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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar belakang masalah  

 

Pendidikan Islam masih mengalami banyak tantangan dalam merealisasikan 

nilai-nilai agama bagi anak didik maupun masyarakat. Media massa masih banyak 

yang memberitakan adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa, 

seperti tawuran, minum-minuman keras, menyontek, sek bebas, penggunaan narkoba 

dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman anak dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai agama. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak 

khususnya dunia pendidikan dalam pembentukan generasi muda yang memiliki 

perilaku yang baik. 

 Selain itu proses pendidikan keagamaan di madrasah masih mengalami 

kendala manakala seorang siswa belum dibekali pendidikan agama sejak dini di 

keluarga atau di masyarakat. Contohnya adalah pembelajaran Al-quran madrasah  

yang seharusnya telah memasuki proses pemahaman kandungan isi Al-Quran tetapi 

harus dilalui dari awal yaitu belajar baca tulis Al-Quran dikarenakan ada siswa yang 

belum bisa membaca sama sekali bacaan Al-Quran tersebut, begitupula dengan 

penggunaan minuman beralkohol yang cenderung dipengaruhi oleh teman-temannya 

di luar sekolah.  

Pendidikan Islam harus dilalui dengan suatu proses yang komprehensif. Yaitu 

proses pendidikan agama di mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan di 

lingkungan Masyarakat. Karena siswa tidak memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai 

agama di sekolah disebabkan oleh tidak adanya bekal keagamaan yang diajarkan oleh 
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orang tuanya, sebaliknya ketika siswa telah diajari penanaman nilai-nilai agama 

dirumah atau keluarga, maka anak akan lebih mudah dalam merespon penanaman 

nilai-nilai agama disekolah (Zaiton Mustofa. 2002. Factors Affecting Students Interest 

in Learning Islamic. Journal of Education and Pratice, Vol. 3, No 13: 18). 

Berdasarkan fenomena tersebut, peran guru agama dalam proses 

pengembangan pendidikan agama tidak hanya berlangsung di lingkungan madrasah 

atau sekolah. Tetapi berperan juga dalam pengembangan keagamaan dilingkungan 

masyarakat. Upaya atau metode guru dalam perannya di dalam masyarakat dalam 

bidang keagamaan harus di sesuaikan dengan tingkat keagamaan di lingkungan 

tersebut.  

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran guru dalam 

mengembangkan keagamaan di dalam masyarakat sebagai bagian pendidikan agama 

Islam yang komprehensif. Peneliti melakukan penelitian mengenai “Peran Guru 

MTsN 1 Paron di Bendo dalam Pengembangan Keagamaan di Desa Tempuran, Paron, 

Ngawi Tahun 2014”. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam tesis 

ini adalah: 

1. Bagaimana pandangan guru MTsN 1 Paron di Bendo tentang keagamaan di 

desa Tempuran, Paron, Ngawi tahun 2014? 

2. Bagaimana Peran Guru MTsN 1 Paron di Bendo dalam Pengembangan 

Keagamaan di Desa Tempuran, Paron, Ngawi tahun 2014? 

 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Dalam setiap kegiatan, lazim mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Kegiatan yang tidak mempunyai tujuan akan menjadi tidak 

terarah dan sia-sia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertujuan: 

a. Untuk mendeskripsikan pandangan guru MTsN 1 Paron di Bendo 

tentang keagamaan di desa Tempuran, Paron, Ngawi 

b. Untuk mendeskripsikan Peran Guru MTsN 1 Paron di Bendo dalam 

Pengembangan Keagamaan di Desa Tempuran, Paron, Ngawi 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Menambah  khazanah  (kekayaan)  pengetahuan   dalam   dunia   

pendidikan khususnya mengenai peran guru dalam pengembangan 

keagamaan di sekolah, dalam  mencapai  tujuan  pendidikan yang  baik  

dan  berkualitas. 

b. Manfaat praktis  
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1) Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan, khususnya dalam upaya-

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama kualitas 

Pendidikan Agama Islam.  

2) Bagi masyarakat, dapat menjadi acuan untuk peningkatan pemahaman 

keagamaan dalam rangka menciptakan generasi yang cerdas dan 

berakhlak mulia. 

3) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan 

yang dianggap lebih konkrit apabila nantinya penulis berkecimpung dalam 

dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan keagaman. 

