan Asep Djihad, 2012, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional,

Yogyakarta: Multi Pressindo, h. 8.



e. Mampu menciptakan asmosfir untuk tumbuhny kerjasama dan
kohesifitas antar kelompok siswa.

f. Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan
merencanakan kegiatan pembelajaran.

g. Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk
berbicara dalam setiap diskusi.

h. Mampu meminimalkan friksi-friksi dikelas jika ada.
2. Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran

yang meliputi:
a. Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa

yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan
pembicaraan dan mampu memberikan transisi substansi bahan
ajar dalam proses pembelajaran.

b. Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan
tingkatan berfikir yang berbeda untuk semua siswa.

3. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik
(feedback) dan penguatan (reinforcement), yang meliputi:
a. Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon

siswa.
b. Mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap

siswa yang lamban belajar.
c. Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang

kurang memuaskan.
d. Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika

diperlukan.
4. Memiliki kemampuan terkait peningkatan diri, meliputi:

a. Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara
inovatif.

b. Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai
metode-metode pengajaran.

c. Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok
untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran
yang relevan.9

Untuk menjalankan fungsi diatas, maka seorang guru dituntut

memiliki kemampuan mengefektifkan proses pembelajaran, baik dari segi

tujuan, materi, strategi, ruang lingkup kegiatan maupun mengevaluasi kegiatan

proses pembelajaran. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru sangat

menentukan tercapainya tujuan dari proses pembelajaran. Sebagian besar hasil

9 Ibid, h. 9.



belajar peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang kompeten akan

lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih

mampu mengelola proses belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada

pada tingkat optimal.10

Begitu juga halnya guru Agama Islam. Guru Agama selain

mengetahui dan menguasai materi agama dan system atau pun metode yang

mantap juga ia sendiri haruslah orang yang benar-benar muttaqin dan

berakhlaqul qarimah dan menjadi uswatul hasanah. Sebagai pendidik agama

maka ia diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Diantara tugas-

tugas pendidik agama adalah:

1. Sebagai pembimbing, pendidik agama harus membawa peserta
didik kearah kedewasaan berfikir yaang kreatif dan inovatif.

2. Sebagai penghubung, antara sekolah dan masyarakat, setelah
peserta didik tamat belajar disuatu sekolah, pendidik agamaa harus
membantu agar alumninya mampu mengabdikan dirinya dalam
lingkungan masyarakat.

3. Sebagai penegak disiplin, pendidik agama harus menjadi contoh
dalam melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

4. Sebagai suatu profesi, seorang pendidik agama harus bekerja
profesional dan menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai
amanah dari Allah SWT.

5. Sebagai perencanaan kurikulum, maka pendidik agama harus
berpartisipasi aktif dalam setiap penyusunan kurikulum, karena ia
lebih tahu kebutuhan peserta didik dan masyarakat tentang masalah
keagamaan.

6. Sebagai pekerja yang memimpin, pendidik agama harus berusaha
membimbing peserta didik dalam pengalaman belajar.

7. Sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik agama bertugas
membimbing dalam mendapatkan pengalaman belajar, membantu
kasulitan belajar (melancarkan pembelajaran).

8. Sebagai motivator, pendidik agama harus dapat memberikan
dorongan dan niat yang ikhlas karena Allah SWT dalam belajar.

9. Sebagai organisator, pendidik agama harus dapat mengorganisisr
kegiataan belajar peserta didik baik disekolah maupun luar sekolah.

10 Moch Uzer Usman, 2006, Menjadi guru Profesional, Bandung: RosdaKarya, cet 20, h 17.



10. Sebagai manusia sumber, maka pendidik agama harus menjadi
sumber nilai keagamaan, dan dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh peserta didik terutama dalam aspek keagamaan.

