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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang menarik untuk diteliti. Hal ini

disebabkan pendidikan itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan

peradaban manusia itu sendiri. Semakin dalam mengkaji masalah pendidikan,

akan semakin jelas betapa luasnya cakupan displin ilmu pendidikan.

Pengertian pendidikan selalu mengalami perkembangan, meskipun

secara essensial tidak jauh berbeda, Langeveld mengatakan :

Pendidikan itu adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan
yang di berikan kepada anak bertuju kepada kedewasaan anak itu, atau
lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas
hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa atau yang di
ciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-
hari, dan sebagiannya dan ditunjukan kepada orang yang belum dewasa.1

Berbicara tentang pendidikan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari

sosok keberadaan guru atau pendidik, karena guru memiliki arti orang yang

mempunyai tugas mendidik. Guru bisa juga disebut pendidik, guru atau

pendidik merupakan unsur manusiawi yang menepati posisi dan memegag

peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Begitu pula proses pendidikan

yang baik baru akan terjadi manakala ada interaksi antara pendidik dengan anak

dalam situasi pendidikan. Selain itu dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003

tentang sisdiknas pasal 39 adalah :

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

1Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009),  h. 1-2.
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pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan
tinggi. 2

Dalam pelaksanaan pendidikan guru sangat mempengaruhi dalam

rangka proses menuju keberhasilan pendidikan dan pengajaran. Mau tidak mau

seorang guru harus mengikuti peraturan yang ada, agar proses pendidikan

berlangsung secara efektif dan efesien. Pada dasarnya guru adalah representasi

dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan

menjadi contoh teladan. Guru seyokyanya menjadi teladan,  dan ditiru oleh

perserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, guru hendaknya berperan

sebagai pengarah, pembimbing, pemberi kemudahan dengan menyediakan

berbagai fasilitas belajar, pemberi bantuan bagi perserta didik yang

mendapatkan kesulitan belajar, dan menciptakan kondisi yang merangsang

perserta didik untuk berfikir dan berkerja.3

Dalam proses pembelajaran, seorang guru memegag peranan sangat

penting. Karena perilaku guru dalam proses pembelajaran akan memberi

pengaruh dan corak yang kuat dalam pembinaan perilaku dan keperibadian

anak didiknya. Oleh karena itu, perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan

sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan pengaruh baik kepada anak

didiknya. Keberhasilan Rasulullah SAW, dalam mengajar dan mendidik

2 Hasan  Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2010), h. 97-98.

3Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 17.
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umatnya, lebih banyak menyentuh aspek perilaku, yaitu contoh teladan yang

baik (uswatun al-hasanah).4

Guru di sekolah terutama guru Pendidikan Agama Islam diharapkan

mampu menunjukkan kualitas perilaku yang baik seperti ramah, jujur, terbuka,

penyayang, penolong, penyabar, kooperatif, mandiri dan sebagainya. Kualitas

perilaku guru agama seperti yang disebutkan di atas sama dengan kualitas yang

diterapkan oleh ajaran Islam, yakni yang terdapat pada sosok kepribadian

Rasulallah SAW. Guru yang ideal menurut Islam telah diperlihatkan pada

keguruan Rasulullah SAW, dan sebagai guru agama hendaklah berusaha

mempunyai ciri-ciri dan sifat perilaku yang baik.5 Firman_Nya:




Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik

bagimu. ( Q.s. Al-Ahzab [32] : 21)

Apabila guru agama dinilai memiliki etika yang baik ketika mengajar,

maka guru harus di jadikan model atau contoh bagi anak didiknya, selain itu

sikap siswa dalam proses pembelajaran pun cenderung positif, seperti rajin,

hormat dan sopan kepada guru, mematuhi perintah guru, mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru. Sebaliknya apabila guru dinilai tidak memiliki

perilaku atau etika yang baik, maka guru tersebut tidak akan menjadi panutan

bagi siswa dan sikap belajar siswa pun cenderung negatif, seperti tidak

4Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada,  2006), h. 164.

5Ibid, h. 170.
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menghargai guru tersebut, malas dalam mengikuti mata pelajaran guru tersebut

dan sebagainya.6

Jika guru sudah memiliki memiliki etika yan baik, maka dia akan

segera mewariskan apa yang dimilikinya kepada anak didiknya. Murid-murid

akan meniru segala tingkah laku gurunya. Perkataannya, gerak-geriknya.

