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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di masa sekarang ini menuntut adanya pendidikan yang 

bersifat modern dan profesional. Lembaga-lembaga pendidikan yang diharapkan 

mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan baik dalam 

kemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan 

dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua 

/ masyarakat. Tidak kalah pentingnya lagi adalah adanya sosok penampilan dari 

seorang guru yang memiliki keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, 

keimanan dan ketakwaan, penguasaan IPTEK, etos kerja dan disiplin, 

profesionalisme, kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin ilmu dan 

wawasan masa depan, kepastian jenjang karir, dan kesejahteraan lahir dan batin. 

Pendidikan mempunyai peranan yang amat strategis dan penting dalam 

menciptakan generasi muda yang memiliki kemampuan / skill serta kecerdasan 

emosional yang tinggi dan menguasai berbagai skill yang mantap.Untuk itu, 

lembaga pendidikan dalam berbagai macam jenis dan tingkatan atau jenjang 

memerlukan pencerahan dan pemberdayaan berbagai aspek.Sebagaimana dalam 

firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah : Ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut : 
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Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah : Ayat 11)
1
 

Guru merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan 

sebuah mutu pendidikan. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam 

menciptkana kualitas sumber daya manusia.Ditangan gurulah menghasilkan dan 

mencetak peserta didik yang berkualitas baik dari segi akademik, skill (keahlian), 

kematangan kecerdesan emosional, serta moral dan spiritual. Dengan demikian 

akan menghasilkan generasi masa depan dan sumber daya manusia yang siap 

hidup dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Di dalam Al-Qur’an 

menjelaskan bahwa tabiat manusia adalah homo religious (makhluk beragama) 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Jabal, 2010), hlm. 

543 
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yang sejak lahir membawa suatu kecenderungan beragama. Allah Swt berfirman 

di dalam QS. Ar-Rum : 30 yang berbunyi sebagai berikut : 

                    

            

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.(QS. Ar-Rum : 30)
2
 

Dari ayat Al-Qur’an di atas, mengandung pengertian bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri beragama, yakni agama tauhid. 

Potensi fitrah Allah pada diri manusia ini menyebabkan manusia selalu mencari 

realitas mutlak, dengan cara mengekspresikannya dalam bentuk sikap, cara 

berfikir da bertingkah laku. Oleh karena itu, manusia disebut juga sebagi homo 

educandum (makhluk yang dapat di didik) dan homo education (makhluk 

pendidik), Karena pendidikan adalah suatu keharusan guna mewujudkan kualitas 

dan integritas kepribadian yang utuh. 

Perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi selalu membawa dampak bagi kehidupan manusia, 

baik dampak positif, seperti perbaikan kualitas hidup manusia maupun dampak 

                                                           
2
Ibid.,hlm. 407 
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negatif, seperti krisis moral dan turunnya nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan 

serta alih pengetahuan dalam penanaman nilai-nilai yang berlaku dalam 

kehidupan manusia terjadi melalui sebuah proses pendidikan. Selain itu, melalui 

proses pendidikan pula dampak negatif dari perkembangan zaman dapat dicegah 

dan diatasi. Profesi yang paling berperan dalam dunia pendidikan adalah guru, 

dengan kata lain guru mempunyai posisi vital atau berperan penting dalam 

perkembangan kehidupan manusia yang dinamis ini. Oleh karena itu, seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualifikasi pendidikan 

guru harus selalu di tingkatkan guna menghasilkan generasi dan sumber daya 

manusia yang lebih baik untuk masa depan. 

Para guru di Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi 

yang sangat terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu yang beriman, bertakwa , dan berakhlak mulia, serta menguasai 

IPTEKS dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Para guru di Indonesia 

selalu tampil secara profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, 

membimbing, melatih, dan mengembangkan kurikulum (perangkat kurikulum), 

sebagai bunyi prinsip “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut 

Wuri Handayani”
3
, Artinya seorang guru bila di depan memberi suri tauladan 

(contoh, di tenfan memberikan prakarsa dan di belakang memberikan dorongan 

atau motivasi.  

