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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam 

mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan merupakan suatu rancangan kegiatan yang sangat berperngaruh 

terhadap perubahan prilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, 

firman Allah SWT dalam surat An-Nahl [16] ; 78 

            



Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur.”
1

Demikianlah Allah SWT, menjelaskan bahwa manusia dilahirkan tidak memiliki 

Ilmu pengetahuan, atas bekal potensi pendengaran dan penglihatan dan hati, maka 

manusia berkesempatan untuk memiliki pengetahuan yang dapat di tempuh melalui 

pendidikan. 

Secara rinci peran guru pendidikan agama Islam menurut Zuhairini, peran guru 

Pendidikan Agama Islam antara lain: 

1
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 

2007), h. 275 . 
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1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam 

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

3. Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah 

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.  

Sedangkan dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa peran atau tugas 

guru pendidikan agama Islam sebagaimana dalam peraturan Menteri Agama RI nomor 

16 tahun 2010 tentang “pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam pasal 1 ayat 

7 menyatakan bahwa guru pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik.”  

Peran guru pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik agar memahami (knowing), terampil melaksanakan (doing) dan 

mengamalkan (being) agama Islam melalui kegiatan pendidikan.  Dari ketiga asfek 

tersebut “asfek being (beragama atau menjalani hidup atas dasar ajaran dan nilai-nilai 

Islam) yang menjadikan tujuan utama pendidikan agama Islam di Sekolah.  Dalam 

artian, yang paling pokok dari proses pendidikan agama Islam di sekolah bukan tujuan 

untuk menjadikan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam, ahli agama, 

atau pandai dan terampil melaksanakan, akan tetapi tujuannya untuk mewujudkan nilai-

nilai ajaran agama Islam itu dalam kehidupan nyata kepada peserta didik, yang menyatu 

dalam kepribadiannya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa pendidikan agama 

menghendaki perwujudan insan yang beragama/religius. 

 Menurut penjelasan Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam dilakukan sebagai 

mana kegiatan dalam pendidikan Agama Islam. Sebagai mata pelajaran namanya ialah 

Agama Islam “ usaha-usaha dalam mendidikan Agama Islam itulah yang disebut 

Pendidikan Islam. Yang penting diperhatikan disini Pendiidkan Islam adalah nama 
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sistem sedang Pendidikan Agama Islam adalah nama kegiatan [dalam mendidikan 

Agama Islam kepada peserta didik].
2
 

 Dari analisis yang penulis dapat, maka keberadaan pendidikan agama Islam di 

sekolah merupakan salah satu media pendidikan Islam. Segala upayanya harus selalu 

merujuk pada konsep pendidikan Islam secara utuh. Sebagai konsekuensinya, 

seyogyanya materi pelajaran disampaikan melalui proses pendidikan secara integral, 

menyeluruh dan berkesinambungan, tidak terbatas pada mata pelajaran saja. 

 Menurut pendapat Abuddin Nata bahwa “pelajaran agama yang diberikan 

disekolah-sekolah seharusnya tidak berhenti hanya sekedar menjadi pengetahuan 

keahlian, tetapi juga dapat membentuk prilaku.”
3
 Dengan kata lain, pelajaran Agama 

tersebut memiliki nilai transformatif bagi kehidupan. 

 Lebih lanjut Abuddin Nata menilai konteks sosiologis, kurikulum pendidikan 

Islam harus dirancang untuk mewujudkan mata pelajaran yang di ajarkan memiliki nilai 

transformatif bagi perbaikan sosial. Hal ini perlu dilakukan, mengingat pendidikan 

Agama Isla dengan kurikulum yang dibuatnya baru dapat menghasilkan orang-orang 

yang pandai menguasai seperangkat ilmu Agama dan umum, namun belum berhasil 

mentransformasikan nilai-nilai sosial kemanusiaan dari ilmu-ilmu tersebut.
4
 

 Menurut Muhaimin pendidikan Agama Islam pada dasarnya merupakan upaya 

normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok 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 di manifestasikan dalam keterampilan di kehidupan sehari-hari.
5
 

                                                           
2
Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 277. 

3
Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Gramedia, 2001), h. 102. 
4
Ibid,h. 103. 

5
Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 262. 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan 

nasional pada Bab II, pasal 3, bangsa Indonesia telah merumuskan tujuan pendidikan 

nasional yaitu : 

 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”
6
 

 Dengan demikian, pendidikan bertujuan membangun totalitas kemampuan 

manusia pada kehidupan yang makin bermartabat baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. Dengan kata lain konsep ini akan menghasilkan manusia yang 

sempurna (insan kamil), yakni terbina seluruh potensi yang dimiliki baik jasmani, 

intelektual, emosional, sosial, agama dan sebagainya. 

 Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan agama Islam 

juga mempunyai tujuan nasional yang sama, akrena tujuan pendidikan agama Islam itu 

sendiri adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat dan bernegara.
7
 

 Dengan kata lain, ia dapat mengemban tugas hidupnya dengan baik dan penuh 

tanggung jawab, baik berkenaan dengan kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa dan 

negaranya. Untuk itu, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan dituntut agar dapat 

mengoreintasikan dan menjabarkan tujuan tersebut. 

                                                           
6
Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), UU RINo. 20 Th. 2003, (Sinar 

Grafika, Jakarta, 2008), h.7 
7
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektikan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 78. 
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 Tujuan pendidikan Islam menurut Zakiah Daradjat ada tiga aspek yaitu aspek 

iman, ilmu dan amal, yang berisikan : 

1) Menumbuh suburkan dan mengmbangkan serta membentuk sikap positif dan  

2) Disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan anak yang 

nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. 

3) Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya merupakan motivasi intrinsik 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. 

4) Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan 

hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran Agama 

Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh.
8
 

 

Menurut H.M.Arifin, dengan adanya tujuan yang jelas, maka suatu pekerjaan 

akan jelas pula arahnya.
9
 Lebih-lebih pekerjaan sebagai pendidik yang bersasaran pada 

psikologis terhadap peserta didik yang masih berada pada taraf perkembangan, maka 

tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan, dengan adanya 

tujuan yang jelas, maka dalam menyajikan materi pembelajaran dan metode-metode 

yang digunakan, mendapat corak dan isi serta potensialitas yang sejalan dengan cita-cita 

yang terkandung dalam tujuan pendidikan. 

Selain itu peranan dan kompetensi guru sangat menentukan dalam proses 

pembelajaran, karena sebaik apapun kurikulum yang ada akan sangat tergantung pada 

guru, sebagaimana Al-Mawardi mengatakan “keberhasilan pendidikan sebahagian besar 

tergantung pada kualitas guru yang baik dari segi penguasaan terhadap materi pelajaran 

yang di ajarkan maupun cara menyampaikan pelajaran tersebut serta kepribadian yang 

baik, yaitu kepribadian terpadu antara ucapan dengan perbuatan secara harmonis”.
10

 

Menurut analisis saya adalah peran guru yang di maksud disini berkaitan dengan 

peran guru dalam proses pembelajaran dan pengembangan suasana keagamaan. Guru 

merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, 

karena guru memegang peranan dalam proses oendidikan secara keseluruhan. 

                                                           
8
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 86. 

9
Abu Ahmadi, Islam Sebagai Pradigma, (Yogyakarta : Aditya Media, 1992), h. 65. 

10
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Kajian Filsafat Pendidikan Islam, 

(Jakarta : Raja Grafindo, Persada, 2001), h. 49. 
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Peranan guru tersebut meliputi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam & 

Deky dalam buku Basic Principlles of Student Teaching. Antara lain guru sebagai 

pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, expeditor, 

perencana, supervisor, motivator, dan konselor.
11

 

Sebagaimana disampaikan User Usman, peranan guru yang di anggap paling 

dominan diklasifikasikan sebagai berikut : 1) guru sebagai demonstrator, dimana guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan di ajarkan serta 

senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ini 

ilmu yang dimilikinya akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 2) 

guru sebagai pengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. 3) Guru sebagai mediator atau 

fasilitator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar. 4) guru sebagai evaluator, yakni untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan tercapai atau belum dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. 5) 

guru sebagai pelaksana administrasi sekolah. 6) guru sebagai pribadi, sebagai petugas 

sosial, pelajar dan ilmuan, sebagai orang tua di sekolah, sebagai teladan, pencari 

keamanan. 7) guru sebagai psikologis.
12

 

Menurut Enco Mulyasa mengatakan, bahwa guru memiliki peranan sebagai 

“pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model teladan, 

pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rrutin, pembawa 

cerita, actor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminato.”
13

 

 Dalam menciptakan susanan keagamaan yang bersifat horizontal dilihat dari 

struktur hubungan antara manusianya, dapat diklasifikasikan kedalam tiga hubungan, 

                                                           
11

Moh, User Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),h.19. 
12

Ibid, h. 19 
13

Enco Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Meningkatkan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 37. 
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yaitu : 1) hubungan atasan-bawahan, 2) hubungan profesional ; dan 3) hubungan 

sederajat.
14

 

 Hubungan atasan dan bawahan misalnya, kepala sekolah dengan wakilnya, 

dewan guru atau peserta didik dengan gurunya, terhadap kebijakan yang telah menjadi 

keputusan bersama atau sesuai aturan yang berlaku. Bilamana terjadi pelanggaran 

terhadap aturan yang disepakati bersama, harus diberi tindakan atau sanksi yang tegas 

sesuai dengan pelanggarannya. 

 Menurut teori Koentjaraningrat (1974) pengembangan budaya agama dalam 

komunitas sekolah terdapat tiga tataran yaitu: 

Pertama tataran nilai, perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang 

disepakati dan dikembangkan disekolah, Kedua tataran peraktek keseharian, 

nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati diwujudkan dalam bentuk sikap dan 

perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Ketiga tataran simbol-simbol 

budaya, pengembangan yang perlu dilakukan mengganti simbol-simbol budaya 

yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya 

yang agamis.
15

 

Peran guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan suasana keagamaan 

di sekolah melalui pembelajaran dikelas, tidaklah cukup untuk membekali peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa serta  berakhlak mulia hanya 

mengandalkan pada mata pelajaran agama yang hanya 3jam pelajaran dalam satu 

minggu, oleh sebab itu perlu upaya-upaya pembinaan lain yang dilakukan secara 

terusmenerus dan tersistem, diluar jam pelajaran agama, baik di dalam kelas, diluar 

kelas, atau diluar sekolah, tetapi perlu menjadikan pendidikan agama sebagai care 

pengembangan pendidikan disekolah, yang dalam implementasinya diperlukan 

kerjasama yang harmonis dan interaktif diantara warga sekolah dan para guru dan 

                                                           
14

Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 108. 
15

Ibid, h. 325. 
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tenaga kependidikan yang ada didalamnya. “bagian paling penting dalam pendidikan 

agama Islam ialah mendidik peserta didik agar beragama.”
16

 

 Disamping di didik dalam sistem pembelajaran yang baik, peserta didik juga 

harus dikondisikan dalam kondisi lingkungan yang kondusif, yakni lingkungan yang 

alami.
17

 Dari lingkungan yang kondusif diharapkan dapat mendukung pembentukan 

kepribadian religius/keagamaan kepada peserta didik. Untuk mencapai membentuk 

insan yang religius sebagai tujuan dilaksanakannya pendidikan Agama, dan harus 

didukung oleh sarana lingkungan yang bernuansa keagamaan pula. 