 

D. Telaah Pustaka  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah-masalah yang 

sejenis, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Susilo (2013), tentang “ Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan 

Religiusitas Siswa di SMA Negeri 3  Yogyakarta”, menyebutkan bahwa; a) 

Strategi dalam peningkatan religiusitas siswa diantaranya adalah 

mengembangkan pembelajaran agama melalui kegiatan keagamaan 

(mentoring, kajian keputrian, kegiatan romadhan, idul adha, belajar al-Quran), 

membentuk seksi kerohanian Islam sebagai ujung tombak dalam kegiatan 

keagamaan di sekolah yang mana guru agama memposisikan diri sebagai 

pembimbing dan fasilitator, b) faktor pendukung dalam meningkatkan 

religiusitas perlu adanya dukungan dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua 

siswa dan masyarakat, c) faktor penghambat dalam meningkatkan religiusitas 

siswa diantaranya dari faktor intern ( dalam sekolah) dan faktor ekstern (luar 

sekolah). Faktor intern diantaranya tidak ada guru agama laki-laki, siswa 
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bandel, padatnya jadwal kegiatan sekolah sehingga bertabrakan satu sama lain, 

sedangkan faktor ekstern adalah adanya orang tua siswa yang kurang 

mendukung kegiatan keagamaan disekolah, adanya pengaruh negatif dari 

teman, dan adanya pengaruh negatif dari perkembangan teknologi dan 

internet. 

2. Penelitian Maryuni (2014), tentang “ Peran Guru Bimbingan dan Guru 

Pendidikan Agama dalam Pengelolaan Kenakalan Remaja di SMA Negeri 1 

Ngadirojo Pacitan”, menyebutkan bahwa; guru pendidikan agama di SMA 1 

Ngadirojo, Pacitan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kenakalan 

remaja. Upaya tersebut dilakukan baik di dalam kegiatan pembelajaran 

maupun diluar kegitan pembelajaran dengan menggunakan media dan metode 

serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa ketika menyampaikan 

materi tentang keagamaan. Sedangkan upaya yang dilakukan di luar 

pembelajaran adalah menyelenggarakan program pembiasaan, mendekati 

siswa secara pribadi, berkoordinasi dengan orang tua meminta siswa aktif 

dalam kegaitan ROHIS, serta melakukan operasi ketertiban. Upaya tersebut 

memberikan dampak positif bagi sikap siswa yang religius. 

3. Penelitian Mahmudi, (2014), tentang “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Pada Siswa Kelas XII Madrasah Aliyah 

Infarul Ghoy Semarang Tahun 2013/2014”, menyebutkan bahwa; strategi guru 

pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa kelas XII 

Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang meliputi: a) strategi bersifat 

preventif (pencegahan), dan b) strategi bersifat kuratif (penyembuhan). 

4. Penelitian Zuhria, (2014), tentang “Peran Guru Agama Dalam Pembinaan 

Karakter Di MTs Negeri Mantingan Tahun Pelajaran 2013/2014”, 
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menyebutkan bahwa; peran guru agama di MTs Negeri Mantingan dalam 

pembinaan karakter siswa sebagai korektor, yaitu guru mengawasi tingkah 

laku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, apabila 

terdapat siswa yang berperilaku tidak baik, guru agama MTs Negeri 

Mantingan selalu tegas menegur dan menasehati; inspirator, yaitu guru 

memberikan petunjuk yang baik untuk kemajuan belajar anak didik; 

informator, yaitu guru memberikan informasi perkembangan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan anak didik; organisator, yaitu guru 

agama mengorganisasikan guru lainnya untuk membina karakter siswa; 

motivator, yaitu guru mendorong siswa supaya giat belajar; inisiator, yaitu 

guru sebagai pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran; 

fasilitator, yaitu guru menyediakan fasilitas untuk kemudahan belajar siswa; 

pembimbing siswa dengan membekali ilmu agama agar memiliki akhlak yang 

baik; demonstrator, yaitu guru memperagakan materi yang tidak cukup 

dijelaskan melalui ceramah; pengelola kelas yaitu guru mengelola fasilitas 

kelas supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik, dan mediator, 

yaitu guru menyampaikan dan menjadi media informasi kepada anak didik 

sejelas-jelasnya. Di samping itu, guru agama di MTs Negeri Mantingan juga 

berperan sebagai supervisor, yaitu sebagai pengawas terhadap kelancaran 

jalannya pembinaan karakter; dan sebagai evaluator, yaitu guru agama menilai 

kegiatan pembinaan karakter serta selalu berusaha memperbaiki kegiatan 

dalam rangka pembinaan karakter. 

