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PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI KELAS CREATIVE 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 

ANDONG TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

Abstrak 

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mendidik 

siswa menjadi generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dan nilai moral 

dalam kehidupan. Dengan itu guru pendidikan agama Islam mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan prestasi siswa. Dalam menjalankan 

perannya guru pendidikan agama Islam harus mampu menjadi pendidik, 

motivator, evaluator, pengajar dan pembimbing peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa. Di sisi lain guru pendidikan agama Islam dalam 

melakukan perannya  terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambatnya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi siswa dan untuk 

mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

meningkatkan prestasi siswa di kelas creative SMK Muhammadiyah 2 

Andong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan psikologi. Subjek penelitian adalah guru pendidikan 

agama Islam SMK Muhammadiyah 2 Andong. Metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya 

menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan trisngulasi 

teknik.Hasil penelitian menujukkan bahwa peran guru pendidikan agama 

Islam sudah baik hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan bahwasanya peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi siswa yaitu sebagai pendidik, motivator, evaluator, 

pengajar dan pembimbing serta menjadi orang tua bagi peserta didik. Faktor 

pendukung yang mempengaruhi peningkatan prestasi siswa yaitu kesahatan 

jasmani, kemauaan belajar dan motivasi dalam diri siswa, sarana belajar yang 

cukup dan lingkungan yang kondusif serta pembimbing yang intensif. Faktor 

penghambatnya adalah kemampuan siswa yang berbeda-beda dan kondisi 

lingkungan siswa yang kurang baik serta alokasi waktu pembelajaran dikelas 

yang terbatas. 

Kata Kunci: Peran Guru Pendidikan Agama Islam, Prestasi Siswa  

Abstrak 

Education is a process carried out in educating students to become a 

generations that has khowledge and moral values in life. With that Islamic 

religious educationteachers have an important role in improving student 

achievement.In carrying out its role, Islamic religious educations teachers 

must educators, motivators, evaluators, teachers and mentors students so that 
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they can improve student achievement. On the other hand, Islamic religious 

education teachers in carrying out their roles, tehere are several supporting 

factors and inhibiting factors. The purpose of this study was to describe the 

role of Islamic religious education teachers in improving student achievement 

and to describe the supporting and inhibiting factors in improving student 

achievement in the creative class of SMK Muhammadiyah 2 Andong.This 

research is a field research with a psychological approach. The research 

subjects were the teachers of Islamic religious education at SMK 

Muhammadiyah 2 Andong. Methods of data collection using observation, 

interviews, and documentation. The data analysis used three steps, namely 

data reducation, data presentation and conclusion drawing. The validity of the 

data used source triangulation and technical triangulation.The results of the 

study show that the role of Islamic religious education teachers is good, this is 

evidenced by the results of observations and interviews in the field that the 

role of Islamic religious education teachers in improving student 

achievement, namely as educators, motivators, evaluators, teachers and 

mentors as well as being parent for students. Supporting factors that influence 

the inprovement of student are physical health, willingness to learn and 

motivation in students, adequate learning facilities and a conducive 

environment and intensive mentoring. The inhibiting factors are the different 

abilities of students and the students’ environmental conditions are not good 

and the allocation of learning time in class limited. 

Keywords: Role of Islamic Education Teacher, Student Achievement 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu proses membimbing peserta didik untuk menjadi 

manusia yang sempurna baik ilmu pengetahuannya maupun akhlaknya dalam 

kehidupan. Dengan itu guru PAI mempunyai tugas penting dalam membentuk 

siswa berprestasi, dengan tidak cukup memindahkan ilmu pengetahuan saja akan 

tetapi sampai siswa itu paham dan diterapkan dalam kehidupan. Hal tersebut 

ditegaskan bahwa peran guru menurut Undang-undang Republik Indonesia 

tentang guru dan dosen yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi siswa.1Kemudian peran guru PAI dalam 

peraturan Menteri Agama RI yaitu pendidik yang profesional mempunyai tugas 

 
1Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

Pasal 1. 
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utama yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

memberikan teladan, menilai dan mengevaluasi siswa.2 

Pendidikan adalah suatu cara guna menciptakan dan meningkatkan 

manusia yang bermutu dan bermartabat. Pendidikan yang berkualitas dapat 

dijadikan tolak ukur bangsa yang bermartabat. Hal ini sebagaimana tujuan 

pendidikan adalah meningkatnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