 Dalam hal ini Ahmad mengemukakan, “Bila usaha-usaha selain pengajaran amat 

kurang dilakukan di sekolah kiranya dapat diduga hasil pendidikan tidak akan sempurna 

artinya : pendidikan tidak akan berhasil dalam mengembangkan peserta didik secara 

utuh dan maksimal.”
18

 Artinya bahwa pendidikan agama Islam disekolah tidak akan 

berhasil dengan baik melalui proses pengajaran saja, bila tidak dibarangi dengan upaya 

lainnya. Bahwa untuk menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang saleh harus 

dilakukan dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. 

 Maka dari itu, tidaklah adil apabila pendidikan agama Islam yang hanya menjadi 

tugas dan tanggung jawab guru pendidikan agama Islam saja, tanpa ada dukungan oleh 

pihak-pihak yang terkait dilingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya peran guru 

pendidikan agama Islam dalam mengembangkan suasana keagamaan disekolah umum 

(khususnya SD Negeri) dianggap kurang berhasil dalam menanamkan sikap dan prilaku 

keagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa masih belum 

mencapai tujuannya, adapun indikator-indikator kelemahan pada pelaksaan pendidikan 

agama Islam di sekolah. Menurut Muhaimin sebagai berikut: 

                                                           
16

Ahmad Tafsir, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam disekolah, (Bandung: 

Maestro, 2008), h. 31. 
17

Ahmad Munjin Nasih dan Linik Nur Kholidah, Metode dan Tehnik Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Malang: Refika Aditama, 2009), h. 24. 
18

Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), h. 7-8. 
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(1) PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi 

“makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai 

keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan 

kata lain, pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada aspek 

knowing dan doing dan belum banyak mengarah ke aspek being, yakni 

bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai 

agama yang diketahui (knowing), padahal inti dari pendidikan agama berada 

pada aspek ini; 

(2) PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-

program pendidikan non agama; 

(3) PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, dan/atau bersifat 

stastis kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang 

menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.
19

 

 

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Menteri Agama RI, Muhammad Maftuh 

Basyuni, bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung lebih 

mengedepankan asfek kognitif (pemikiran) dari pada afektif (sikap/rasa) dan 

psikomotorik (tingkah laku). 

Pendidikan agama dikatakan belum terbukti akan kehandalannya dalam 

memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan moralitas bangsa, mengingat 

berbagai krisis moral yang mendera bangsa ini, seperti hilangnya kejujuran, langkanya 

disiplin diri dan tipisnya rasa kemanusiaan, tak pelak memunculkan penilaian miror 

bahwa terjadi kekeliruan dalam sistem pendidikan agama yang berlangsung selama 

ini.
20

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Towaf bahwa pelaksanaan pendidikan 

agama Islam disekolah masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 

1. Pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama 

menyajikan norma-norma yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial 

budaya sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai 

nilai yang hidup dalam keseharian. 

2. Kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang disekolah sebenarnya 

lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi, tetapi 

                                                           
19

Muhaimin, Op.Cit, h. 30-31. 
20

Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transpormatif, (Yogyakarta; LKS, 2008), h. 210. 
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pihak guru pendidikan agama Islam seringkali terpaku padanya, sehingga 

semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang 

berfariasi kurang tumbuh. 

3. Sebagai dampak yang menyertai situasi tersebut diatas maka GPAI kurang 

berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk 

pendidikan agama sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton. 

4. Keterbatasan sarana/prasarana mengakibatkan pengelolaan cenderung 

seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting 

seringkali kurang diberi perioritas dalam urusan fasilitas.
21

 

 

Disamping berbagai kelemahan sekaligus kegagalan pendidikan agama Islam 

tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi para guru 

pendidikan agama Islam. Dalam kaitan ini Ahmad Tafsir, mengklasifikasikan kedalam 

dua bagian yaitu: Pertama, kesulitan yang datang dari sifat bidang studi pendidikan 

agama Islam itu sendiri. Kedua, kesulitan yang datang diluar bidang studi PAI itu 

sendiri.
22

 

Datang dari bidang studi pendidikan agama Islam sendiri yang banyak 

menyentuh asfek-asfek metafisika yang bersifat abstrak atau bahkan yang menyangkut 

hal-hal yang bersifat supra rasional. para peserta didik telah banyak terlatih dengan hal-

hal bersifat rasional. Sedangkan yang datang dari luar bidang pendidikan agama Islam, 

seperti perhatian keluarga terhadap hasil pembelajaran pendidikan agama Islam mulai 

menurun, lebih bersifat tradisional dalam bekerja, orang tua dirumah mulai kurang 

memperhatikan pendidikan agama anaknya, orientasi tindakan semakin materialisme, 

orang mulai bersifat rasional dan semakin bersifat individualis, kontrol sosial semakin 

melemah dan lain-lain. 