5. Penelitian Muladi, (2012), tentang “Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Kedunglengkong, 

Simo, Boyolali”, menyebutkan bahwa; (a) Peran guru Pendidikan agama Islam 
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sebagai informator, organisator, inisiator, dan fasilitator. (b),Bentuk-bentuk 

kenakalan kebut-kebutan dan freestyle, perilaku ugal-ugalan, membolos 

sekolah, berkata jorok, memutar musik dengan keras, berjudi, merokok, 

minum-minuman keras, mencuri, berani dengan orang tua, pacaran, rambut 

dicat, gerombol-gerombol, pornografi, dan motor diubah-ubah. (c) Strategi 

dalam penanggulangan adalah adalah strategi preventif (pencegahan) dengan 

cara pembinaan lewat pengajian, remaja masjid, penambahan wawasan 

tentang kegamaan, dan meningkatkan efektifitas hubungan orang tua dan 

masyarakat. Strategi selanjutnya adalah represif (menekan) tidak ditemukan 

menggunakan strategi ini tetapi ada represif yang berasal dari peraturan 

masyarakat yang berupa sanksi bagi remaja yang melakukan pelanggaran. 

Strategi terakhir adalah kuratif (penyembuhan) langkah yang diambil adalah 

melalui nasehat-nasehat dan pengarahan tentang tata cara berakhlak yang baik 

secara langsung dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Usaha-usaha 

tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud dengan baik, maka 

kuncinya terletak pada kemauan dan kemampuan guru, serta dapat didukung 

dengan adanya strategi yang lebih terfokus pada masalah kenakalan remaja 

Berdasarkan penelitian di atas, belum ada yang memfokuskan pada peran 

guru MTsN dalam pengembangan keagamaan di desa Tempuran Paron Ngawi. 

 

E. Kerangka Teoritik  

1. Tinjauan Tentang Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Guru Madrasah Tsanawiyah 

Madrasah Tsanawiyah yang kemudian disingkat MTs, adalah lembaga 

pendidikan Islam formal yang setingkat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat 
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Pertama (SLTP). Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah yang berciri khas 

agama Islam yang menyelenggarakan program tiga tahun setelah Madrasah 

Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar.  

Madrasah   merupakan   produk sistem   pendidikan   modern, 

karena mengikuti  struktur  persekolahan.  Guru  madrasah  dalam  

kebanyakan  hal  sama dengan guru sekolah. Tapi keberadaan madrasah 

memiliki sejarah panjang, lebih merupakan eklektik dari sistem pendidikan 

Islam dan sistem pendidikan modern. Oleh  karena  itu  kompetensi  guru  

madrasah,  selain  harus  memiliki  kesamaan-kesamaan dengan guru pada 

umumnya, juga harus memiliki kekhasan.  

Kompetensi  umum  yang  dimaksud,  bahwa  guru  madrasah (seperti 

halnya guru  pada sekolah) harus memiliki kompetensi profesional,  

kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial. Sebagai guru dalam sistem 

pendidikan Islam, guru   madrasah   harus   juga   memiliki kompetensi 

khusus, yaitu kompetensi keagamaan. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2013 

diterangkan tentang kulifikasi guru madrasah tsanawiyah. Diantaranya adalah 

di pasal 30: 

1. Guru Madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi 
akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

2. Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
(b) berakhlak mulia; dan (c) sehat jasmani dan rohani. 

3. Selain standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
guru mata pelajaran al-Quran Hadis, akidah akhlak, fiqih, sejarah 
kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran pendidikan 
agama Islam lainnya wajib beragama Islam. 

4. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
kompetensi guru sebagaimana agen pembelajaran pada jenjang 
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pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah yang meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi 
kepribadian; (c) kompetensi professional; dan (d) kompetensi sosial. 

5. Selain kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), guru 
mata pelajaran al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah 
kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran agama Islam 
lainnya wajib memiliki kompetensi baca tulis al-Quran. 