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

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

bertanggung jawab.3 

Pesatnya perkembangan sosial yang menjadikan tantangan bagi 

perkembangan pendidikan peserta didik, misalnyapemanfaatan gadget  yang tidak 

tepat, banyaknya terjadi kasus kenakalan remaja, pergaulan yang salah. Adanya 

tantangan tersebut tidak mengurangi semangat belajar siswa Creative yang mana 

dibuktikan dengan prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi baik prestasi dalam 

bidang agama maupun keahlian seperti Lomba CCI, Murrotal, Tahfidz maupun 

LKS.4 Yang terjadi di lapangan sekolah reguler biasanya pendidikannya terfokus 

pada ranah pengetahuannya saja dan kurang menjamah aspek afektif dan 

psikomotorik peserta didik. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya program-

program unggulan yang ada di sekolah reguler. Tetapi akan berbeda apabila 

berada di sekolah yang memiliki program khusus atau program kelas creative 

karena pendidikan program kelas creative dirancang dengan mendesain program-

program pendidikan yang meliputi tiga aspek yaitu aspek pengetahuan dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat diberikan secara teoritis, sikap atau perilaku 

keseharian siswa di lingkungan sekolah pengendalian guru dan keterampilan 

dalam membaca Al-Qur’an dengan tartil dan tahfidz. Dengan ini sistem kelas 

 
2Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama Pada Sekolah. 
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, bab II, Pasal 3. 
4Hasil Observasi di SMK Muhammadiyah 2 Andong, Tanggal 24 Januari 2022, Jam 09.00 

WIB. 
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creative merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan prestasi siswa baik 

dalam bidang non-akademik ataupun akademik.5 

SMK Muhammadiyah 2 Andong yaitu sekolah kejuruan yang mempunyai 

program kelas creative sebagai salah satu cara pembentuk siswa berprestasi sesuai 

dengan visi sekolah adalah menciptakan lulusan yang Religius, Berprestasi dan 

Profesional. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul penelitian 

“PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI KELAS CREATIVE SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 ANDONG KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2020/2021”. 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi siswa di kelas creative Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 2 Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2020/2021?,  2) 

Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatkan 

prestasi siswa di kelas creative Sekolah Kejuruan Muhammadiyah 2 Andong 

Kabupaten Boyolalai Tahun Pelajaran 2020/2021?. 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendeskripsikan peran guru 

PAI, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan prestasi siswa 

di kelas creative Sekolah Menengah Kejuruan 2 Andong Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2020/2021 dan untuk menjadi pertimbangan pemerintah, praktisi 

pendidikan, dan stakeholders sekolah dalam pembentukan siswa berprestasi 

melalui pendidik. 

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan, 

 
5Hasil Observasi di SMK Muhammadiyah 2 Andong, Tanggal 1 Maret 2021, Jam 09.00 

WIB. 
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bahan bacaan, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 

Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

pengetahuan, bahan bacaan, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

sejenis.  

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian 

yang dilakukan dengan mencari data-data di lapangan atau dapat diartikan juga 

penelitian dilaksanakan dengan langsung terjun ke lokasi penelitian guna 

mengamati objek penelitian dan ikut terlibat dalam penelitian.6Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan psikologi yang fokus pada pendekatan perilaku. 

Pada dasarnya pendekatan perilaku adalah respon atas stimulus yang muncul atau 

sering digambarkan dengan model S-R hubungan stimulus dengan respon.7 

Pendekatan psikologi yang dimaksud yakni meneliti peran guru PAI dalam 

meningkatkan prestasi siswa di kelas Creative. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh peneliti dan telah dijabarkan pada BAB 

III, mengenai Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi 

siswa di kelas creative SMK Muhammadiyah 2 Andong Kabupaten Boyolali dan 

faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. 

 Data yang ditunjukan mengenai peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi siswa di kelas creative SMK Muhammadiyah 2 Andong, 

faktor pendukung internal dan eksternal, faktor penghambat internal dan 

eksternal. 