Keluarga merupakan pendidikan pertama, dimana sifat kepribadian akan tumbuh 

dan terbentuk. Seorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, bergantung pada 

sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan keluarga, dimana anak dibesarkan. Pendidikan 

dalam konteks ilmu pendidikan Islam, berfungsi sebagai warasatul anbiya‟ yang pada 

                                                           
21

Muhaimin, ed. Al, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001), h. 89-90. 
22

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Peerspektif Islam, (Bandung: PT.Raja Grafindo 

Persada, 1992), h. 89-90. 
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hakekatnya mengemban misi sebagai rahmatan lil al‟alamin, yakni suatu misi yang 

mengajak manusia untuk tunduk dan taaat kepada hukum-hukum Allah.
23

 Kemudian 

misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, 

beramal shaleh sertaa bermoral tinggi. Seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat yang 

terpuji (mahmudah) yang dapat ditauladani oleh anak didik. Peserta didik sejak dini 

harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia, yang berguna 

bagi dirinya secara disiplin. Dalam arti mau dan mampu mematuhi atau mentaati 

ketentuan yang berlaku dilingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Ary 

Gunawan, bahwa “sekolah merupakan lembaga sosial formal yang didirikan 

berdasarkan undang-undang negara sebagai lingkungan pendidikan.”
24

 

Sebagai lingkungan pendidikan, perlu diusahakan agar semua hubungan sosial 

dan kegiatan disekolah berada dalam ranah pendidikan. Oleh karena itu pendidikan 

agama Islam disekolah merupakan tanggung jawab bersama yakni kepala sekolah, guru 

agama Islam, guru mata pelajaran umum, karyawan, komite sekolah, peserta didik, 

orangtrua atau wali murid, dan pihak-pihak terkait. “selain itu, faktor pendukung seperti 

sarana tempat beribadah dan fasilitas yang sengaja dirancang dan dimanipulasi guna 

pengkondisian mereka juga dapat membantu terwujudnya peserta didik yang 

diharapkan.”
25

 Dengan alasan-alasan tersebut, maka peran guru PAI dalam 

mengembangkan suasana keagamaan dalam komunitas sekolah sangat penting untuk 

diimplementasikan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr : 18 

             

 

                                                           
23

Ibid,h. 207. 
24

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 21. 
25

Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Loc.Cit. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
26

 

 Ayat diatas menerangkan perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-

amal yang kita lakukan apabila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada 

kekurangan.
27

 Dalam konteks diatas peran guru pendidikan agama Islam dalam 

mengembangkan suasana keagamaan disekolah telah dilakukan namun perlu 

diperhaikan apakah sudah maksimal atau masig perlu penyempurnaan, perbaikan 

terhadap sisi-sisi yang dianggap kurang baik guna melangkah kedepan yang lebih baik. 

Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam telah menjalankan peranannya sebagai 

pemimpin, teladan, fasilitator, mptivator, evaluator, dan menanamkan nilai-nilai agama 

Islam, memberikan contoh tauladan dengan berpakaian rapi, disiplin, memotivasi 

siswa/i, selalu menjaga kebersihan, sopan santun, mengucapkan salam, dan melakukan 

evaluasi baik materi pelajaran maupun tingkah laku siswa. 

 Menurut pendapat Muhaimin, program pengembangan suasana religius di 

sekolah bearti bukan pada isi yang akan disampaikan kepada peserta didik, tetapi 

pemograman lingkungannya, situasinya atau iklimnya.
28

 Dengan demikian, peran guru 

pendidikan agama Islam dalam mengembangkan suasana keagamaan disekolah 

diupayakan agar lebih berpengaruh luas, meskipun jam pelajarannya tidak ditambah, 

dalam pengembangannya lebih bermutu dan maju sesuai dengan ajaran agama Islam 

yang membawa kemajuan sebagai rahmat bagi semesta alam. 

 Terkait dengan peran guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan 

suasana keagamaan disekolah, peneliti mengambil lokasi pada Sekolah Dasar Negeri 3 

Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, dikarena peneliti tertarik 

                                                           
26

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 546. 
27

M. Quraisy Shihab, Tafsr Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), Edisi Baru, Cet ke -1, Vol. 13, h. 552. 
28

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam disekolah, Madrasah dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 59. 
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dengan situasi keagamaan yang ada disekolah tersebut, meski sekolah negeri tersebut 

tidak besar dan dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak yaitu 137, mereka 

mampu menciptakan suasana keagamaan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang 

biasa saja. Dengan demikian, penulis tertantang untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

peran guru dalam pengembangan suasana keagamaan di sekolah tersebut. Peran guru 

pendidikan agama Islam dalam pengembangkan suasana keagamaan di sekolah 

diupayakan agar lebih berpengaruh luas, meskipun jam pelajarannya tidak ditambah, 

dalam pengembangannya lebih bermutu dan maju sesuai dengan ajaran agama Islam 

yang membawa kemajuan sebagai rahmat bagi semesta alam.  

 Penentuan lokasi ini pula dengan dasar bahwa SD N 3 Sukanegara ini 

merupakan sekolah umum yang memprogram berbagai kegiatan yang dapat 

menguatkan dan mengembangkan suasana keagamaan walau dengan keterbatasan, 

diantaranya kedisiplinan waktu beribadah, seperti solat zuhur berjamaah dan disiplin 

pada jam masuk kelas, membaca surat pendek dan berdoa di awal dan di akhir proses 

pembelajaran, dan mengucapkan salam, serta berbicara santun, mengadakan pesantren 

kilat pada bulan pada bulan ramadhan, mengumpulkan dana jika warga sekolah yang 

terkena musibah dan korban bencana alam. Mengumpulkan zakat fitrah pada akhir 

bulan ramadhan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan mengadakan 

qurban pada waktu Idul adha, pada waktu PHBI seperti rangka memperingati 1 

muharam siswa – siswi mengikuti perlombaan azan, kaligrafi, menghapal surat-surat 

pendek dan lain-lain.
29

Dari 137 peserta didik yang menjadi sampel peneliti ada 6 orang, 

peneliti mengambil sampel satu orang setiap masing-masing kelas nya. 3 terdiri dari 

laki-laki dan 3 perempuan. 

