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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu 

bangsa. Kualitas suatu bangsa dapat meningkat apabila ditunjang dengan sistem 

pendidikan yang maju. Pendidikan dapat menjadi tolak ukur suatu bangsa apabila 

ingin menjadi bangsa yang unggul dan maju dibanding bangsa-bangsa lainnya, 

tentunya sistem pendidikan yang diterapkan harus mampu menunjang untuk 

berpikir inovatif, kritis, kreatif, afektif dan produktif. 

Berbicara mengenai pendidikan, Khairuddin (2016, hal. 155) mengatakan 

bahwa “pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan sebagai proses dan 

upaya untuk mentranformasikan manusia muda menjadi manusia yang dilekati 

dengan kemanusiaan sesuai dengan kodratnya, yakni bermanfaat bagi dirinya, 

sesama, alam lingkungan beserta segenap isi dan peradabannya”. Berangkat dari 

penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu 

rangkaian proses mengubah tingkah laku dan pola pikir anak didik supaya 

menjadi manusia dewasa seutuhnya yang mampu hidup mandiri sebagai anggota 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya tersebut. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, pendidikan ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

pelatihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Susilana, 

2006, hal. 17) mengamanatkan “pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu juga dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
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Ada beberapa komponen agar tujuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

Undang-Undang  bisa tercapai seperti kurikulum, metode, sarana dan prasarana, 

lingkungan, evaluasi dan yang sangat penting adalah guru.  Bila melihat lebih jauh 

ke arah sub-sistem yang selalu menjadi kendala dan sekaligus menjadi penentu 

berhasil tidaknya pendidikan, maka simbol “guru” selalu muncul ke permukaan 

yang menjadi topik diskusi yang selalu aktual dibahas lantaran permasalahan yang 

dihadapi tenaga edukatif itu tidak pernah selesai. Guru, diakui atau tidak, akan 

selalu menjadi unsur penting yang menentukan berhasil tidaknya pendidikan. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pendidikan dan 

proses belajar mengajar adalah guru yang profesional. 

Menurut Rice Bishoprick (dalam Bafadal, 2003, hal. 5) guru profesional 

adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sehari-hari. Profesionalisasi guru oleh kedua pasangan penulis tersebut 

dipandang sebagai suatu proses yang bergerak dari ketidaktahuan (ignorance) 

menjadi tahu, dari ketidakmatangan (immaturity)  menjadi matang, dari diarahkan 

oleh orang lain (other-directedness) menjadi mengarahkan diri sendiri. 

Sedangkan Glickman (dalam Bafadal, 2003, hal. 5) menegaskan bahwa 

seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki 

kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Maksudnya adalah seseorang 

akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi 

dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya 

seseorang tidak akan bekerjasecara profesional bila hanya memiliki salahsatu 

diantara dua persyaratan di atas. 

Kemudian menurut M. Surya (dalam Nurdin, 2008, hal. 166), 

profesionalisme dan profesionalitas guru erat kaitannya dengan kesejahteraan. 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa problem bangsa ini adalah belum menganggap 

guru itu unsur terpenting dalam pendidikan. Ironisnya bangsa ini pun belum 

menganggap pendidikan sebagai kebutuhan, namun baru dianggap sebagai 

kewajiban. Sehingga pada akhirnya berimbas pada peningkatan profesionalisme 

guru. 
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Gilbert H.Hunt dalam bukunya Effective Teaching, sebagaimana dikutip 

Dede Rosyada (dalam Idris, 2009, hal. 145-146), menyatakan bahwa salah satu 

ciri dari guru yang unggul yakni mampu memberikan jaminan bahwa materi yang 

disampaikannya mencakup semua unit bahasan.Oleh karena itu sudah seharusnya 

guru menguasai dan mengajar bidang studi yang sesuai dengan vasks-nya. 

Sehubungan dengan ini Nabi Saw. Bersabda, “Jika suatu urusan diserahkan 

kepada orang yang bukan profesi (ahli)-nya, maka tunggulah saat 

kehancurannya.” 

