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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

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 

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

Pasal 1. 
2Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama Pada Sekolah. 
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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 Creativeyang 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 

lapangansekolah reguler biasanya pendidikannyaterfokus pada ranah 

pengetahuannyasaja dan kurang menjamahaspek afektif dan psikomotorik 

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

unggulan yang ada disekolah 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 yaituaspek 

pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar dapat diberikan secara 

teoritis, sikapatau perilaku keseharian siswa di lingkungan sekolah 

pengendalian guru dan keterampilan dalam membaca Al-Qur’an dengan 

tartil dan tahfidz. Dengan ini sistem kelas creative merupakan pilihan yang 

 
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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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 peningkatan 

prestasi siswa 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”. 

B. Rumusan Masalah 

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 dalam 

meningkatkan prestasi siswa di kelas creative Sekolah Kejuruan 

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

WIB. 
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Muhammadiyah 2 Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2020/2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru PAI, faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam meningkatkan prestasi siswa di 

kelascreativeSekolah Menengah Kejuruan 2 Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2020/2021. 

2. Untuk menjadi pertimbangan pemerintah, praktisi pendidikan, dan 

stakeholders sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa melalui 

pendidik. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

pengetahuan, bahan bacaan, dan bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

 Hasil peneitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang manfaat kelas creative dalam meningkatkan prestasi 

siswa. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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.6 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan 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.  

3. Sumber Data 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas Creative Sekolah Menengah 

Kejuruan 2 Andong Kabupaten Boyolali semester ganjil Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Selain itu sumber data yang lain diantaranya: 

a. Bapak Mulyadi, S.Pd.I., selaku guru pendidikan agama Islam 

b. Bapak Suyono, S.Pd.I., selaku guru pendidikan akhlak 

 
6Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31. 
7Sudarwan Danim, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 54. 
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c. Ibu Eny Priyanti, S.Pd., selaku pengurus kelas creative 

d. Ibu Tri Zuni, ST., selaku pengurus kelas creative 

e. Aji Eka Putra selaku siswa kelas XI TKR creative 

f. Fatiyah Zahra selaku siswa kelas XI MM creative, 

g. Salvania Al-Hisani Sarah siswa kelas XI MM creativedan 

h. Sulton Arif Wicaksono selaku siswa kelas XII MM creative. 

4. Penentuan Subjek 

Dalam penelitian ini subjek dalam penelitain yaitu guru PAI dan 

siswa-siswi kelas creative Sekolah Menengah Kejuruan 2 Andong 

Kabupaten Boyolali. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakandalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

  Observasi adalah pengamatan yang berdasarkan 

pengalaman secara langsung dengan melihat, mengamati dan 

mendengarkan sendiri kemudian mencatat perilaku dan peristiwa 

yang terjadi pada kondisi sebenarnya.  

  Dalam penelitian ini memakai metode observasi untuk 

mencatat setiap kegiatan dalam meningkatkan presatsi siswa 

selama penelitian dari awal pelaksanaan kegiatan sampai selesai 

baik untuk mendapatkan data situasi dan lokasi penelitian berada.  
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b. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak adalah pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.8 Dalam penelitian 

ini, pihak yang diwawancarai adalah guru PAI, pengurus kelas 

creativeserta siswa SMK Muhammadiyah 2 Andong Kabupaten 

Boyolali. Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan 

untuk mengetahui peran guru PAIdan faktor pendukung dan 

penghambat dalam meningkatkan prestasi siswa. 

c. Dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

berupa teks tertulis, gambar maupun foto pada saat penelitian yang 

bersangkutan dengan objek yang diteliti.9Dalam penelitian ini 

dokumen yang diambil yaitu gambar yang berkaitan dengan 

meningkatkan prestasi siswa di kelas creative Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. 

6. Keabsahan Data  

 Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik untuk 

 
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), 174. 
9 Muri Yusuf, Metode Penelitian (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 391. 
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menguji keabsahan data, triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data 

dengan cara mengecek sumber data yang sama namun dengan alat 

yang berbeda.10 

7. Metode Analisis Data 

 Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen merupakan 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.11 

 Dalam menganalisis data terdapat tiga langkah yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

a. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan proses memilih, 

menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah 

data kasar ke dalam catatan lapangan. Sajian data merupakan 

suatu cara dalam merangkai data dalam satu organisasi yang 

memudahkan untuk pembuatan kesimpulan.12 

 
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 373. 
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), 248. 
12 Muhammad Ali, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2014), 261. 
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  Pada reduksi data hal yang harus dilakukan adalah 

memilah-milah data, memusatkan data pada permasalahan yang 

akan dikaji, melakukan penyederhanaan, abstraksi dan 

transformasi. 

b. Penyajian Data 

  Penyajian data merupakan sekumpulan informasi terusan 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Oleh karena itu yang ada di lapangan 

dianalisis terlebih dahulu kemudian dapat memaparkan uraian 

peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk siswa 

berprestasi dengan jelas. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dikemukakan di awal merupakan 

kesimpulan yang masih bersifat sementara, dan akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendungkung 

padatahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti 

yang valid pada saat penelitian lagi ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang 

kredibel.  
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Setelah penarikan kesimpulan, kemudian data 

diinterpretasikan guna memperoleh gambaran terkait peran guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi siswa di 

kelas creative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