 Sesuai dengan tesis yang berjdul “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengembangkan Suasana Keagamaan di SDN 3 Sukanegara” wawancara kepada guru 

pendidikan agama Islam dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang 

berkenaan dengan tesis ini. 

                                                           
29

Soni Dwi Hartati, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegara, Wawancara, Tanggal 02 

Agustus 2016. 
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“ Kurang lebih sudah 10 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Alhamdulillah 

kerjasama kepala sekolah dan guru di SDN 3 Sukanegara ini berjalan sangat baik 

selama ini, kepala sekolah seorang yang mau mendengarkan pendapat dan enak di ajak 

diskusi serta mendukung semua program masukan dari saya dan guru-guru lain. Usaha 

yang saya lakukan dalam kegiatan PHBI seperti pesantren kilat yaitu memberikan bahan 

materi yang menarik sehingga anak bersemangat untuk mengikutinya dan tak lupa saya 

selalu memberikan siaraman rohani kepada siswa-siswi pada saat pesantren kilat 

tersebut. Saya menjadwal membaca surat pendek dan berdoa pada saat masuk kelas 

sebelum belajar dan sebelum pulang siswa-siswi selalu dibiasakan untuk membaca doa 

dan membaca surat-surat pendek terlebih dahulu setiap hari, dipacu agar terbiasa dan 

dapat hapal diluar kepala. Jadwal solat yang dilakukan di SD N 3 Sukanegara ini adalah 

secara bergantian, dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung. Jadi siswa 

dijadwalkan secara bergantian setiap harinya dari senin sampai kamis, jumat sabtu 

tidak. Pada hari senin kelas 3 dan kelas 4, selasa kelas 4 dan kelas 5, rabu kelas 5 dan 

kelas 6, kamis kelas 6 dan kelas 3. Dan hanya kelas tinggi saja seperti kelas 3, 4, 5 dan 6 

sedangkan kelas 1 dan 2 tidak.”
30

 

Dari hasil wawancara bersama guru pendidikan agama Islam di atas, terlihat 

bahwa guru pendidikan agama Islam telah menjalankan perannya sebagaimana 

mestinya dan menjalin kekompakan bersama kepala sekolah dan guru lainnya dalam 

pengembangan suasana keagamaan di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung 

Selatan. Guru pendidikan agama Islampun terus berupaya untuk mengembangan 

program-program yang dan dan berusaha menarik siswa-siswi untuk terciptanya selalu 

suasana keagamaan di SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

Dari hasil observasi penulis, peranan guru dalam mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi sedikit banyak telah 

cukup baik dengan melihat sikap siswa dan keadaan suasana keagamaan yang terlihat 

disekolah seperti pergaulan anak yang baik dengan sesamanya tidak pernah melakukan 

                                                           
30

 Romdiyah, Guru PAI SDN 3 Sukanegara, Wawancara, Tanggal 03 November 2016. 
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pelanggaran diluar norma hukum dan agama. Saling tolong menolong dan bersikap baik 

kepada sesama. Guru juga selalu mengevaluasi sikap dan tingkah laku siswa seperti cara 

dia didalam kelas, cara dia berbicara, cara dia bertanya, cara dia bermain dengan teman 

sesamanya semuanya di dalam tahap yang baik tanpa melanggar norma sekolah yang 

ada. Dari hasil observasi peneliti guru pendidikan agama Islam telah menjalankan 

perannya dengan baik dan program sudah berkembang dan berjalan namun belum 

berhasil dengan optimal dalam membentuk prilaku religius atau dalam pengembangkan 

suasana keagamaan dengan maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang 

ada disekolah, kemudian faktor dari luar sekolah (lingkungan) yaitu seperti siswa yang 

hanya mengandalkan belajar mengaji di sekolah saja tanpa berantusias untuk mengikuti 

TPA atau belajar mengaji dirumah, hal ini dikatakan oleh beberapa siswa disekolah SD 

N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan saat di wawancarai. 

Berdasarkan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan 

agama Islam sudah ada peraturan untuk melaksanakan sholat berjamaah tetapi belum 

terlaksana dengan maksimal yaitu setiap hari tidak semua siswa mengikuti salat 

berjamaah secara bersama-sama keseluruan, melainkan di jadwalkan setiap harinya 

secara kelas bergantian. Seperti kelas 3 dan 4 pada hari senin, kelas 4 dan 5 pada hari 

selasa, kelas 5 dan 6 pada hari rabu, kelas 6 dan 3 pada hari kamis. Setiap hari di 

jadwalkan dua kelas untuk solat berjamaah bergantian dan hanya berlaku untuk kelas 

tinggi seperti 3, 4, 5 dan 6 tidak berlaku pada kelas rendah seperti kelas 1 dan 2 karena 

di khawatirkan tidak efektif dan juga jadwal jam sekolah mereka yang terlalu pagi dan 

sedikit. Diterapkan sistem jadwal bergantian karena fasilitas yang tidak memadai 

misalnya belum adanya tempat wudhu yang layak dan musola yang masih dalam tahap 

pembangunan. Dalam kegiatan keagamaan (PHBI) sering dilakukan namun belum 

mendapat perubahan dari sikap siswa yang begitu maksimal, tugas dari guru pendidikan 

agama Islam untuk membuat beberapa resume atau cerita singkat dari ceramah yang 

siswa ikuti dilaksanakan, namun belum ada perubahan yang signifikan. Perubahan sikap 

dan tingkah laku siswa merupakan hasil dari kegiatan dalam proses pembelajaran. 