                                                           
3
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 15 



5 

 

 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

murid. Sedangkan menurut Corey sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful Sagala 

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.
4
 

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru dalam 

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana 

yang telah diprogramkan.
5
 

Ketika sebuah ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penemuan sebuah 

teknologi belum berkembang hebat seperti sekarang ini, maka peran utama guru 

di sekolah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan 

masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus dilestarikan. 

Dalam kondisi demikian guru sangat berperan sebagai sumber belajar 

(learning resources) bagi siswa. Seorang siswa akan belajar terhadap apa yang 

disampaikan oleh seorang guru dalam proses belajar atau pemberlajaran. Oleh 

karena itu, disebutkan dalam sebuah pepatah yang berbunyi bahwa bagimanapun 

                                                           
4
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 61. 

5
 E. Mulyasa,  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm.  90. 
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pintarnya siswa, maka tidak mungkin mengalahkan pintarnya guru.Apakah dalam 

kondisi demikian masih dapat dipertahankan? Apakah ilmu pengetahuan sebagai 

warisan masa lalu yang harus dikuasai itu hanya dapat dipelajari dari apa yang 

disampaikan oleh seorang guru? Tentu saja tidak, karena dalam zaman teknologi 

dan informasi sekarang ini siswa dapat mempelajari dari banyak hal dan berbagai 

sumber. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan di muka, guru dalam 

proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimanpun 

hebatnya kemajuan teknologi saat ini, peran guru akan tetap diperlukan. 

Teknologi yang bisa memudahkan manusia dalam mencari dan mendapatkan 

informasi dan pengetahuan, tidak dapat menggantikan peran penting seorang guru. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu bidang studi atau 

mata pelajaran yang dipelajari di semua jenjang atau tingkat pendidikan, 

pendidikan Agama Islam memilik sebuah peranan yang sangat penting dalam 

membentuk seorang manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

yang mampu memahami serta dapat mengamalkan segala ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap jujul dan adil, mempertinggi budi 

pekerti, dan memperkuat kepribadian. Seorang guru memiliki sebuah peran 

penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang 

dilaksanakannya.Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat sebuah 

rancangan perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar 

bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini menuntut peruabahan-

perubahan dalam pengorganisasian kelas dengan menggunakan metode dan 

strategi mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses 
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belajar mengajar. Dalam hal ini guru berperan sebagai pengelola proses belajar 

mengajar, mengembangka bahan ajar dengan baik, dan meningkatkan kemampuan 

siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang 

harus mereka capai. Untuk itu dalam hal ini dibutuhkan peran seorang guru yang 

memiliki pengaruh yang amat besar dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran ada 2 objek utama yang harus terpenuhi yaitu 

guru dan siswa. Apabila salah satu dari kedua objek tersebut tidak ada maka akan 

terjadi proses atau kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini guru memiliki tugas 

untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, 

seorang guru harus melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peranannya dengan 

baik. 

Tugas utama guru adalah mengajar. Seorang guru mempunyai peran yang 

sangat komplek dalam proses belajar mengajar yaitu guru sebagai pengajar, 

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana 

pembelajaran, supervisor, motivator, fasilitator, mediator, dan evaluator. Seorang 

guru harus mampu membimbing siswa agar menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas dan membantu mengembangkan potensi diri dan kemampuan yang 

diperoleh dari hasil belajar.Dengan demikian peranan seorang guru tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar siswa. Dalam 

sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler 

maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom yang secara garis besar membagi menjadi 3 ranah yakni ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomtorik. 
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Namun kenyataannya tidak semua siswa menunjukkan hasil belajar yang 

memuaskan, dan belum membangun sikap demokratis siswa dan berbagai sikap 

positif seorang warga Negara. 

Berdasarkan pengamatan terhadap penulis terhadap aktivitas riil di 

lapangan terutama di SDN 2 Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan. Diperoleh beberapa informasi yaitu : 

1. Terdapat anggapan umum bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan 

mata pelajaran yang mudah sehingga tidak perlu dirisaukan 

kesanggupan siswa untuk menguasainya. 

