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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ranah Pendidikan dewasa ini sangat berat rintangan dan tantangan yang 

harus dihadapi dengan kearifan dan bijaksana, merupakan suatu usaha secara 

sadar yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab untuk membantu 

perkembangan si terdidik mencapai kedewasaan jasmani maupun rohani. Melihat 

realita dilapangan banyak dijumpai pelajar yang mengalami krisis moral. 

Pendidikan karakter merupakan solusi yang diharapkan mampu memberikan 

pencerahan secara utuh ( Holistik ). Yakni memasukkan nilai-nilai moral 

kedalam rumpun mata pelajaran . Untuk tujuan tersebut keterlibatan semua pihak 

sangat diharapkan yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan guru. 

Penyelenggaraan pendidikan bagi suatu bangsa adalah merupakan ujung 

tombak menuju tercapainya cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal. Pendidikan 

informal merupakan tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan formal, maka 

pemerintah lebih bertanggung jawab walapun pada hakekatnya ketiga pendidikan 

itu saling terkait dan saling mendukung. 

Untuk mencapai kualitas bangsa yang diinginkan memerlukan sistem 

pendidikan yang tepat. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan aset 

bangsa dan investasi nasional guna mencapai keberhasilan pembangunan bangsa. 

Untuk mewujudkannya maka lahirlah Undang-Undang Sistem Pendidikan 
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Nasional No. 2 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang tersebut peran guru 

menduduki tempat strategis guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Guru merupakan seorang professional dalam masyarakat maka ia harus 

kompetitif dan mempunyai karakter yang bisa diteladani. 

Dalam dunia pendidikan formal, guru merupakan faktor yang sangat 

dominan karena bagi siswa guru itu sebagai teladan, bahkan menjadi tokoh 

identifikasi diri. Oleh sebab itu sudah sepantasnya guru memiliki perilaku dan 

kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya. Selain itu guru 

harus memahami dan mampu menghayati siswa yang dibina, karena wujud sikap 

dan perilaku siswa setiap saat tidaklah sama dan bisa jadi dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta nilai-nilai budaya yang 

berkembang di lingkungan masyarakat. 

Guru sebagai tenaga professional di dunia pendidikan di samping harus 

memahami hal-hal yang bersifat filosofis dan konseptual, juga perlu mengetahui 

dan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis, seperti melakukan interaksi dalam 

kegiatan belajar mengajar, maka seorang guru harus memiliki kemampuan ganda 

yaitu kemampuan dalam mendesain program dan mempunyai keterampilan 

mengkomunikasikan program itu kepada anak didik. Interaksi yang dimaksud 

adalah hubungan yang baik antara guru dengan siswa dalam usaha mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Demikian juga siswa ikut menentukan keberhasilan proses belajar 

mengajar, hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa sangat mendukung 

keberhasilan tujuan yang diharapkan. Guru dan siswa harus saling aktif dalam 
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berinteraksi. Jika tidak demikian siswa belum tentu dapat menerima pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Namun ada kalanya guru tidak memberikan respon 

terhadap tingkah laku siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Bila hal ini 

terjadi bisa jadi ketidakberhasilan atau kegagalan siswa yang akan terealisasi. 

Menurut Qomari Anwar, guru yang dangkal penguasaan ilmunya akan 

mengalami kendala dalam berinteraksi dengan muridnya apalagi untuk masa kini 

dan yang akan datang. (Qomari, 2002 : 120). 

Pelaksanaan interaksi edukatif antara guru dengan siswa dalam suatu 

kelas tidaklah mudah karena guru dan siswa merupakan dwi tunggal, harus ada 

keterkaitan antara satu dengan yang lain menjadi keterpaduan. Jika salah satu 

tidak baik, maka berakibat interaksi edukatif itu tidak bisa diterapkan. 

Untuk melaksanakan interaksi edukatif diperlukan kesabaran dan 

perhatian yang sungguh-sungguh dari seorang guru. Kompetensi interaksi 

edukatif bagi guru merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi karena proses 

pembelajaran bisa terlaksana dan langsung jika ada interaksi edukatif yang baik 

antara guru dan siswa. Menurut Hadirja Paraba mengajar merupakan kegiatan 

yang dilakukan guru dalam mentransfer atau memberikan pengetahuan dan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa sesuai pedoman dan petunjuk yang 

telah ditetapkan (Hadirja Paraba, 2000 : 9). 

Demi keberhasilan agar tidak tersesat dalam pengajaran, maka guru harus 

mengetahui tabiat pembawaan adat kebiasaan, rasa dan pemikiran murid agar 

tidak salah langkah dalam incndidik anak-anak. (Al-Abrosyl, 1970 : 139). 

Dalam kenyataanya dunia pendidikan khususnya di lembaga pendidikan 
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formal, berkenaan dengan interaksi ini sering terabaikan. Dalam proses belajar 

mengajar di MAN Tempursari Ngawi, interaksi edukatif antara guru dan siswa 

kurang kondusif. Sebagai indikasi, guru lebih dominan dalam memberikan 

stimulus kepada anak didik, diantaranya guru melakukan pendekatan secara 

individual, horizontal dan secara klasikal. 

Kelas X dan XI adalah kelas yang paling banyak bermasalah terkait 

dengan interaksi edukatif seperti sering terlambat, kurang mematuhi aturan 

madrasah yang telah ditetapkan, sulit ditertibkan belajar, tidak sportif dan tidak 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar, terlihat kondisi demikian, guru telah 

memberikan peluang untuk berinteraksi secara aktif agar segala kesulitan yang 

dihadapi dapat dicari solusinya. 

