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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai 

sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka 

tentunya peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan 

suatu bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang sadar akan pentingnya 

pendidikan, maka dari itu Indonesia memiliki standar nasional pendidikan yang 

merupakan standar pendidikan yang berlaku di Indonesia.  

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Juga  bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat disempurnakan 

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global.  SNP mengatur tentang pendidik dan tenaga 

kependidikan yang menjadi ukuran bagi setiap lembaga pendidikan di tiap-tiap 

wilayah Indonesia dan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang 

relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh 

penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara 

kesatuan Republik Indonesia yang meliputi 8 (delapan) muatan standar, yaitu: 

1) Standar Isi (SI)  

2) Standar Proses (SP),  

3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL),  

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK),  

5) Standar Sarana dan Prasarana (SSP),  

6) Standar Pengelolaan (SPl)  

7) Standar Pembiayaan (SPb)  

8) Standar Penilaian Pendidikan (SPP) 

Standar ini merupakan objek penting dalam penyelenggaraan kegiatan 
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belajar mengajar dan merupakan standar yang nampak dan mudah dinilai untuk 

sebuah standarisasi sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat 

dikatakan baik jika memiliki sarana prasarana yang baik, terkelola dengan baik 

sesuai standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan dan memiliki 

guru dengan tingkat  profesionalitas yang tinggi yang mampu melaksanakan tugas 

pokok jabatannya dengan baik. 

Di era modren dan global sekarang peran guru semakin vital dalam 

membangun karakter calon pemimpin masa depan, tantangan yang dihadapi oleh 

guru semakin besar dalam menjalankan tugasnya. Dunia pendidikan yang baik 

tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau alat belajar yang memadai, kualitas 

pendidikan guru juga punya andil besar dalam menentukan kemajuan dan kualitas  

dunia pendidikan. Maka guru wajib terus menerus meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan tuntutan perubahan 

zaman. Penggunaan media belajar pada proses kegiatan belajar dan mengajar 

(KBM) merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Media memiliki peran sebagai fasilitator 

bagi guru dalam hal menyampaikan informasi untuk para peserta didik, sehingga 

mereka dapat tertarik dengan materi yang dipresentasikan dan mudah dalam 

memahami materi yang telah disampaikan. Media belajar adalah salah satu 

sumber informasi yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mendukung 

proses pembelajaran di dalam kelas. Kehadiran media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran memiliki arti yang sangat penting, kerumitan dan kesulitan bahan 

ajar atau materi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih mudah karena 

adanya media pembelajaran. Media pembelajaran ini pada dasarnya hanya benda 

pasif yang tak bernyawa perannya baru akan terlihat dari kemampuan guru dalam 

memanfaatkannya (Ahmad & Darodjat, 2020).  

Pada era teknologi saat ini, pengintegrasian media pembelajaran dan 

teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena penggunaan 

media yang diintegrasikan dengan teknologi dapat menghasilkan media 

pembelajaran yang lebih interaktif dan edukatif. Penggunaan teknologi yang 
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diintegrasikan dengan media pembelajaran juga dapat menghasilkan multimedia 

yang menjadikam media belajar  lebih menarik bagi peserta didik. Terkait dengan 

perkembangan teknologi, penggunaan media pembelajaran menjadi beragam, 

artinya guru dapat menampilkan beragam media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan belajar dan 

mengajar.(Hadijah dkk, 2019). Seperti penelitian Ritonga terhadap guru PAI yang 

menjadi anggota AGPAII Pasaman Barat yang menunjukkan bahwa guru PAI bisa 

memiliki kemapuan dalam menggunakan media ICT sebagai media pembelajaran, 

seperti halnya guru mata pelajaran lain (Ritonga & Saputra, 2021) 

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan sains tekhnologi, terutama 

menyangkut dengan teori pembelajaran telah cukup banyak mengilhami 

pengembangan dan inovasi di bidang model dan media pembelajaran yang 

digunakan, walaupun pengajaran dengan metode ceramah hingga hari ini masih 

merupakan pilihan yang disukai oleh pendidik. Pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi atau sering disebut dengan pembelajaran digital 

merupakan model pembelajaran yang sangat relevan untuk saat ini dengan 

berbagai keuntungan seperti (1) pembelajaran tanpa masalah karena tidak ada 

batas ruang dan waktu (2) sumber belajar luas dan kaya dalam jaringan internet 

dengan berbagai pilihan hanya dengan mencari dengan menggunakan kata kunci. 