Setiap terjadi kelemahan dalam sikapnya, maka cepat nampak atau diikuti oleh

anak didiknya. Sorotan mereka tembus yang akan membuat hati nuraninya

terasa dalam hatinya sesuatu kekurangan itu, bagaimanapun usaha menutupi

segala kelemahan. Oleh karena itu perilaku atau tingkah laku guru sangat

penting dalam pendidikan watak murid, guru harus menjadi suri tauladan,

karena anak didik bersifat meniru. Diantara tujuan pendidikan Islam adalah

membentuk prilaku pada anak. Dan ini hanya mungkin jika guru itu

berperilaku baik pula. Guru yang tidak berperilaku baik mungkin tidak

dipercayakan untuk perkerjaan mendidik. yang dimaksud dengan perilaku baik

disini adalah yang sesuai dengan ajaran islam seperti yang dicontohkan oleh

pendidik utama yaitu Rasulullah SAW, bersifat adil terhadap terhadap semua

muridnya, berperilaku sabar dan tenang, berwibawa, dan bersifat manusiawi.7

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kansai Pekanbaru adalah salah

satu sekolah kejuruan tingkat menengah atas yang ada di kota Pekanbaru.

Guru-guru yang mengajar di SMK Kansai ini berjumlah 61 orang termasuk 5

orang guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebagaimana penjelasan di atas,

maka sebagian guru-guru Pendidikan Agama Islam di SMK Kansai Pekanbaru

6Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2009),  h. 116-117.
7 Zakiah Daradjat, Dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 42.
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dituntut memiliki kepribadian atau etika yang baik, sehingga guru-guru

Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan contoh teladan yang baik oleh siswa.

Berdasarkan pengamatan penulis di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai

Pekanbaru, ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada guru Pendidikan Agama Islam yang kurang displin.

2. Masih ada guru Pendidikan Agama Islam yang terlambat masuk kelas.

3. Masih ada guru Pendidikan Agama Islam yang yang kurang perhatian pada

siswanya.

4. Masih ada guru Pendidikan Agama Islam kurang sopan dalam bertutur kata.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ETIKA GURU

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PROSES PEMBELAJARAN

DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KANSAI PEKANBARU.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini,

maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap perlu, antara

lain:

1. Etika guru adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma, tingkah

laku, moral atau yang mengatur hubungan kemanusiaan (hubungan

relationship) antara pendidik dengan anak didik.8 Yang dimaksud dengan

etika guru dalam penelitian ini adalah tingkah laku guru dalam proses

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

8Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 97.
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2. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati

hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan

ajaran agama Islam dari sumber utamanya Al-Quran dan Hadis, melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.9

3. Proses pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.10

Sedangkan yang dimaksud dengan proses pembelajaran di sini adalah

proses belajar mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

kelas.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas maka masalah-masalah yang ada dapat di

identifikasikan sebagai berikut:

a. Bagaimana etika guru Pendidikan Agama Islam dalam proses

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru?

b. Apa saja faktor yang mempengaruhi etika guru Pendidikan Agama

Islam dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan

Kansai Pekanbaru ?

c. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam  menjaga etika dalam

proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru?

9Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama Islam dan Pembangunan Watak Bangsa,
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 37-38.

10Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta:  Bumi Aksara,  2009), h. 57.
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d. Bagaimana respons siswa terhadap etika guru dalam proses

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru?

e. Apa usaha-usaha kepala sekolah dan instansi terkait dalam rangka

pembinaan etika guru dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah

Kejuruan Kansai Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang memerlukan jawaban

penelitian, sementara penulis sangat terbatas untuk meneliti seluruhnya,

maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya dibatasi

pada masalah etika guru Pendidikan Agama Islam dalam proses

pembelajaran serta faktor yang mempengaruhinya di Sekolah Menengah

Kejuruan Kansai Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah etika guru Pendidikan Agama Islam dalam proses

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru?

b. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi etika guru Pendidikan Agama

Islam dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan

Kansai Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
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a. Untuk mengetahui etika guru Pendidikan Agama Islam dalam proses

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi etika guru Pendidikan

Agama Islam dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah

Kejuruan Kansai Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

a. Sebagai informasi kepada seluruh Guru Pendidikan Agama Islam agar

dapat memperbaiki etika yang baik di kelas maupun diluar kelas.

b. Sebagai sumbangan kepada dunia pendidikan, khususnya Pendidikan

Agama Islam.

c. Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui faktor yang

mempengaruhi proses pembelajaraan.

d. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada program

Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan sekaligus untuk

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).