 

b. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam  

 Guru pendidikan agama Islam yang pertama dan utama adalah orang 

tuanya sendiri. Ia bertanggung jawab penuh atas perkembangan kemajuan 

anak kandungnya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Rashidah , siswa tidak memiliki 
sikap positif terhadap nilai-nilai agama di sekolah karena di rumah mereka 
tidak dibekali ajaran agama oleh orang tuanya. Sebaliknya siswa yang 
telah diajari penanaman nilai-nilai agama dirumah atau keluarga, maka 
anak akan lebih mudah dalam merespon penanaman nilai agama 
disekolah. (Zaiton Mustafa. 2012. Factors Affecting Students’ Interest in 
Learning Islamic. Journal of Education and Pratice, Vol. 3, No 13: 81) 

  

 Namun, karena tuntutan orang tua semakin banyak, anaknya 

diserahkan kepada lembaga pendidikan sekolah.Penyerahan anak didik ke 

lembaga sekolah itu bukan berarti orang tua lepas tanggungjawabnya sebagai 

pendidik yang pertama dan utama. 

 Dalam paradigma jawa, pendidik diindentikkan guru yang artinya 

“digugu” dan “ditiru”. Paradigma baru pendidik tidak hanya berfungsi sebagai 

pengajar tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator proses belajar mengajar 

(Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 169).Pendidik dituntut untuk mampu 

memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas 

kependidikannya. 

Pengertian yang lain, guru adalah pendidik, sebab dalam pekerjaannya 

ia tidak hanya mengajar seseorang agar tahu beberapa hal, tetapi guru juga 
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melatih beberapa keterampilan  dan terutama sikap mental peserta didik 

(Sardiman A.M, 1990: 135). Munculnya kata pendidik tidak terlepas dari kata 

”pendidikan”. Umumnya, kata pendidikan dibedakan dari kata pengajaran, 

sehingga muncul kata ”pendidik” dan ”pengajar”. Menurut Prof. Dr. Muh. 

Said, pandangan semacam itu dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir orang barat, 

khususnya orang Belanda, yang membedakan kata onderwijs (pengajaran) 

dengan kata opveonding (pendidikan) (Muh. Said, 1981: 9). 

c. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Peran guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai 

pengajar guru merupakan perantara aktif (medium) antara peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan (Muhaimin, 1996: 54). Sebagai pendidik, guru harus 

menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina pengembangan bakat 

dan kemampuan peserta didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai. 

Rumah adalah tempat pertama yang mempengaruhi perilaku moral anak. 

Sekolah dan guru adalah tempat kedua untuk mempengaruhi perilaku moral 

anak. Guru dapat mendorong anak-anak dengan berbagai kualitas moral 

termasuk dalam pengembangan keagamaan (Kotaiah. 2014. Role Of The 

Teacher In Development Of Moral Values. Vol. 1. Issue. 3:70-72). 

Selain mengajar, guru juga memiliki beberpa peran penting (Imam 

Musbikin, 2010: 55). Diantaranya, Pertama, guru sebagai korektor. Seorang 

guru harus dapat membedakan nilai yang baik dan yang buruk.Semua nilai 

yang baik harus dipertahankan dan dilai buruk harus disingkirkan dari watak 

anak didik. 
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al kitab (Taurat) 
dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar 
kamu mendapat petunjuk” (Q.S. al-Baqarah: 53). 

 

Kedua, guru sebagai inspirator.Seorang guru harus dapat memberikan 

ilham yang baik bagi anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk 

bagaimana cara belajar yang baik. 

              

 
Artinya:” Orang yang beriman itu berkata: "Hai kaumku, ikutilah Aku, aku 
akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar” (Q.S. al-Mu’min: 38) 
 

Ketiga, guru sebagai informator.Seorang guru harus dapat memberikan 

informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain bahan 

pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah di programkan dalam 

kurikulum. 

                           

        

 
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa 
Sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) 
sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab 
yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksa-Nya, dan 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-
A’raaf: 167). 

 

 

 

d. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Para guru dituntut untuk secara terus-menerus mengembangkan 

kompetensinya sehingga menjadi guru yang profesional. Ada delapan ciri guru 

professional diantaranya: 
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1. komitmen bahwa mengajar adalah jabatan yang lebih menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan daripada sekedar mencari keuntungan 
pribadi. 