Mengintegrasikan pembelajaran digital tidak hanya menguntungkan dan menarik 

bagi siswa tetapi guru juga memiliki keunutungan yang berbeda sebagai promosi 

pribadi agar siswa menyadari upaya dan semangat guru dalam mengajar (Lin et 

al., 2017).  

Berdasarkan jenisnya, media pembelajaran biasanya dikelompokkan 

menjadi beberapa kategori, yakni; media visual (gambar), media audio (rekaman 

suara), media audio visual (video atau film), multimedia (penggabungan media 

gambar, suara, dan lainnya), dan media realia (media nyata yang berada di sekitar 

peserta didik,(Nurcholis, 2015).  

Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, para guru dapat 

menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang dapat menfasiliasi 
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peserta didik untuk menjadi lebih baik. Penggunaan media pembelajaran yang 

terintegrasi dengan teknologi, seperti penggunaan video dapat menjadi media 

yang efektif untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang edukatif 

dan interaktif, (Susanti, 2019).  

Selain penggunaan video sebagai media pembelajaran, guru juga dapat 

menggunakan microsoft power point (PPT) sebagai media pengolahan materi ajar 

dan dapat juga dengan menggunakan perangkat telekomunikasi lainnya. untuk 

penggunaan media ppt atau microsoft office power point merupakan sofware yang 

dikembangkan khusus untuk membuat program pembelajaran multi media yang 

menarik dalam proses kegiatan belajar mengajar juga mudah dalam pembuatan 

dan pengaplikasiannya (Arsyad, 2019).  

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Kodir Al-Baekani, A., & 

Ridwan, 2018) mereka menggunakan handphone pada proses pengajaran 

“intensive listening”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan handphone 

untuk mendukung proses pembelajaran sangat efektif karena sangat nyaman, 

menarik, mudah untuk digunakan, dapat menciptakan proses pembelajaran yang 

autentik, serta sangat bermanfaat. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Ammade, S., Mahmud, M., 

Jabu, B. & Tahmir, 2018) penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran 

dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. 

Kurikulum nasional yang diluncurkan pada tahun 2013 yang merupakan 

penggabungan dan penyempurnaan dari beberapa kurikulum sebelumnya 

diharapkan dapat meningkatkan standar pendidikan Indonesia. Indonesia yang  

beberapa periode terus melakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap 

kurikulum nasional yang sampai hari ini telah pun berusaha menyempurnakan 

terus dari yang terakhir kurikulum tahun 2013 dan yang terbaru kurikulum 

prototype dianggap masih belum mampu bersaing dengan standar pendidikan 

dunia, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan lembaga pendidikan 

yang dipercayai sebagai tolak ukur suksesnya sebuah pendidikan di Indonesia.  

Komitmen pelaku pendidikan menjadi faktor utama pendidikan yang baik. 
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Dalam hal ini yang merupakan pelaku utamanya adalah guru. Guru sebagai subjek 

pendidikan sangat menentukan tingkat keberhasilan pendidikan itu sendiri, guru 

sebagai learning agent (agen pembelajaran) yaitu guru berperan sebagai fasilitator, 

pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta 

didik. Dalam UU No 14 tahun 2005 pada pasal 8 menjelaskan ada 4 kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi kompetensi kepribadian, 

komopetensi pedagogic, kompetensi social dan kompetensi profesional. 

Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus, untuk itu guru 

harus selalu melakukan peningkatan dan pembelajaran terus menerus, terutama 

karena guru adalah gerbang ilmu bagi peserta didiknya maka seharusnya sosok 

guru harus menjadi pembelajar sejati, memperbaharui keilmuannya dengan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan sain. Hal ini dijelaskan secara 

umum didalam Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 dibawah ini; 

ْي َخلََقَۚ  ِ ١ِاقَْرأْ ِِبْْسِ َرب َِك اَّلذ  

 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! 

 

٢َخلََق اْْلِنَْساَن ِمْن عَلَق َۚ   

 

Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 

 

 ُۙ َُّك اْْلَْلَرم  ٣ِاقَْرأْ َوَرب  

 

Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, 

 

َ ِِبلْقَََّلُِۙ  ْي عََّلذ ِ ٤اَّلذ  

 

yang mengajar (manusia) dengan pena. 
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لَماْۗ  ناَساَن َما لَما يَعا ِ ٥َعلََّم اْلا  

 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq;1-

5)
*
 

  Tugas guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-ketrampilan kepada peserta didik sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat 2; yaitu “Pendidik merupakan tenaga 

professional yang bertugas merencanakan dan melaksankan proses pembelajaran, 

melakukan pembimbingan, dan pelayihan serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi” 

(Sistem Pendidikan Nasional, 2003b) 

Seorang guru yang tidak memiliki komitmen tinggi terhadap sekolah dan 

profesinya, tidak akan memiliki motivasi yang kuat dalam usahanya 

melaksanakan dan mengembangkan kompetensinya sebagai guru. Guru yang 

profesional harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan program 

pembelajaran. Kompetensi guru adalah salah satu factor yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan disekolah. Apabila guru telah 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya di sekolah, maka hal ini akan 

menjadi landasan bagi guru untuk memperbaiki kualitas kompetensinya.  

Pada kenyataannya berdasarkan data UNESCO dalam laporan mereka 

pada Global Education Monitoring Report menunjukkan bahwa pendidikan di 

Indonesia menempati ranking ke 10 dari 14 negara berkembang dan kualitas 

                                                      
*
 Seluruh kutipan ayat Alquran dan terjemahan dalam tesis ini dikutip dan divalidasi oleh Quran 

inMs Word yang divalidasi dan disamakan teks dan terjemahannya oleh peneliti sesuai mushaf 
Kementrian Agama RI, sebagai terbitan cetak “Alquran dan Terjemahannya; Edisi 
penyempurnaan 2019” Revisi tim Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementrian Agama 
Republik Indonesia, seperti yang tertera dalam daftar pustaka(2019). Kemudian istilah QS berarti 
Quran Surat didepannya nama surat dengan nomor suratnya, selanjutnya adalah nomor ayatnya. 
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gurunya menepati no 14 dari 14 negara berkembang (Hoesny & Darmayanti, 

2021). Bahkan untuk di peringkat negara-negara ASEAN Indonesia menduduki 

peringkat ke 5 setelah Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura yang menjadi 

negara tertinggi tingkat kualitas pendidikannya dikelompok negara ASEAN, 

berdasarkan laporan SOS Bud Deutsche Welle Media tahun 2017 dan di dunia kita 

menduduki peringkat ke 108 diikuti Palestina dan Mongolia (Agustini et al., 

2020).   

Hal ini  menunjukkan  tentang kualitas pendidikan dan tenaga pendidik 

kita, masih banyak guru yang tidak secara bersungguh-sungguh mengembangkan 

metode pembelajaran serta menciptakan inovasi-inovasi baru dalam peroses 

pembelajaran yang dijalankannya baik dari segi penggunaan model pembelajaran 

maupun penggunaan media pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, kreatif dan inovatif. Masih banyak guru yang belum memiliki 

motivasi dan komitmen yang kuat terhadap tugasnya sebagai pendidik. Malaysia 

sebagai negara tetangga kita telah melakukan berbagai kajian oleh lembaga 

pendidikannya baik negeri maupun lembaga swasta,  mereka juga menemukan 

rendahnya kemahiran guru dalam hal memusatkan pembelajaran kepada murid 

dengan menggunakan media belajar yang menarik dan berkesan. Penelitian yang 

dilakukan kepada 717 guru pendidikan Agama Islam lebih dari 80% masih 

menggunakan metode pembelajaran berpusat kepada guru, bahkan mereka tidak 

menggunakan LCD. Internet, web dalam pembelajaran (Jusof & Hamzah, 2020). 

