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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

SDN 2 Temurejo adalah sekolah dasar yang terletak di desa Temurejo 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Desa Temurejo merupakan 

sebuah desa agraris dan religius. Apalagi desa Temurejo dekat dengan Desa 

Ngroto Kecamatan Gubug yang terdapat tokoh kharismatik yaitu Simbah 

Abdurrohman Ganjur dan Simbah Sirojuddin. Simbah Abdurrohman Ganjur 

dan Simbah Sirojuddin merupakan tokoh yang ikut melawan penjajah Belanda. 

Mereka berandil besar dalam perkembangan agama Islam di desa-desa sekitar. 

Ketokohan kedua ulama besar tersebut mewarnai kehidupan religius di 

desa Temurejo, tak terkecuali siswa yang sekolah di SDN 2 Temurejo. Siswa-

siswa di SDN 2 Temurejo telah menyatu dalam kondisi relegius yang 

ditanamkan oleh para tokoh lelulurnya sehingga terbawa rasa suka kepada 

mata Pelajaran Agama Islam. Hal tersebut menjadikan siswa-siswa SDN 2 

Temurejo senang sekali dengan kegiatan yang bersifat Islami. Gayung 

bersambut yang dirasakan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

sekolah itu. Kegiatan ekstrakurikuler adalah wadah yang tepat untuk 

menyalurkan bakat dan keinginan siswa-siswanya. Dari beberapa jenis 

kegiatan dilakukan oleh siswa. Kegiatan Kaligrafi Islam, Rebana, Tilawatil 

Qur’an, Pidato dan kegiatan lainnya. 
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Dari beberapa kegiatan tersebut sudah berhasil mempersembahkan 

prestasi yang menggembirakan, meskipun baru pada tingkat kecamatan. 

Artinya masih perlu adanya peningkatan pemberdayaan bagi guru PAI agar 

dapat mempersembahkan prestasi yang tertinggi, minimal tingkat kabupaten. 

Hal ini sebagaimana instruksi kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pendidikan kecamatan Karangrayung, yang sering disampaikan rapat dinas 

kepala sekolah. Pada setiap kesempatan rapat tersebut, kepala UPTD 

Pendidikan kecamatan Karangrayung memberikan motivasi kepada semua 

kepala sekolah agar dapat meningkatkan prestasi sekolah yang dikelolanya. 

Atas instruksi kepala UPTD Pendidikan kecamatan Karangrayung tersebut, 

SD Temurejo menerima instruksi untuk meningkatkan prestasi sekolah, dan 

salah satunya adalah prestasi mata pelajaran PAI.  

Kondisi religius siswa dan kompetensi guru PAI menjadi alasan 

pendukung untuk memilih dan mewujudkan prestasi sekolah yang lebih baik, 

melalui prestasi mata pelajaran PAI. Menurut Janawi (2012: 30) kompetensi 

mutlak dimiliki oleh seorang guru sebagai suatu kemampuan dasar, keahlian, 

dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sebab seorang guru yang 

dikatakan profesional adalah guru yang memiliki kompetensi dalam bidang 

yang ditekuninya dan menjadi pilihan pekerjaan dalam hidupnya. 

Guru dituntut mempunyai kompetensi dalam hal pengetahuannya, 

sebab gurulah yang akan mengajarkan, mentransformasi pengetahuan kepada 

anak didiknya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam ilmu 

pendidikan Islam, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada anak 



3 

didik saja tapi harus mampu mengarahkan kemana seharusnya bakat dan 

kemampuan anak didik itu dikembangkan. 

Ketanggapan positif dari guru PAI terhadap mata pelajaran PAI juga 

dapat digunakan untuk membekali sekaligus membenahi karakter siswa. 

Karakter siswa dalam pembelajaran diperlukan agar kemampuan yang diserap 

tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif dan afektif saja, melainkan ada 

perubahan terhadap sikap dan perilaku siswa. Penanaman karakter peserta 

didik juga perlu ditekankan dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler, disamping 

pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi tantangan 

globalisasi.  

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di setiap satuan 

pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dapat 

menjadi landasan bagi pembentukan pribadi peserta didik, dan masyarakat 

pada umumnya. Namun demikian, pada kenyataannya hampir setiap hari, kita 

disuguhi contoh-contoh yang menyedihkan melalui film dan televisi, yang 

secara bebas mempertontonkan perilaku sadisme, mutilasi, kekerasan, 

premanisme, kejahatan perselingkuhan, kawin siri, penyalahgunaan obat 

terlarang dan korupsi, yang telah membudaya dalam sebagian masyarakat, 

bahkan di kalangan pejabat dan artis. Ditambah lagi, pemuda, pelajar dan 

mahasiswa yang diharapkan menjadi tulung punggung bangsa telah terlibat 

dengan VCD porno, pelecehan seksual, narkoba, geng motor, dan perjudian. 

Contoh tersebut erat kaitannya dengan kualitas pendidikan dan sumber daya 

manusia, serta rendah dan rapuhnya fondasi moral spiritual kehidupan bangsa. 