Hal ini menjadi tugas dan kewenangan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak tenaga-tenaga pendidik yang profesional. 

Bentuknya dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), 

Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) yang keberadaannya di bawah universitas(Azhar, 2009, hal. 

1). 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu universitas yang 

memiliki predikat sebagai kampus pendidikan, dalam artian lulusan UPI 

merupakan manusia-manusia yang siap berperan dalam memajukan pendidikan di 

Indonesia. Berbagai program studi (prodi) yang ada di UPI hampir semuanya 

merupakan prodi yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang 

tersedia di sekolah. Termasuk Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) yang 

berfokus pada upaya melahirkan praktisi pendidikan dalam bidang Pendidikan 

Islam dan pendidikan agama Islam (Abdillah, 2014). Hal ini didukung oleh visi 

dari prodi IPAI yaitu menjadi Program studi pelopor dan unggul (leading and 

outstanding) pada tingkat nasional dalam penyelenggaraan, pembinaan dan 

pengembangan guru Pendidikan agama Islam yang profesional dan berdaya saing 

melalui kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Sejalan dengan itu misi dari Program Studi Ilmu Pendidikan agama 

Islam ini adalah menyelenggarakan pelayanan akademik dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pendidikan bagi mahasiswa calon guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan.Adapun 

lulusan ideal yang diharapkan prodi IPAI terhadap mahasiswanya adalah mereka 
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yang siap untuk menjadi pendidik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah 

yang profesional. 

Dewasa ini, secara realita terdapat fenomena bahwa sulitnya mencari guru 

yang sesuai dengan bidangnya (keahlian/profesionalitasnya) adalah suatu hal yang 

lumrah terjadi. Dalam banyak kasus di lapangan, banyak sekali ditemukan guru 

yang “salah kamar” (missmatch), banyak guru di suatu sekolah memegang suatu 

mata pelajaran yang bukan vaks-nya, yakni seorang guru non-keguruan yang 

minus metodologi pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, banyak guru lulusan 

keguruan tetapi kurang mendalami materi ajar. Berdasarkan pengujian yang 

pernah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 guna mengetahui 

tingkat kelayakan dan kompetensi guru, penguasaan materi guru di tingkat 

pendidikan dasar dan menengah maupun untuk bidang studi sangat rendah. 

Kemampuan guru untuk menjawab soal-soal penguasaan materi secara umum 

maupun sesuai bidang studi rata-rata di bawah 50 persen(Made, 2009). Hal ini 

mungkin disebabkan oleh tidak relevannya materi yang didapat diperkuliahan 

dengan materi yang akan diajarkan di lapangan . 

Ramayulis (2011, hal. 23) menjelaskan bahwa ruang lingkup materi PAI di 

sekolah meliputi lima unsur pokok, yaitu Alquran, akidah, syar’ah, akhlak dan 

tarikh. Pada tingkat SD membahas keimanan, ibadah, tarikh dan alquran. 

Sedangkan pada tingkat SMP dan SMA selain empat unsur tersebut tentunya 

dibahas mengenai syari’ah. Selaras dengan itu pada prodi IPAI terdapat beberapa  

mata kuliah yang salah satunya adalah mata kuliah Akidah.  mata kuliah ini 

terbagi menjadi dua yaitu mata kuliah Akidah Islam I (Dasar-dasar Akidah) dan 

mata kuliah Akidah Islam II (Aktualisasi Akidah). Sampai sejauh ini belum ada 

penelitian yang mengkaji relevansi materi ajar  mata kuliah akidah materi ajar 

akidah dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah dengan pada 

program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan 

Indonesia.Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. 

Melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mengukur relevansimateri 

ajar Akidah dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah dengan materi  

mata kuliah Akidah pada Prodi IPAI UPI.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
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masukan untuk bahan ajar perkuliahan sehingga relevan dengan bahan ajar PAI di 

sekolah. Khusunya pada  mata kuliah Akidah.Sejalan dengan tujuan-tujuan 

tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentangrelevansimateri 

ajarakidah dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah dengan materi 

mata kuliah akidah pada program Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

untuk memfokuskan kajian masalah dalam penelitian ini dibuatlah rumusan 

masalah secara umum dan secara khusus. Secara umum rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah“Bagaimana RelevansiMateri Ajar Akidah dalam Mata 

Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Sekolah dengan Materi Mata Kuliah Akidah 

Pada Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan 

Indonesia”. Sedangakan secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apa saja materi ajar Akidah pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 

sekolah? 

2. Apa saja materi kuliah dalam mata kuliah Akidah pada Prodi IPAI 

Universitas Pendidikan Indonesia? 

3. Bagaimana relevansi materi ajar Akidah dalam mata kuliah PAI dan Budi 

Pekerti di sekolah dengan materi mata kuliah Akidah pada Prodi IPAI 

Universitas Pendidikan Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mengalisis“RelevansiMateri Ajar Akidah dalam Mata 

Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Sekolah dengan Materi Mata Kuliah Akidah 

Pada Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan 

Indonesia”. Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisismateri ajar Akidah pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di sekolah. 
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2. Untuk menganalisismateri mata kuliah Akidah pada Prodi IPAI  

Universitas Pendidikan Indonesia. 

3. Untuk menganalisisrelevansi materi ajar Akidah dalam mata pelajaran 

PAI dan Budi Pekerti di sekolah dengan materi mata kuliah Akidahpada 

Prodi IPAI  Universitas Pendidikan Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang telah penulis susun, pada intinya berhubungan dengan 

upaya pengumpulan data dan informasi terkaitRelevansiMateri Ajar Akidah 

dalam Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Sekolah dengan MateriMata 

Kuliah Akidah Pada Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas 

Pendidikan Indonesia”. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

positif serta memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan  

pendidikan agama islam khususnya dalam teori profesionalisme guru. Deskripsi 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

materi ajar apa saja yang harus diberikan pada  mata kuliah Akidah. 

1.4.2 Secara Praktis 

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan 

seperti: 

1. Bagi Prodi Ilmu Pendidikan Agama IslamUniversitas Pendidikan 

Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

bahan ajar perkuliahan sehingga relevan dengan bahan ajar PAI dan 

Budi Pekerti di sekolah. 

2. Bagi mahasiswa program Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk 

mengetahui materi ajar Akidah dalam mata pelajaran PAI dan Budi 
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Pekerti di sekolah dengan materi mata kuliah Akidah pada Prodi IPAI 

UPI  yang relevan. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan 

rujukan dalam memahami relevansi materi ajar Akidah dalam mata 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah dengan materi mata kuliah 

Akidah pada Prodi IPAI UPI. 

 

1.5 Struktur Organisasi 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-

data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung 

penelitian peneliti. 

Bab III Metode penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan metodologi 

penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data dan sumber 

data, definisi operasional, analisis data serta tahapan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian berkaitan dengan “RelevansiMateri Ajar Akidah dalam Mata 

Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Sekolah dengan Materi Mata Kuliah Akidah 

Pada Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan 

Indonesia”. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti membahas tentang 

“RelevansiMateri Ajar Akidah dalam Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 

Sekolah dengan Materi Mata Kuliah Akidah Pada Program Studi Ilmu Pendidikan 

Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia”. 

Bab V Simpulan, Implikasi dan Saran.Dalam bab ini peneliti berusaha 

mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan diteliti dalam 

penelitian ini berkaitan relevansi materi ajar, serta memberikan implikasi pada 

pembaca terhadap permasalahan yang diteliti terkaitRelevansi Materi Ajar Akidah 

dalam Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Sekolahdengan Materi Mata 
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Kuliah Akidah Pada Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas 

Pendidikan Indonesiadan kemudian memberikan rekomendasi sebagai salah satu 

upaya pencapaian dalam penelitian yang dilakukan. Ketiga hal tersebut 

merupakan bagian penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah 

diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi ini. 

 