Secara faktual dan operasional, hasil belajar pendidikan agama Islam dapat dilihat dari 
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realitas yang tercermin pada prilaku siswa-siswi yang bersangkutan. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkah laku yang tercermin dari warga sekolah yang mencerminkan suasana 

keagamaan/religius dilingkungan sekolah. Ini mengacu pada visi dan misi SDN 3 

Sukanegara. Usaha guru pendidikan agama Islam untuk membentuk siswa menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia ternyata 

tidak bisa hanya mengandalkan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang waktunya 

hanya 3 jam pelajaran, tetapi perlu ada pembinaan secara terus menerus dan 

berkelanjutan diluar sekolah. Disini sangat diharapkan kerjasama yang harmonis antara 

warga sekolah dan para tenaga pendidik, dan orang tua siswa. 

Adapun program guru pendidikan agama Islam SDN 3 Sukanegara dalam 

mengembangkan suasana keagamaan disekolah antara lain seperti melaksanakan sholat 

zuhur berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran, mengadakan 

pesantren kilat, merayakan PHBI, pembiasaan mengucapkan salam, pembiasaan berlaku 

baik, sopan, jujur, disiplin, ketertiban, menjaga kebersihan dan menolong warga sekolah 

yang tertimpa musibah atau yang terkena bencana alam, yang sudah terprogram 

disekolah. 

Setelah terjadi pengembangan dapat dilihat dalam dokumentasi program sekolah 

sebagai berikut : 

1. Sholat zhuhur berjama‟ah 

2. Membaca surat-surat pendek 

3. Berdoa sebelum dan sesudah PBM 

4. Belajar membaca ayat suci Al-Qur‟an 

5. PHBI seperti: 

a. Isra‟ Mi‟raj 

b. Maulid Nabi 

c. 1 Muharam kegiatannya sebagai berikut : 

1). Azan  

2). Cerdas Cermat 
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3). Kaligrafi 

4). Hafalan surat pendek 

6. Praktek Solat  

7. Mengeluarkan zakat fitrah 

8. Mengadakan qurban 

9. Membantu yang terkena bencana alam 

10. Menjaga kebersihan
31

 

 Adapun dikatakan pengembangan suasana keagamaan disekolah tersebut karena 

telah terjadi pengembangan pada program-program yang ada disekolah tersebut. 

Dahulu, tidak dibiasakan membaca surat-surat pendek sebelum belajar hanya membaca 

doa saja, kemudian pesantren kilat yang tidak aktif. Seiring berjalannya proses belajar 

mengajar dengan peran guru yang diterapkan, program-progam yang dahulu telah ada 

terus berjalan dan berkembang atau bertambah dan diharapkan dapat membentuk 

keperibadian anak yang lebih baik dengan berjalannya suasana keagamaan disekolah. 

Kendala yang sering dihadapi yaitu anak-anak terkadang masih sering kali berkelahi di 

dalam atau diluar sekolah tetapi hanya berkelahi biasa atau masalah sepele dan masuk 

dalam katagori wajar tidak terlalu berlebihan. Dan siswa-siswi kurangnya minat untuk 

mengaji diluar sekolah atau TPA. 

Adapun dalam pengembangkan suasana keagamaan di lingkungan sekolah dapat 

melaksanakan dengan kegiatan-kegiatan, yang dijiwai oleh ajaran-ajaran atau nilai-nilai 

agama Islam baik dalam sikap serta serta keterampilan hidup warga sekolah. Dalam 

mengembangkan suasana keagamaan disekolah menurut Muhaimin ada 4 model: 

1. Model Struktural 

2. Model Fornal 

3. Model Mekanik 

4. Model Organik.
32

 

                                                           
31

Romdiyah, Guru PAI SDN 3 Sukanegara, Wawancara, 08 Agustus 2016. 
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a. Model Struktural 

Adalah penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya peraturan-

peraturan, pembangunan kesan, baik dari luar atau kepemimpinan atau 

kebijakan dari suatu lembaga pendidikan atau organisasi. Model ini biasanya 

bersifat “top dow”, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atau prakarsa 

atau instruksi dari pejabat/pimpinan atasana. 

b. Model Formal 

Adalah meningkatkan suasana religius yang didasari atas pemahaman bahwa 

pendidikan agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-

masalah kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja, sehingga 

pendidikan agama diharapkan pada pendidikan non keagamaan, pendidikan 

ke Islaman dengan pendidikan non ke-Islami. Model formal tersebut 

berimpllikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih 

berorentasi ada keakheratan, sehingga masalah dunia dianggap tidak penting, 

serta menekankan pada pengetahuan ilmu-ilmu keagamaan tidak merupakan 

jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akherat, sementara sains (ilmu 

pengetahuan) di anggap terpisah dari agama. 

Model ini biasanya menggunakan cara pendekatan yang bersifat keagamaan 

yang normative, doktiner, dan absolutis. Peserta pendidikan diarahkan untuk 

menjadi pelaku agama yang loyal, memiliki sifat cometment (keberpihakan) 

dan didikasi (pengabdian yang tinggi yang dipelajarinya). Sementara kajian-

kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analiskritis, dianggap dapat 

mengoyahkan ilmu sehingga perlu ditindak lanjuti oleh pendekatan 

keagamaan yang bersifat normative dan doktiner. 

c. Model Mekanik 

Adalah penciptaan suasana religius yang didasari oleh pemahaman bahwa 

kehidupan terdiri dari berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai 

penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kebutuhan yang masing-

                                                                                                                                                                          
32

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 306-307. 
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masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Model ini berimplikasi 

terhadap pengembangan pendidikan yang lebih menonjolkan fungsi moral 

dan spiritual atau demensi efektif dari kognitif dan psikomotorik. 