2. Memiliki suatu tingkat jabatan 
3. Memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan mampu 

memecahkan masalah berkaitan dengan profesi 
4. Senantiasa menambah pengetahuan tentang profesi keguruan 
5. Selalu belajar mendalami keahlian khusus 
6. Menjadi anggota organisasi profesi guru 
7. Menjunjung tinggi kode etik guru. 
8. Memandang jabatan mengajar sebagai karier hidup (Imam Musbikin, 

2010: 122) 
 

Guru juga wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi  

sosial,  dan  kompetensi  profesional  yang  diperoleh melalui pendidikan 

profesi. 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau 

landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan 

kurikulum atau silabus,  perancangan  pembelajaran;  pelaksanaan  

pembelajaran  yang  mendidik  dan  dialogis,  pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan  peserta  didik  untuk  

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian berarti kemampuan kepribadian  yang  

mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa berakhlak mulia, 

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif 

mengevaluasi kinerja  sendiri,  serta  mengembangkan  diri  secara  mandiri 

dan berkelanjutan. Adapun kompetensi profesional adalah kemampuan guru 
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dalam penguasaan materi pelajaran secara  luas  dan  mendalam.  Sedangkan  

kompetensi  sosial adalah  kemampuan  guru  untuk  berkomunikasi  lisan,  

tulisan, isyarat,  menggunakan  teknologi  komunikasi dan informasi secara 

fungsional, dan bergaul secara efektif  dengan  peserta  didik,  sesama  

pendidik,  tenaga kependidikan,  orangtuawali  peserta  didik,  serta  bergaul 

secara santun dengan masyarakat sekitar. 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh  

penghasilan  di  atas  kebutuhan hidup minimum dan jaminan  kesejahteraan 

sosial. Artinya dalam rangka menunjang  tugas  keprofesionalnya  guru 

memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup  

dirinya dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan,  

kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua. Penghasilan  di  

atas kebutuhan  hidup  minimum  ini  meliputi  gaji  pokok, tunjangan  yang  

melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa  tunjangan  profesi,  tunjangan  

fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan 

tugasnya sebagai  guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar 

prestasi (Nanat Fatah Natsir, 2007. Peningkatan Kualitas Guru dalam 

Perspektif Pendidikan Islam.Educationist. Vol.1, No. 1: 22-23) 

  

2. Pendidikan Islam 

Menurut M. Arifin (2008:10), mengemukakan pendidikan agama Islam 

adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang 

untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-

nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Sedangkan 

Menurut Muhaimin (2002:75-76), Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar 
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untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan dengan memperhatiakan tuntunan untuk menghormati agama lain 

dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional. 

Menurut Mgs. Nazarudin (2007:12) pendidikan agama Islam (PAI) 

merupakan “usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam 

menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan”. Sedangkan Bukhari Umar 

(2010:29), mengemukakan pendidikan agama Islam adalah proses 

transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak 

didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. 

Terminologi pendidikan dari perspektif Islam sering didefinisikan oleh 
parasarjana muslim menjadi tiga; tarbiyyah, yaitu  proses pendidikan yang 
memberikan penekanan pada fisik dan perkembangan intelektual individu; 
ta'dib, yaitu proses pendidikan yang memberikan penekanan pada 
memelihara manusia baik dengan pengetahuan tentang iman dan tuntunan 
etika disetujui oleh Islam, sehingga ia dapat menempatkan dirinya dan 
berhadapan dengan orang lain dalam masyarakat yang berkeadilan. Ta’lim 
yaitu proses pendidikan yang didasarkan pada pengajaran dan 
pembelajaran. (Raudlotul Firdaus Binti Fatah Yasin, 2013. Islamic 
Education: The Philosophy, Aim, and Main Features. International 
Journal of Education and Research.Vol.1,No. 10: 6). 

 

Konsep pendidikan Islam mempunyai cakupan yang sangat luas. 

Cakupannya itu dapat mengandung unsur aktivitas, berarti upaya yang secara 

sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam 

mengembangkan pandangan hidup, sikap, dan keterampilan hidup, baik yang 

bersifat praktis, mental, maupun sosial.  
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Pendidikan Islam dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang 

bersumber dari Al-Quran dan al-Hadits. Dalam penerapannya dirumuskan 

konsep pendidikan Islam yaitu proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai 

Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, 

pengasuhan pengawasan, dan pengembangan potensialnya, guna mencapai 

keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat (Mujtahid, 2011: 

20). 