Adanya perubahan-perubahan kurikulum terus menerus setiap periode 

pemerintahan yang diiringi dengan perubahan sistem pengajaran memberi dampak 

dalam proses pembelajaran yang harus menuntut adanya perbaikan pada berbagai 

komponen disekolah. Peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan 

seperti pelatihan, workshop, seminar, dan pendampingan harus berdampak kepada 

kualitas kinerja baik secara administrative maupun dalam  menyelenggarakan 

proses pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.   

Pada kurikulum 13 ada beberapa mata pelajaran yang mengalami  

perubahan, salah satunya adalah mata pelajaran agama. Kurikulum pendidikan 
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nasional, baik kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun Kurikulum 

2013 (K13) termasuk kurikulum Prototipe  yang berlandaskan pada UU No. 20 

Tahun 2003 tetang sistem pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan dalam KTSP dan PP No. 32 Tahun 2013 

tentang perubahan atas PP No 19 tahun 2005 dalam K13 menempatkan 

Pendidikan Agama sebagai Mata Pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Bagian Kedua Tentang Kerangka Dasar Dan 

Struktur Kurikulum Pasal 6 Ayat 1 poin a dan Ayat 2 serta dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan pada Bagian Keempat Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan dan 

Program Pendidikan pasal 77G hingga 77K) (Peraturan Pemerintah No 19 TH 

2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, 2005) Substansi pendidikan Islam 

yang tercermin dalam substansi rumusan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

“manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak 

mulia,”. 

Dan pada  K.13 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

mendapatkan perhatian lebih besar lagi dibandingkan kurikulum sebelumnya dari 

pemerintah disebabkan pendidikan agama sangat penting untuk mengatasi 

berbagai persoalan generasi bangsa yang semakin mengalami kemunduran karena 

ketidaksiapan mental mereka menghadapi globalisasi dan kapitalis ekonomi yang 

memaksa mereka menjadi konsumeris tanpa menyaring antara kebaikan dan 

keburukan. Pendidikan agama diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

masalah krisis bangsa yang dalam hal ini telah sampai pada saat yang 

mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang 

terungkap, meningkatnya tindak kriminal, kekerasan, anarkisme, premanisme, 

konsumsi minuman keras, dan narkoba sudah melanda di kalangan pelajar dan 

mahasiswa.  

Kontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pembangunan mentalitas 
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manusia yang merupakan produknya. Ironisnya, krisis tersebut menurut sementara 

pihak dipandang disebabkan oleh kegagalan pendidikan agama, termasuk di 

dalamnya pendidikan agama Islam,(Muhaimin, 2003). Dan ini menjadi tugas guru 

agama di sekolah. Untuk itu guru agama harus menjadi sosok yang benar-benar 

mumpuni dan siap mengahadapi perubahan zaman dan perubahan pola pikir. Juga 

harus menjadi pribadi yang terbuka terhadap perkembangan ilmu dan tekhnologi. 

Walaupun untuk memperbaiki akhlaq tidak dapat disandarkan sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab guru agama, karena itu menjadi tanggung jawab semua 

pihak terutama keluarga dan lingkungan.  

Dan dalam hal ini Muhaimin juga kurang sependapat bahwa timbulnya 

krisis akhlak atau moral hanya disebabkan karena kegagalan pendidikan agama. 

Menurutnya, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses penamaan dan 

pengembangan seperangkat nilai dan norma yang implisit dalam setiap bidang 

studi sekaligus guru pengampunya, maka tugas pendidikan akhlak menurutnya 

adalah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI saja, akan tetapi semua guru 

mata pelajaran yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Misalnya ada anak 

didik yang terlibat narkoba, hal ini tidak berarti kegagalan guru PAI saja, akan 

tetapi juga merupakan kegagalan dari guru IPA, IPS, dan PPKN dan lainnya. 