Maksudnya demensi kognitif dan psikomotorik diarahkan untuk pembinaan 

afektif yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. 

d. Model Organik 

Adalah pembelajaran suasana religius yang disemangati oleh adanya 

pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistim 

(yang terdiri atas componen-componen yang rumit) yang berusaha 

mengembangkan pandangan / semangat hidup agamis yang 

dinamispetasikan  dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. 

 Atas dasar fenomena tersebut, peran guru pendidikan agama Islam di SDN 3 

Sukanegara masih terdapat masalah dengan mengembangkan suasana keagamaan pada 

komunitas sekolah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangannya 

terutama kepada kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam serta para pendidik 

non agama dilingkungan sekolah. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, secara umum pendidikan agama 

Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman peserta didik tentang ajaran agama Islam, belum mencapai 

kesempurnaansesuai dengan yang diharapkan. Peran guru PAI dalam pengembangkan 

suasana keagamaan disekolah belum maksimal, hal tersebut diperlukan adanya 

kerjasama yang harmonis dengan kepala sekolah, guru non agama dan warga sekolah. 

Permasalahan yang timbul dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

a. Program pendidikan agama Islam telah dilaksanakan di SDN 3 Sukanegara 

namun dalam pengembangan suasana keagamaan masih terdapat kendala 

sehingga hasilnya belum mencapai puncak maksimal. 
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b. Guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Sukanegara dalam pengembangan 

suasana keagamaan sudah berjalan namun kurang maksimal karena sarana 

dan prasarana kurang memadai. 

c. Guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Sukanegara sudah menjalankan 

perannya dalam pengembangan suasana keagamaan disekolah, namun belum 

mencapai tujuan yang optimal. 

 

2. Batasan Masalah  

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti hanya dibatasi pada masalah peran yang dilakukan guru pendidikan agama 

Islam dalam pengembangan suasana keagamaan dilingkungan SDN 3 Sukanegara 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan diatas, permasalahan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam 

pengembangan suasana keagamaan di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung 

Selatan?” 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui peran guru PAI dalam pengembangan suasana keagamaan 

dilingkungan SD N 3 Sukanegara. 

b. Mengetahui program dalam pengembangan suasana keagamaan di sekolah, 

membina akhlak dalam merealisasikan nilai-nilai agama Islam dalam praktek 

keseharian. 

c. Sebagai kontribusi sekaligus dalam rangka memperluas wawasan dalam ilmu 

pendidikan agama Islam lebih berperan untuk memberikan pilter atau 

menyaring nilai mana yang boleh diambil dan yang tidak boleh di ambil oleh 
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peserta didik ditengah arus globalisasi dan informasi yang penuh nilai-nilai 

positif dan negatif secara bersamaan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berusaha untuk mendiskripsikan peran guru pendidikan agama Islam 

dalam pengembangan suasana keagamaan dilingkungan SD N 3 Sukanegara, maka 

diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi positip: 

a. Untuk meningkatkan fungsi guru pendidikan agama Islam dan guru non 

agama dalam pengembangan suasana keagamaan dilingkungan sekolah. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan dan 

pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjadikan 

pendidikan Agama Islam sebagai inti (care) dalam pengembangan suasana 

keagamaan dilingkungan sekolah. 

c. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya 

merealisasikan nilai-nilai agama Islam di lingkungan sekolah dalam 

pengembangan suasana keagamaan. 

 

E. Kerangka Pikir 

Peran guru pendidikan agama Islam yang dimaksud disini adalah berkaitan 

dengan peran guru dalam proses pembelajaran, guru merupakan faktor penentu yang 

sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, dimana proses pembelajaran 

merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Proses 

pembelajaranmerupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru 

dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukasi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Adapun upaya terpenting bagi berhasil atau tidaknya seorang guru pendidikan 

agama Islam dalam menjalankan tugas sebagai pendidik adalah kepribadian guru 
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pendidikan agama Islam tersebut.
33

 Seperti lemah lembut, sabar dalam menghadapi 

prilaku siswa, tekun, pantang menyerah dan tegas. Guru pendidikan agama Islam yang 

memiliki kepribadian atau akhlak yang baik akan menjadi panutan dan teladan untuk 

siswa. Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak akan tercapai manakala peranan atau 

guru pendidikan agama Islam dalam proses pendidikan tidak berjalan dengan maksimal. 