4 

Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan dan penekanan 

karakter kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan 

dapat menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga masyarakat dan bangsa 

Indonesia bisa menjawab berbagai masalah dan tantangan yang semakin rumit 

dan kompleks. Dalam rangka mempertinggi daya saing, kemampuan 

memahami hakikat perubahan, dan memanfaatkan peluang yang timbul, serta 

mengantisipasi terkikisnya rasa nasionalisme dan erosi ideologi kebangsaan, 

serta penanaman karakter, maka peran guru PAI menjadi sosok sentral dalam 

mengajarkan pendidikan di sekolah (Zebua, 2016: 1). 

Guru PAI adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak 

orang.Kehadiran guru PAI di tengah-tengah kehidupan manusia khususnya di 

SDN 2 Temurejo sangat penting, tanpa ada guru PAI atau seorang yang dapat 

ditiru, diteladani oleh manusia (khususnya siswa) untuk belajar dan 

berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, agama. Guru PAI 

sebagai tenaga profesional merupakan sarana realisasi tekad pemerintah dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, agar nantinya kualitas SDM 

Indonesia mampu berdiri sejajar dengan dengan bangsa lain di dunia. Dengan 

demikian guru dituntut untuk mampu dalam menerjemahkan tujuan dari 

pendidikan lewat kurikulum, bahan-bahan pengajaran dan lainnya melalui 

kegiatan ekstrakurukuler. 

Salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional adalah 
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terletak pada peran guru pendidikan agama, khususnya Guru PAI di sekolah. 

Guru PAI tidak hanya bertugas untuk mengajarkan apa yang menjadi materi 

bahan ajar di sekolah, tetapi lebih dari pada itu guru PAI mempunyai tugas 

untuk mendidik, mengarahkan dan menanamkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

Islami terhadap para siswa.  

Guru PAI di sekolah sebagaimana guru mata pelajaran lainnya dituntut 

untuk memiliki kompetensi guru yang sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu setiap guru harus memiliki kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional dan sosial. Pengembangan keempat kompetensi 

tersebut perlu terus dikembangkan, baik melalui pendidikan, pelatihan, 

maupun kerja kelompok atau organisasi profesi guru. 

SD Negeri 2 Temurejo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

selalu berusaha dan terus meningkatkan mutu pendidikan serta sumber daya 

manusia yang berkualitas. Agar tenaga pendidik lebih berkualitas maka 

diperlukan berbagai upaya untuk pemberdayaan profesionalisme guru. 

Pemberdayaan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di SD Negeri 2 

Temurejo tidak hanya bersifat formal saja, antara lain guru mengikuti seminar, 

pelatihan, dan sebagainya. Pemberdayaan juga bersifat informal, yang mana 

guru-guru berdiskusi dan bertukar pikiran tentang bagaimana metode dan 

strategi dalam pembelajaran di kelas. Salah satu upaya pemberdayaan 

profesionalisme guru PAI di sekolah adalah pemberdayaan guru dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. 
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Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru PAI bersama 

dengan siswa-siswa merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran yang materinya tidak terdapat dalam uraian kompetensi dasar 

atau silabus pendidikan agama Islam (Nuroniyah, dkk., 2009: 1). Kegiatan ini 

dapat dilakukan baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dengan 

maksud memperluas pengetahuan dan wawasan siswa dalam rangka 

meningkatkan prestasi dan mencapai tujuan pendidikan.  

Sebagai sekolah negeri, SD Negeri 2 Temurejo tidak ketinggalan 

dengan teknologi informasi, yang mana tiap-tiap sekolah dituntut untuk 

mampu menjawab tantangan globalisasi. Maka dari itu tenaga pendidik 

terutama guru PAI merupakan sosok yang disorot dalam menerapkan 

keilmuan baik umum maupun agama kepada peserta didiknya. Jika tenaga 

pendidik kurang bahkan minim akan ilmu pengetahuan dan informasi maka 

secara tidak langsung berdampak pada kualitas pendidikan pada lembaga 

tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu mendukung adanya upaya 

pemberdayaan guru PAI dalam rangka pemberdayaan profesionalisme guru 

PAI melalui kegiatan ekstrakurikuler.  

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah 

“Bagaimana pemberdayaan guru PAI pada kompetensi profesional dalam 

kegiatan ekstrakurikuler di SDN 2 Temurejo Kabupaten Grobogan?”. Fokus 

tersebut dirinci menjadi: 
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1. Bagaimana kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan selama ini ? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk 

meningkatkan  kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo 

Kab. Grobogan? 

3. Faktor-faktor apa yang mempermudah dan menjadi kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk meningkatkan  

kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 

Temurejo Kab. Grobogan selama ini. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara 

untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SDN 2 Temurejo 

Kab. Grobogan. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempermudah dan menjadi 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk 

meningkatkan  kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo 

Kab. Grobogan. 

 

 



8 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat diperoleh kegunaan atau 

manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bidang Pendidikan Agama Islam, 

khususnya yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan guru PAI 

di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan kepala sekolah untuk senantiasa melakukan 

evaluasi menyeluruh, serta menyusun agenda upaya peningkatan 

pemberdayaan kompetensi professional guru PAI. 

b. Bagi Guru PAI 

Sebagai masukan untuk memberikan motivasi pengembangan diri 

agar kompetensi professional yang dimiliki meningkat. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Dapat dijadikan perbandingan bagi pembaca yang akan 

mengadakan penelitian, khususnya tentang pemberdayaan guru mapel 

PAI menjadi guru profesional. 