 

 
6Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31. 
7Sudarwan Danim, PsikologiPendidikan, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 54. 
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1.1 Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi 

Siswa Di Kelas Creative SMK Muhammadiyah 2 Andong 

Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi siswa di kelas 

creative SMK Muhammadiyah 2 Andong adalah guru sebagai pendidik, 

motivator, evaluator, pengajar dan pembimbing bagi peserta didik. Guru sebagai 

pendidik, guru pendidikan agama Islam mampu menjadi telandan yang baik bagi 

peserta didik dan lingkungannya. Guru sebagai motivator, guru PAI adalah 

motivator terbaik bagi siswanya, dengan memberikan nasehat, semangat dan 

dukungan tentu menjadi siswa lebih giat dalam meningkatkan prestasi. Guru 

sebagai evaluator, guru pendidikan agama Islam dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran tidak cukup menggunakan satu alat evaluasi akan tetapi untuk 

mengetahui prestasi siswa dapat dilihat nilai kumulatif pembelajaran pendidikan 

agama Islam. Guru sebagai pengajar, guru pendidikan agama Islam banyak 

mengajarkan ilmu agama yang baru tertuma kepada siswa yang tinggal 

dilingkungan yang kurang paham agama, maka guru pendidikan agama Islam 

harus mampu memberikan pengajaran yang baik sebagai bekal siswanya. Guru 

sebagai pembimbing, guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi 

siswa mampu menjadi pembimbing, seperti halnya ketika sebelum terlaksananya 

perlombaan guru PAI memberikan bimbingan yang intensif bagi siswa yang akan 

mengikuti kejuaraan.  

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi  

Peningkatan Prestasi Siswa Di Kelas Creative SMK Muhammadiyah 2 

Andong 

Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan 

prestasi siswa adalah faktor intenal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah 

faktor jasmani dan faktor psikologi. Faktor jasmani sebagai salah satu faktor 

pendukung dalam meningktakan prestasi siswa karena layanan kesehatan dikelas 

creative sangat terjaga akan tetapi juga sebagai faktor penghambat dalam 

meningkatkan prestasi siswa karena terdapat siswa yang mengantuk ketika 
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pembelajaran berlangsung. Faktor psikologi merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam meningkatkan prestasi siswa dengan metode pembelajaran yang 

telah diberikan oleh guru pendidikan agam Islam siswa cukup berpartisipasi 

dalam mengikuti pembelajaran. Faktor eksternal dari faktor keluarga merupakan 

faktor pendukung yang mana orang tua terus menjadi pendorong anak untuk lebih 

giat dalam belajar. Faktor eksternal dari lingkungan sekolah adalah sarana dan 

prasarana di SMK Muhammadiyah 2 Andong cukup memadai untuk kegiatan 

proses pembelajaran sehingga menjadi salah satu penunjang dalam meningkatkan 

prestasi siswa. Faktor lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor 

penghambat siswa dalam belajar karena tidak sedikit pergaulan anak sekarang itu 

baik, karena dipengaruhi oleh teman sebaya dan lingkungannya. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai beriku: Peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan prestasi siswa yaitu tidak cukup memindahkan ilmu pengetahuan di 

kelas saja namun mampu menjadi pendidik, motivator, evaluator dan pengajar 

serta pembimbing. Jika pembiasaan karakter Al-Islam dan kemuhammadiyahan 

sudah tertanam pada diri siswa akan terwujudnya siswa yang berprestasi serta 

berakhlakul karimah dan beradab. Dengan upaya pembiasaan karakter yang 

dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dapat memberikan pengaruh yang 

baik ke dalam diri siswa baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan 

di luar sekolah. 

 Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan prestasi siswa adalah 

kesahatan jasmani, kemauaan belajar dan motivasi dalam diri siswa, sarana belajar 

yang cukup dan lingkungan yang kondusif serta pembimbing yang intensif. 

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan prestasi siswa 

adalah kemampuan siswa yang berbeda-beda dan kondisi lingkungan siswa yang 

kurang baik serta alokasi waktu pembelajaran dikelas yang terbatas. Adanya 
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beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi siswa 

guru pendidikan agama Islam terus berupaya untuk mendidik dan membekali 

siswanya supaya mempunyai ilmu pengetahuan dan mampu bersaing di dunia luar 

ketika sudah lulus. 

4.2. Saran 

Berdasarakan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran sebagai bahan 

masukan bagi lembaga sekolah, saran dari penulis yang ingin disampaikan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Dalam melaksanakan perannya guru pendidikan agama Islam di SMK 

Muhammadiyah sudah bagus, tapi hendaknya guru pendidikan agama Islam 

senantiasa memberikan arahan yang intensif terhadap peserta didik sehingga 

peserta didik terarah sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. 

4.2.2 Waka kurikulum sudah bagus dalam membuatkan jadwal pembelajaran 

antara kelas creative dan kelas reluger, akan tetapi hendaknya bisa 

mengalokasikan waktu pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih banyak 

khususnya dikelas creative. 
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