
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia bila dilihat dari perkembanganya sejak awal tidak lepas dari 

pendidikan,  baik  pendidikan  yang  bersifat  formal  maupun  non  normal. 

Manusia  lahir  ke  dunia  sangatlah  lemah,  namun  Allah  telah  memberikan 

potensi  fitrah  kepada  anak  manusia  sebagai  sarana  dalam hidupnya  untuk 

menjadi  manusia  yang  dewasa.  Hanya  saja  kedewasaan  manusia  tidaklah 

berjalan  mulus  tanpa  halangan  dan  rintangan,  sehingga  perlu  adanya 

bimbingan  dan  arahan  secara  terus  menerus  untuk  membantu  proses 

pendewasaan agar potensi anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

dengan sasaran.Untuk itulah perlu adanya pendidikan yang berperan sebagai 

sarana  pendewasaan,  karena  pendewasaan  inilah  yang  merupakan  tujuan 

pendidikan. 

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan untuk 

mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau anak didik. Dalam hal ini 

Langeveld berpendapat : “ Mendidik anak memberi pertolongan secara sadar 

dan sengaja kepada anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhanya menurut 

awal kedewasaandalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sosial 

atas  segala  tindakanya  menurut  pilihannya  sendiri  “1.  Dengan  demikian 

pendidikan  merupakan  usaha  sadar,  disengaja  dan  secara  aktif  membantu 

perkembangan  anak  didik  untuk  menjadi  manusia  dalam  arti  utuh.  Untuk 

1 Suwarno, Pengantar umum pendidikan (Jakarta;Aksara baru : 1988), Hal 3
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mencapai “manusia utuh” maka diperlukan pembelajaran yang kondusif, hal 

ini tidak lepas dengan peran guru dan siswa. Upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran seperti:

1. Peningkatan kualitas guru agama itu sendiri,karena dengan kualitas 
guru agama yang baik, maka setiap proses belajar akan mudah terkendali 
dan dapat meningkatkan mutu pendidikan agama
2. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan 
pendidikan agama
3. Meningkatkan  hubungan  dengan  masyarakat,  seperti  :  a. 
Mendorong dan meningkatkan hubungan yang baik antara pihak sekolah 
dengan orang tua  siswa.  b.  Mengusahakan  bantuan  moral  dan  material 
dari  orang  tua  dan  masyarakat  guna  memperlancar  proses  belajar 
mengajar.
4. Usaha  peningkatan  atau  perbaikan  kurikulum,  a.  Menerapkan 
metode  pengajaran  yang  memungkinkan  siswa  lebih  aktif.  b.  Melatih 
siswa untuk berdiskusi.2

Adapun usaha lain yang harus dilakukan adalah mengadakan evaluasi 

yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  renovasi  terhadap  lembaga  pendidikan 

yang  dikelolanya,  supaya  pendidikan  tidak  berjalan  kebelakang  melainkan 

berjalan  kedepan,  sebagai  mana dikatakan oleh Abdul Manan:  “Pendidikan 

harus hidup, terbuka dan tumbuh tidak hanya mengawetkan nilai lama, tetapi 

harus  mempelajari  nilai  baru.  Ia  memiliki  kemampuan  untuk  selalu 

memperbarui  diri  sendiri  karena  terbuka inovasi.  Ia  berjalan  kedepan tidak 

kebelakang”.3

Dengan  demikian.seorang  guru  khususnya  guru   agama  merupakan 

pondasi yang sangat penting dalam kehidupan peserta didik, sehingga mereka 

diharuskan  selalu  meningkatkan  kualitas  kemampuan  dalam berkomunikasi 

2 Ibid hal 30
3 Ibid hal 83
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dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

sesama orang tua, atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar, karena dia 

harus  mampu  mengajar  sekaligus  mendidik  para  muridnya  untuk  menjadi 

manusia yang dewasa jasmani dan rohani lahir dan batin. Disisi lain, bila di 

perhatikan kurikulum yang di gunakan di MI Sunan Giri 02 sejak tahun 2003 

memadukan  antara  kurikulum  dari  Kementrian  agama  dan  kurikulum  dari 

pendidikan  nasional.  Selain  juga  memberikan  materi  tambahan  pelajaran 

tentang baca tulis al’quran, praktek wudlu dan shalat setiap hari, mengemban 

kepribadian,  mengontrol  perkembangan peserta  didik,  pekerja  sama dengan 

wali peserta didik melalui laporan buku harian. Hal ini nampaknya berdampak 

positif terhadap perkembangan kelembagaannya. Dengan memperhatikan latar 

belakang  masalah  di  atas,maka  kami  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti 

tugas  akhir  atau  skripsi  dengan  judul  :  Upaya  Guru  Agama  Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri 02 