11. Sebagai manager, pendidik agama harus berpartisipasi daalam
managemen pendidikan di sekolahnya baik yang bersifat kurikulum
maupun diluar kurikulum.11

Para guru PAI disekolah/ madrasah pada dasarnya melakukan

kegiatan pendidikan islam, yaitu “upaya normatif untuk membantu seseorang

atau sekelompok orang (peserta didik) dalam mengembangkan pandangan

hidup islami (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan

kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai islam), sikap hidup islami, yang

dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari.”12

Di SMPN 1 Kampar Utara terdapat 25 tenaga pengajar, 5 orang yang

mengajar Pendidikan Agama Islam, dan 20 orang mengajar mata pelajaran

Umum, sedangkan pendidikan terakhir mereka ada S1, D3, dan D2, itu artinya

bahwa para guru-guru itu telah menguasai kemampuan dalam

menyelenggarakan efektifitas proses pembelajaran. Akan tetapi berdasarkan

hasil studi pendahuluan penulis terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Kampar Utara, ditemukan gejala-gejala:

1. Adanya guru Pendidikan Agama Islam yang kurang memberikan

bimbingan kepada siswa yang kurang paham

2. Adanya guru Pendidikan Agama Islam kurang mampu mengelola

proses belajar mengajar

11Ramayulis, 2010, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, hh 56-57.
12Muhaimin, 2011, Pemikiran dan Aktuaisasi Pengembangan Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali

Pers, h 165.



3. Adanya guru Pendidikan Agama Islam yang kurang memberikan

motivasi belajar kepada peserta didik.

4. Adanya guru Pendidikan Agama Islam yang kurang berinteraksi

dengan siswa dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

mengkaji, seputar perbandingan antara kemampuan guru bidang studi

Pendidikan Agama Islam dalam efektifitas pembelajaran, permasalahan ini

menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis

Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menyelenggarakan

Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar.

B. Penegasan Istilah

1. Kemampuan

Kemampuan terambil dari kata mampu berarti “kuasa (bisa, sanggup)

melakukan sesuatu”.13

2. Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.14

13 Ramayulis, 2010, op.cit, h. 60.
14Afnil Guza, 2008, Undang-Undang Guru dan Dosen, Jakarta: Asa Mandiri, h. 2.



Kemampuan guru adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau

guru untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.15

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidikkan agama Islam atau

ajaran islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup

seseorang.16 Jadi penulis simpulkan, guru Pendidikan Agama Islam adalah

guru yang mengajarkan sekaligus mendidik suatu bidang studi yang berisi

materi-materi ajaran islam.

4. Efektivitas

Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan

tugas dengan sasaran yang dituju.17

5. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih

baik.18 Pembelajaran efektif adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru

untuk kesesuaian antara kebutuhan belajar siswa dan sistem ujian.19 Jadi

penulis simpulkan bahwa efektifitas pembelajaran adalah suatu ukuran yang

dicapai, dihasilkan dari usaha sadar guru untuk membuat siswa belajar, yaitu

terwujudnya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar.

15Ramayulis, 2010, op.cit, h 37.
16Muhaimin, 2011, op.cit, h. 164.
17 E. Mulyasa, 2004, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 87.
18 Kunandar, 2010, Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers, h. 287.
19Suyanto dan Asep Djihad, 2012, op.cit, h.116.



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimana kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam

menyelenggarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Utara

Kabupaten Kampar?

b. Apakah ada perbedaan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam

dalam menyelengarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar

Utara Kabupaten Kampar?

c. Apakah ada perbandingan yang signifikan kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dalam menyelenggarakan efektifitas

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar?

2. Batasan Masalah

Karena ada beberapa permasalahan, maka penulis batasi

permasalahan yang akan diteliti yaitu Analisis kemampuan guru Pendidikan

Agama Islam dalam menyelenggarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Utara

Kabupaten Kampar.



3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah dan batasan masalah

di atas maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah “Apakah ada

perbandingan yang signifikan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam

dalam menyelenggarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian

ini adalah Untuk mengetahui “apakah ada perbandingan yang signifikan

kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menyelenggarakan

efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar.”

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan ilmu

pengetahuan penulis. Dan sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah, para

guru, baik bidang studi Agama Islam maupun bidang studi lainnya, untuk

lebih memperhatikan keefektifan proses pembelajaran yang dilakukan di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Utara.