3. Pengembangan keagamaan di desa Tempuran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hanani Hussin dkk, 

dalam pengajaran keagamaan menekankan pendekatan kepada siswa, guru dan 

bahan pembelajaran.Pengajaran praktik keagamaan harus dilakukan dengan 

praktek sebagai imbangan dari teori. Pengetahuan pedagogik dilapangan akan 

menentukan kemampuan guru dalam mentransfer ide-ide, informasi, 

pengetahuan keterampilan dan bimbingan kepada siswa dengan cara yang 

lebih terorganisir. Pengajaran keagamaan harus dilaksanakan dengan 

menerapkan berbagai pendekatan, metode dan tindakan yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. (Nur Hanani Dkk. 2014.The Religious Practices Teaching 

Pedagogy of Islam Education Excellent Teachers. dalam MCSER 

Publishing,Rome-Italy,  Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 5, No. 

16 : 244). 

Uraian diatas, perlu kiranya pemahaman tentang kondisi sosial 

keagamaan masyarakat di desa Tempuran Paron Ngawi. Tempuran adalah 

desa diwilayah kecamatan Paron, kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dan 

terdiri dari beberapa dusun, yaitu Bulakan, Tempuran, Tempurjo, Tempursari, 

Munggur, Melikan, Jegolan, Bendo, dan Bakalan. 
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Tempuran telah memiliki tingkat keagamaan yang memadai, hal ini 

dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan, baik lembaga umum maupun 

pendidikan agama. Banyaknya kegiatan keIslaman yang dilaksanakan di desa 

Tempuran, kondisi sosial masyarakat di desa Tempuran serta banyak ulama 

atau tokoh agama.  

Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan diataranya, pengajian pada 

hari-hari besar, organisasi pemuda, majlis Ta’lim (dzikir), yasinan, thariqah. 

Peningkatan keagamaan di desa Tempuran oleh lembaga pendidikan agama 

formal seperti MTs setidaknya member kontribusi positif dalam penyiapan 

generasi mendatang.  

F. Metode  Penelitian 

1. Paradigma penelitian 

Paradigma penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitaif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam kehidupan 

sehari-hari dalam situasi wajar, berinteraksi bersama mereka, melakukan 

wawancara serta berusaha memaknai bahasa, kebiasan, dan perilaku yang 

berhubungan dengan pokus penelitian (Lexy J Moleong, 2002: 31). 

Metode ini digunakan peneliti, karena data yang diperoleh masih 

berbentuk umum, selanjutnya data dideskripsikan menjadi informasi yang lebih 

khusus dan diharapkan akan dapat memberikan informasi tentang bagaimana 

peran guru dalam pengembangan keagamaan. Untuk mengumpulkan data ini 

maka penulis melibatkan pihak yang terkait yaitu kepala sekolah, guru PAI, tokoh 

masyarakat dan masyarakat Tempuran. 

2. Jenis Penelitian 
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Jenis Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (field 

research), karena penelitian, langsung menggali data di lapangan. Disamping itu, 

penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang prosudernya menghasilkan 

data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati (Robert dan Steven J. yang dikutip Moleong, 2002:3). 

3. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan phenomenologis, yakni 

mendekati secara mendalam suatu fenomena (peristiwa) yang menyita perhatian 

masyarakat luas karena keunikan dan kedasyatan fakta tersebut mempengaruhi 

masyarakat. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data, yaitu sumber dari mana data itu diperoleh. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan ini 

data yang diambil meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 2002:55) Sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan guru Pendidikan Agama Islam di MTs N 

1 Paron di Bendo. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, 

keterangan-keterangan atau publikasi. ( Marzuki, 2002: 56).Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data tertulis seperti data sekolah, 

guru, karyawan dan siswa, struktur organisasi, daftar inventaris dan buku-buku 

penunjang. 

5. Subyek Penelitian 
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Obyek penelitian ini dilakukan di MTsN 1 Paron di Bendo, sedangkan 

subjek penelitian adalah guru MTsN 1 Paron di Bendo dan masyarakat 

Tempuran.   

6. Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 

2009:76). Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data di 

lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di MTs N 1 Paron l di 

Bendo, untuk mengetahui kegiatan pengembangan keagamaan di madrasah. 

Dalam observasi ini, beberapa data yang di butuhkan peneliti yaitu: 

1) Interaksi madrasah dengan masyarakat 

2) Program atau kegiatan pengembangan keagamaan di madrasah 

3) Keadaan dan kondisi guru, karyawan, siswa, sarana prasarana dan 

masyarakat di desa Tempuran 

b. Interview (wawancara) 

Interview adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2009: 74). Metode 

interview ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi denganjalan 

langsung kepada yang bersangkutan atau kepada kepala sekolah dan guru di 

MTs N 1 Paron di Bendo. Jadi dengan metode wawancara langsung ini dapat 

digunakan untuk mencetak, melengkapi, dan menyempurnakan data hasil 

observasi. 
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Dalam interview tersebut, ada beberapa data yang diperoleh dari 

penelitian yang hanya akan didapat dari interview. Adapun data tersebut yaitu: 

1) Pandangan guru MTsN Paron di Bendo tentang tingkat keagamaan di 

desa Tempuran. 