Arjowilangun Kalipare Malang.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berkisar pada hal-hal yang 

berkaitan  dengan  upaya  guru  agama  di  sekolah  tingkat  dasar,  sedangkan 

permasalahannya adalah :  

1. Apa saja  yang dilakukan  oleh  guru agama dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di MI Sunan Giri 02 Arjowilangun Kalipare ?
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2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menunjang  dan  menghambat  usaha 

guru agama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MI Sunan Giri 

02 Arjowilangun Kalipare ?

3. Usaha-usaha  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  guru  agama  dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri 02 

di Arjowilangun kalipare?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk  mendeskripsikan  secara  jelas  usaha  yang  dilakukan  oleh 

guru  agama  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  di  Madrasah 

Ibtidaiyah Sunan Giri 02 di Arjowilangun kalipare Malang.

2. Untuk  mendeskripkan  faktor  yang  menunjang  dan  menghambat 

usaha  guru  agama  Islam  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Sunan  Giri  02  di  Arjowilangun 

kalipare malang.

3. Untuk  mendeskripkan  usaha  yang  akan  dilakukan  guru  untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri 02 

di Arjowilangun Kalipare Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil  penelitian  tentang  usaha  guru  agama  dalam  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran di MI Sunan Giri 02 diharapkan akan berguna :
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1. Bagi para guru di MI Sunan Giri 02 dan para guru di sekolah lain 

sebagai  penambahan  khazanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya  ilmu 

pengetahuan  tentang  upaya  guru  dalam  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran.

2. Bagi  para  guru  agama  sebagai  pedoman  acuan  dalam  rangka 

meningkatkan  mutu  belajar  siswa,  terutama  berkaitan  dengan  upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

3. Bagi  lembaga – lembaga pemerintah yang terkait  sebagai bahan 

masukan dengan harapan dapat digunakan untuk menyusun suatu konsepsi 

tentang pelaksanaan system pendidikan yang lebih baik pada masa-masa 

yang akan datang.

4. Bagi  penulis,  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  dan 

menerapkan apa yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam kehidupan 

bermasyarakat.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan Tenaga, pikiran, atau 

badan  untuk  mencapai  suatu  maksud  pekerjaan  (perbuatan,  prakarsa, 

ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.4 

2. Guru agama adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran agama.5 

3. Meningkatkan  adalah  menaikan  (derajat,  taraf,  dan  sebagainya) 

mempertinggi, memperhebat (produksi, dsb).6 

4 Depdikbud RI, Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga (Jakarta: balai pustaka: 2007), hal 603
5 Ibid hal 77
6 Ibid hal 950
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4. Kualitas  adalah  :1.  Tingkat  baik  buruknya  sesuatu;  kadar.  2. 

Derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb) ; mutu.7 

5. Pembelajaran  adalah  proses,  cara,  perbuatan,  menjadikan  orang 

atau mahkluk hidup belajar.8

F. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  dan  menyeluruh  tentang 

pembahasan  skripsi  ini  yang  berjudul  :  Upaya  Guru  Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran Di Mi Sunan Giri 02 Arjowilangun Kalipare Malang 

secara singkat dapat di lihat pada sistematika pembahasan yang terdiri  dari 

lima bab,dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub bab yang satu dengan yang 

lain saling berhubungan.

Bab  I  :  menyedian  pendahuluan  yang  mencangkup  latar  belakang 

masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,definisi 

operasional  dan  sistematika  pembahasan.  Dalam  bab  ini  berisikan  pokok-

pokok  masalah  yang  akan  dibahas  dan  diteliti,  segala  permasalahan  dan 

perumusannya serta scop terjabarnya di dalamnya.

Bab  II:  berisikan  kajian-kajian  eroristis  terdiri  dari  tiga  sub  bab. 

Pertama yaitu  pembahasan  tentang tugas dan tanggung jawab guru Agama 

dalam  melaksanakan  pembelajaran.  Kedua  mengetahui  seberapa  factor 

penunjang dan penghambat pembelajaran. Ketiga yaitu gambaran secara rinci 

7 Ibid hal 1198
8 Ibid hal 17
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upaya  yang  di  lakukan  guru  Agama  dalam  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran.

Bab  III  :  berisikan  tentang  metode  penelitian,  dan  metode  yang  di 

gunakan pada penulisan  ini  adalah metode  informen,  metode  pengumpulan 

data, metode interview, metode dokumentasi dan metode analisa data.

Bab IV : merupakan hasil penelitian yang terdiri dari latar  belakang 

objek penelitian, penyajian dan analisa data.

Bab V : penutup dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran
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