2. Dalam pembicaraan antar guru sering terlontar keluhan susahnya 

menjadi guru zaman sekarang. yakni keluhan mengenai siswa yang 

susah diatur, kurang memiliki sopan santun, malas belajar, dan masih 

banyak lagi, yang intinya cenderung menyudutkan siswa. Keluhan itu 

cenderung menimpakan semua kesalahan dan ketidak berhasilan 

proses pembelajaran ke pundak siswa. Sangat jarang muncul refleksi 

bahwa guru juga mempunyai kontribusi terkait dengan kegagalan 

pendidikan, ketidak berhasilan siswa, dan sebagainya. 

3. Dalam proses belajar siswa terutama dalam pembelajaran PAI di 

sekolah masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ada sebagian 

guru bidang studi belum memahami bagaimana belajar mengajar PAI 

yang benar dan bagaimana agar siswa belajar mengajar di sekolah 

khususnya pada mata pelajaran PAI pada umumnya terkadang 

cenderung monoton dan tidak menarik, metode pengajaran yang 



9 

 

 

diterapkan pun harus menyentuh kehidupan nyata. Seorang guru tidak 

bisa mewujudkan kompetensinya hanya dalam memilih metode, 

strategi, dan media pembelajaran yang tepat tetapi juga seorang guru 

juga dituntut untuk bisa memilih cara cerdas dan bijak untuk 

mengkomunikasikan materi ajar. Kata kuncinya memang ada pada 

cara, yakni bagaimana kiat guru mentransfer nilai-nilai pengetahuan 

tersebut terhadap siswa. Dijelaskan dalam Hadits Anas Bin Malik 

tentang Membuat Mudah, Gembira Dan Kompak, yang berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Artinya : Dari Anas Bin Malik, dari Nabi SAW. Beliau bersabda : 

“Mudahkanlah dan jangan kamu persulit. Gembirakanlah dan jangan kamu 

membuat lari.(HR. Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju’fi).”
6
 

Hadits diatas menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus dibuat dengan 

mudah sekaligus menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara psikologis dan 

tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas, serta apa yang diajarkan oleh 

gurunya, dan dalam proses pembelajaran juga harus menggunakan metode yang 

tepat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama dengan mempertimbangkan 

keadaan orang yang akan belajar. 

                                                           
6
Imam Nawawi, Terjemahan Riyadhus Shahih Al-Bukhori, (Jakarta : Pustaka Amani, 

1999 M/1420 H), Jilid 1, hlm. 639 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingi mencoba melakukan 

penelitian dengan mengangkat sebuah judul “Peranan Guru PAI Dalam 

Meningkatan Kompetensi Pembelajaran PAI Di SDN 2 Palembapang Kecamatan 

Kalianda Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah mengenai “Peranan Guru PAI Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pembelajaran PAI Di SDN 2 Palembapang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2015 / 2016”. 

Secara terperinci seorang guru PAI memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagai Demonstrator, 

2. Sebagai Pengelola Kelas, 

3. Sebagai Mediator  

4. Sebagai Fasilitator, 

5. Sebagai Evaluator, dan 

6. Sebagai Motivator.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI di 

SDN 2 Palembapang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan Tahun Ajaran 

2015/2016?” 
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D. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis mengangkat judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Menurut peneliti Peranan Guru Pendidikan Agama Islam sangat strategis 

dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI sehingga sangat 

menarik untuk diteliti dan sepengetahuan penulis belum ada yang 

mempublikasikannya, dan kedepannya bisa dijadikan rujukan untuk 

memperoleh informasi tentang peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI. 

2. Dari segi waktu, tenaga, dan pemikiran penulis mampu untuk meneliti. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Segala sesuatu yang dilakukan tidak lepas dari tujuan dan kegunaan 

penelitian, termasuk dalam penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk menganalisis peranan guru PAI di SDN 2 Palembapang 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 

2015/2016? 

b) Untuk menganalisis peningkatan kompetensi pembelajaran PAI di 

SDN 2 Palembapang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan Tahun 

Ajaran 2015/2016? 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a) Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan dari 

pemikiran lembaga pendidikan dalam meningkatkan sumber 

belajar mengajar tentang peranan guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI. Sehingga 

dapat tercapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. 