2) Peran Guru MTsN Paron di Bendo dalam pengembangan keagamaan di 

desa Tempuran. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter (Riduwan, 2009: 77). 

Metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data memiliki 

posisi yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam 

dokumentasi kali ini adabeberapa data yang dibutuhkan yaitu: 

1) Denah sekolah 

2) Struktur organisasi sekolah 

3) Sejarah, Visi, Misi, dan Tujuan MTs N Paron di Bendo 

4) Keadaan guru, karyawan, dan siswa 

5) Dokumentasi sarana dan prasarana 

6) Dokumentasi kegiatan pengembangan keagamaan di desa Tempuran 

7. Validitas Data 

Untuk menjaga validitas data dan menguji hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. 

a. Triangulasi Data, Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, 

arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai 
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lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 

berbeda. 

b. Tiangulasi Teori, Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk 

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat 

 

8. Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya peneliti menganalisis data 

tersebut dengan menerapkan langkah-langkah reduksi data, display data, 

pengambilan kepustusan dan verifikasi, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) 

Merangkum, memilah, dan memilih hal-hal pokok atau data yang 

sesuai dengan focus penelitian serta membuang data yang tidak 

diperlukan. 

b. Display data (data display)  

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian verbal atau teks 

yang bersifat naratif. 

c. Pengambilan keputusan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification)  

Peneliti mencari makna dari data yang diperoleh, kemudian 

mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi yaitu mengumpulkan 

data baru untuk mendukung kesimpulan yang telah diambil (Sugiyono, 

2007: 336-345). Analisis data tersebut jika digambarkan dalam bentuk 

bagan adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan langkah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyajikan 

dan menganalisis data, peneliti menerapkan teknik analisis deskriptif analisis. 

Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dianalisis secara 

deskriptif analitik. Artinya hasil analisis berupa gambaran situasi yang diteliti 

dalam bentuk uraian naratif serta tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan 

statistik (Ibrahim dan Nana Syaodih, 1996: 197). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan  tesis  ini,  terbagi  menjadi  lima  bab,  dan  masing-masing  bab  

terdiri  dari  sub-sub  bab,  yaitu: 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Penelitian, Fokus 

Penelitian, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Kajian Pustaka, kerangka teori, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Merupakan kajian teori yang meliputi; A. Pengertian peran, 

pengertian guru pendidikan agama Islam, Guru Madrasah Tsanawiyah, tugas dan 

tanggung jawab guru, kompetensi guru Madrasah Tsanawiyah. B. pengertian 

REDUKSI 

 DATA 

KESIMPULAN/ 

VERIFIKASI 

DISPLAY 

DATA 

PENGUMPULA
N DATA 
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pendidikan agama Islam, fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam, dasar pendidikan 

agama Islam, ruang lingkup pendidikan agama Islam, metode pendidikan agama 

Islam, evaluasi pendidikan agama Islam. C. Peran guru Madrasah Tsanawiyah dalam 

pengembangan pendidikan agama Islam. 

BAB III Gambaran umum MTsN 1 Paron  di Bendo dan perannya 

dalampengembangan keagamaan di desa Tempuran, Paron, Ngawi. Yang terdiri dari 

dua bagian, yaitu A. Gambaran umum sekolah, meliputi letak geografis, sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, keadaan guru, karyawan, siswa, dan 

sarana prasarana. B. Peran guru MTsN 1 Paron di Bendo dalam pengembangan 

keagamaan di desa Tempuran, Paron, Ngawi. 

BAB IV Analisis peran guru MTsN 1 Paron di Bendo dalam pengembangan 

keagamaan di desa Tempuran, yaitu; analisis pandangan guru MTsN 1 Paron di 

Bendo tentang keagamaan di desa Tempuran, Paron, Ngawi tahun 2014 dan analisis 

peran guru MTsN 1 Paron di Bendo dalam pengembangan keagamaan di desa 

Tempuran tahun 2014. 

BAB V Penutup, meliputi Simpulan, Implikasi dan Saran-saran. 