Bertitik tolak dari uraian di atas terutama dalam mempertimbangkan 

pentingnya penerapan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam mencapai 

prestasi belajar mengajar, maka penelitian tentang interaksi edukatif ini sangat 

perlu sehingga penerapannya akan dapat terwujud sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

B. Lingkup Pembahasan 

Dalam penelitian ini menitikberatkan tentang pelaksanaan interaksi 

edukatif yang diterapkan di kelas X dan kelas XI, terutama mereka yang 

memiliki permasalahan tentang hal tersebut, yakni masalah interaksi edukatif 

pada bidang studi Aqidah Akhlaq di MAN Tempursari Ngawi. Pelaksanaan 

penelitian ini mcnyangkut kompetensi guru tentang interaksi dan bagaimana 
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interaksi yang dilakukan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Interaksi yang dimaksud tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga upaya 

guru dalam melakukan interaksi di luar kelas. Karena keberhasilan siswa tidak 

hanya dapat dilihat secara teoritis tetapi juga secara praktis di luar Interaksi 

antara guru dan siswa terbatas pada masalah : a) Menunjukkan kegairahan dan 

kesungguhan guru dalam mengajar. b) Membantu mengembangkan sikap positif 

pada diri siswa. Dalam hal ini yang dilaksanakan di MAN Tempursari Ngawi 

dalam proses pembelajaran Aqidah Akhlak di Kelas X dan XI serta kemampuan 

guru dalam interaksi edukatif kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

bidang studi Aqidah Akhlaq yang dapat diketahui dari adanya kondisi kondusif 

pada saat di dalam kelas dan di luar kelas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan umum yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan kompetensi guru dalam interaksi edukatif pada proses 

pembelajaran Aqidah Akhlaq di MAN Tempursari Ngawi . 

Adapun permasalahan secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi guru Aqidah Akhlaq dalam interaksi edukatif? 

2. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh guru Aqidah Akhlaq dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di MAN Tempursari Ngawi? 

3. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh guru Aqidah Akhlaq dalam interaksi 

edukatif pada proses pembelajarannya? 
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D. Tujuan Penelitian 

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Interaksi edukatif pada proses pembelajaran Aqidah Akhlaq.  

2. Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di MAN Tempursari Ngawi. 

3. Upaya yang dilakukau guru dalam menerapkan interaksi edukatif dalam 

proses pembejaran Aqidah Akhlaq. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting 

bagi pengajar Aqidah Akhlaq di MAN Tempursari Ngawi dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil yang 

diharapkan secara maksimal. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting kepada 

penyelenggara pendidikan di MAN Tempursari Ngawi khususnya dan 

madrasah lain pada umumnya yang menaruh perhatian secara khusus 

terhadap moral dan akhlaq ( karakter ) generasi penerusnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dan memberi kontribusi 

dalam menerapkan kompetensi guru di MAN Tempursari Ngawi. 

 

F. Penelitian Terdahulu  

1. Mardhijan 2009  

Kompetensi guru aqidah akhlaq di MTsM Tempurrejo Widodaren Ngawi 

Kesimpulan : 
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 Bahwa peranan guru aqidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai moral 

sangat baik karena menerapkan sistem asah, asih dan asuh. Namun demikian 

guru bukan satu-satunya faktor yang menentukan karena ada faktor lain yang 

sangat dominan yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. 

2. Qurotul ‘aini 2002  

Studi korelasi pendidikan aqidah akhlak dengan PKn dalam menanamkan nilai-

nilai moral di MTsN Kedunggalar Ngawi 

Kesimpulan :  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, 

warga Negara dan makhluk ciptaaan Tuhan YME. Sedangkan aqidah akhlak 

adalah bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Islam adalah agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW 

berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jadi dua mata pelajaran 

ini pada hakekatnya menitik beratkan pada pendidikan moral dan 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan ini dibagi dalam 6 bab yaitu : 

BAB I merupakan Pendahuluan, yang menjelaskan Tentang Latar Belakang 

Masalah, Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Penelitian terdahulu dan Sistematika Pembahasan. 
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BAB II, Kajian Pustaka yang terdiri dari deskripsi teoritis yaitu pengertian 

kompetensi guru, karakteristik kompetensi guru, jenis-jenis kompetensi guru dan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi guru. Interaksi edukatif 

meliputi pengertian, komunikasi dalam interaksi edukatif, ciri-ciri interaksi 

edukatif dan komponen interaksi edukatif. Proses pembelajaran Aqldah Akhlak 

meliputi pengertian, proses pembelajaran Aqidah Akhlak, unsur-unsur yang 

mempengaruhi kualitas belajar. 

 

BAB III, berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, 

informasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data. 

 

BAB IV, memuat Gambaran umum tentang MAN Tempursari Ngawi sebagai 

obyek penelitian yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, kurikulum 

yang dipakai, keadaan guru dan pegawai serta keadaan siswa. 

 

BAB V, berisi Penyajian Data dan Analisis Guru MAN Tempursari Ngawi 

tentang proses belajar mengajar di kelas meliputi kedisiplinan guru, penguasaan 

bahan, perencanaan proses pembelajaran, kompetensi interaksi edukatif, problem 

kegiatan belajar mengajar serta interaksi di luar kelas. 

 

BAB VI, berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dimaksud untuk memberikan 

ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Saran dimaksudkan untuk memberikan 

masukan kepada guru dan lembaga pendidikan MAN Tempursari Ngawi.
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