b) Secara Pragmatis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi secara teoritis terhadap 

masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

 

c) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberi 

dorongan bagi guru dalam upaya meningkatkan kompetensi 

pembelajaran PAI dan sebagai penambah khazanah keilmuwan dan 

pengetahuan bagi orang yang ingin membacanya. Untuk 

memberikan wawasan pengetahuan serta pengalaman penulis 

tentang peranan guru PAI dalam meningkatkan pembelajaran PAI.  
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F. Kerangka Berfikir 

Kerangka fikir merupakan konsep dasar yang memuat hubungan kausal 

hipotesis antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam rangka memberikan 

jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.
7
 

Penelitian ini mengkaji mengenai Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Meningkatkan Kompetensi Pembelajaran PAI Di SDN 2 Palembapang 

Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Peranan guru PAI sebagai variabel bebas 

dan meningkatkan kompetensi pembelajaran merupakan variabel terikat. 

Untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI di sekolah, perlu 

adanya peranan guru untuk dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI 

dengan baik dan tepat. Peranan guru PAI dapat diartikan sebagai tugas seorang 

guru Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar yang meliputi 3 

langkah yaitu : mendidik, mengajar dan mengevaluasi. Dengan demikian, peran 

guru Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu langkah atau cara untuk 

meningkatkan kompetensi pembelajaran PAI yang tepat dan lebih baik. Dengan 

adanya peranan guru PAI ini diharapkan dapat memaksimalkan peranan guru di 

sekolah sehubungan dengan kompetensi pembelajaran PAI, dengan kata lain 

terciptalah interaksi antara guru dengan kompetensi pembelajaran PAI. 

 

 

                                                           
7
Soetjipto dan Raflis Kosasi,  Profesi Keguruan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 42 
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Secara umum guru PAI mempunyai beberapa peranan, diantaranya : 

1) Mengajarkan pendidikan agama, 

2) Memberikan arahan agar peserta didik dapat berperilaku yang baik dan 

benar, 

3) Memberikan arahan dan bimbingan agar peserta didik menjalankan 

tugasnya sebagai pelajar dengan baik, 

4) Menghukum peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, 

5) Memberikan tauladan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari, 

6) Menasehati peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku yang 

buruk. 

7) Memberikan pembiasaan seperti kedisiplinan di dalam belajar, 

8) Memberikan motivasi belajar kepada para peserta didik agar 

mendapatkan hasil yang optimal,  

9) Memberikan pujian jika anak memperoleh prestasi.
8
 

Dan juga guru berperan sebagai seorang desainer pembelajaran yang 

dituntut untuk dapat merangsang pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai 

jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses pembelajaran berlangsung 

secara efektif dan efisien.
9
 

Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah 

bagaimana seorang guru dalam memahami peranan guru PAI sebagai salah satu 

komponen yang mempengaruhi dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran 

PAI. Guru harus memiliki metode dan strategi yang tepat untuk diterapkan pada 

proses pembelajaran PAI, apalagi mengenai masalah kompetensi pembelajaran 

PAI. Sementara seorang guru mengharapkan kompetensi pembelajaran PAI 

semakin meningkat dalam proses pembelajaran. Jika peranan guru PAI tidak 

dijalankan/berjalan dengan baik, maka kompetensi pembelajaran PAI tidak akan 

                                                           
8
Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, (Surabaya : Usaha 

Nasional, 1983), hlm. 34 
9
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 

2009), hlm. 197-198 
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mengalami peningkatan yang lebih baik. Kerangka berfikir yang demikianlah 

bukan suatu hal yang aneh tetapi nyata dan memang betul-betul difikirkan oleh 

guru. 
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Gambar 1 

Kerangka Berfikir Peranan Guru PAI Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pembelajaran PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERANAN GURU PAI 

a) Sebagai Demonstrator 

b) Sebagai Pengelola Kelas 

c) Sebagai Mediator 

d) Sebagai Fasilitator 

e) Sebagai Evaluator 

f) Sebagai Motivator 

KOMPETENSI 

PEMBELAJARAN PAI 

a) Tahap Perencanaan 

Pembelajaran, 

b) Tahap Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran, 

c) Tahap Evaluasi. 

MENINGKATNYA 

KOMPETENSI 

PEMBELAJARAN PAI 

 

 

 

 

KOMPETENSI 

PEMBELAJARAN 

PAI MENJADI 

LEBIH 

EFEKTIF/BAIK 