Peranan guru pendidikan agama Islam di syaratkan dalam firman Allah dalam QS. Ali 

„Imran 104: 

                    

 

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah 

orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali „Imran: 104) 

 Ayat diatas Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar ada sebagian 

orang yang kemampuannya melaksanakan misi keagamaan yakni menyeru dan 

menyuruh kepada kebijakan serta mencegah dari perbuatan yang mungkar. Orang yang 

secara khusus bertugas dalam bidang pendidikan agama Islam dilingkungan sekolah 

adalah guru pendidikan agama Islam. Secara rinci peran guru pendidikan agama Islam 

menurut Zuhairini, peran guru Pendidikan Agama Islam antara lain: 

1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam 

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

3. Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah 

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
34

 

                                                           
33

 Zakiyah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 16 
34

 Zuhairini, dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama (Jakarta : Usaha Nasional, 2004), h. 55. 
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Sedangkan dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa peran atau tugas 

guru pendidikan agama Islam sebagaimana dalam peraturan Menteri Agama RI nomor 

16 tahun 2010 tentang “pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, dalam pasal 1 ayat 

7 menyatakan bahwa guru pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik.”
35

 

Peran guru pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik agar memahami (knowing), terampil melaksanakan (doing) dan 

mengamalkan (being) agama Islam melalui kegiatan pendidikan.
36

 Dari ketiga asfek 

tersebut “asfek being (beragama atau menjalani hidup atas dasar ajaran dan nilai-nilai 

Islam) yang menjadikan tujuan utama pendidikan agama Islam di Sekolah.
37

 Dalam 

artian, yang paling pokok dari proses pendidikan agama Islam di sekolah bukan tujuan 

untuk menjadikan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam, ahli agama, 

atau pandai dan terampil melaksanakan, akan tetapi tujuannya untuk mewujudkan nilai-

nilai ajaran agama Islam itu dalam kehidupan nyata kepada peserta didik, yang menyatu 

dalam kepribadiannya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa pendidikan agama 

menghendaki perwujudan insan yang beragama/religius. 

Pengembangan suasana keagamaan disekolah bearti pengembangan suasana 

kehidupan keagamaan yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup 

yang jiwa oleh ajaran dan nilai-nilai agama Islam, dan diwujudkan dalam sikap hidup 

serta keterampilan hidup oleh para warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Menurut Muhaimin program pengembangan suasana keagamaan di sekolah bearti 

                                                           
35

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama 

Pada Sekolah, (http://hukum.unstrat.ac.id/men/menag2010_16.pdf), diakses pada tanggal 20 oktober 

2017. 
36

Ahmad Tafsir, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: 

Maestro,2008), h.30. 
37

Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Op. Cit., h. 147. 

http://hukum.unstrat.ac.id/men/menag2010_16.pdf),%20diakses
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bukan pada isi yang akan disampaikan kepada peserta didik, tetapi pemorgraman 

lingkungannya, situasinya atau iklimnya.
38

 

Menurut Ramayulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan susana keagamaan (religius), sebagai berikut: 

(1) Mengupayakan agar setiap tenaga kependidikan bersikap dan berprilaku 

sesuai ajaran agama Islam. Dalam pembiasaan, hubungan dan pergaulan sehari-

hari antar warga sekolah harus mencerminkan kaidah Islami 

(2) menyediakan sarana pendidikan yang diperlukan dalam menunjang 

terciptanya ciri khas agama Islam. 

(3) adanya komitmen setiap warga sekolah menampilkan cerita Islami. 

(4) melakukan pendekatan terpadu dalam proses pembelajaran dengan 

memadukan serentak berbagai pendekatan pembelajaran. 

(5) melalukan berbagai kegiatan yang dapat terciptanya suasana keagamaan.
39

 

Kemudian menurut Ahmad Tafsir memberikan gagasan bahwa untuk 

melaksanakan nilai-nilai atau aspek-aspek ajaran agama Islam, maka sekolah harus 

menyiapkan seperangkat unsur yang meliputi: “peraturan sekolah. Tenaga pembina, 

sarana dan prasarana dan program kegiatan yang mengacu pada upaya meningkatkan 

iman dan takwa di sekolah.”
40

 

Adapun program guru pendidikan agama Islam SDN 3 Sukanegara dalam 

mengembangkan suasana keagamaan disekolah antara lain seperti: 

(1) melaksanakan shalat zuhur berjamaah 

(2) membaca surat-surat pendek 

                                                           
38

Muhaimin,Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 56. 
39

Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Kalam Mulia,2005), h. 155. 
40

Ahmad Tafsir,Op.Cit., h. 114-115. 
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(3) berdoa sebelum dan sesudah belajar 

(4) mengadakan pesantren kilat 

(5) merayakan PHBI 

(6) pembiasaan mengucapkan salam 

(7) pembiasaan berprilaku baik, sopan, jujur, disiplin dan menjaga kebersihan 

(8) menolong warga sekolah yang tertimpa musibah atau yang terkena bencana 

alam. Itulah beberapa aturan dalam meningkatkan suasana keagamaan yang 

telah terprogram di sekolah.
41

 

Untuk memudahkan penelitian, penulis menyajikan dalam bentuk bagan 

kerangka fikir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Romdiyah, Guru PAI SDN 3 Sukanegara, Wawancara, 08 Agustus 2016. 
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Bagan Kerangka Fikir 

Peran Guru PAI dalam Pengembangan Suasa Keagamaan di SDN 3 Sukanegara 

Kecamatan Tanjung Bintang – Lampung Selatan 

 

Peran Guru PAI 

1. Mendidik 

2. Mengajar 

3. Membimbing 

4. Mengarahkan 

5. Melatih 

6. Memberi 

Teladan 

7. Menilai dan 

Mengevaluasi 

 

 

Suasana Keagamaan Di Sekolah 

1. Melaksanakan Shalat Zuhur 

Berjamaah 

2. Membaca Surat-Surat Pendek 

3. Berdoa Sebelum dan Sesudah Belajar 

4. Mengadakan Pesantren Kilat 

5. Merayakan PHBI 

6. Pembiasaan Mengucapkan Salam 

7. Pembiasaan Berprilaku Baik, Sopan, 

Jujur, Disiplin dan Menjaga 

Kebersihan 

8. Menolong Warga Sekolah Yang 

Tertimpa Musibah atau Yang Terkena 

Bencana Alam. 

 