Kalau ada anak didik yang hidupnya boros, juga merupakan kegagalan guru 

matematika dan ekonomi, dan sebagainya (Muhaimin, 2010) . 

Guru adalah sebuah profesi yang harus selalu dibekali pengalaman melalui 

pelatihan yang diikuti sehingga mampu meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilannya, khususnya dalam bidang pengajaran. Terutama pada masa 

global yang penggunaan IT mulai mendominasi sekarang ini maka ketrampilan 

guru benar-benar harus menjadi perhatian utama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. Pada era globalisasi sekarang ini, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak, terutama dalam 

menghadapi perubahan dan perkembangan yang sudah demikian pesat. Oleh 

karena itu, pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber 

daya manusia dan insan yang berkualitas. Memang secara kuantitas, kemajuan 
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pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas 

perkembangannya masih belum merata (Sukmadinata, 2007).  

Untuk meningkatkan kinerja guru banyak faktor yang mempengaruhi baik 

internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja guru antara 

lain motivasi kerja, pengetahuan tugas pekerjaan, dan kreativitas. Sedangkan 

faktor eksternal antara lain kepemimpinan, kompensasi, komunikasi, dan 

lingkungan kerja (Indarti, 2009). Faktor kepemimpinan dalam hal ini terutama 

adalah kepemimpinan dari kepala sekolah dimana guru tersebut bertugas. Selain 

memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ada Permedikbud  No 

28 Tahun 2010 pasal 12 tentang penugasan kepala sekolah dan kinerja kepala 

sekolah yang juga harus menjadi perhatian utama.  

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dilapangan tentang proses 

pembelajaran dan akan menjadi pembuat keputusan menyangkut penyediaan 

sarana belajar juga sebagai pembuat keputusan terhadap proses pengembangan 

kualifikasi guru disekolah sekaligus pengawas harian disekolah,  harus memiliki 

kompetensi dan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang tersebut. Untuk mewujudkan standar sarana disekolah maka kepala 

sekolah dapat berpegang kepada PP Nomor 57 tahun 2021 pada pasal 20 

mengenai standar pendidik dan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh guru, 

juga pada pasal 25 dan 26 yang secara umum menjelaskan bahwa penyediaan 

sarana disekolah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang 

aktif, kreatif,kolaboratif menyenangkan dan efektif serta dapat menjaga keamanan 

dan keselamatan bagi guru dan siswa yang menggunakan sarana tersebut dan 

disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.  

Selain faktor yang telah disebutkan ada faktor lainnya yaitu pendidikan 

dan pelatihan (diklat) sebagai pengembangan diri agar dapat menjadi guru lebih 

kreatif dan inovatif  terutama jika diklat yang diikuti merupakan diklat yang 

menunjang mata pelajaran yang diampu dimana guru mendapatkan pengetahuan 

baru dan saling berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki wawasan 

mengenai masalah –masalah yang mereka hadapi selama proses belajar mengajar.  
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Kegiatan pengembangan kompetensi profesional melalui berbagai 

pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari 

manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya 

diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, mereka dapat 

bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas 

kinerjanya.(Sudrajat, 2008). Alan Cowling & Phillips James (1996:110) 

memberikan rumusan pelatihan sebagai: “perkembangan 

sikap/pengetahuan/keterampilan pola kelakuan yang sistematis yang dituntut oleh 

seorang karyawan (baca : guru) untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan 

memadai”(Cowling dkk, 1996).  

Pada saat ini masih banyak terjadi pada sekolah-sekolah yang proses 

pembelajaran pendidikan Agama Islam hanya menggunakan satu metode seperti 

metode ceramah, kegiatan yang berpusat kepada guru. Hal ini dilengkapi dengan 

sedikitnyan sumber belajar yang tersedia mulai dari buku teks, Al-qur’an  yang 

terbatas, alat praktek yang tidak memadai memberi kecenderungan guru menjadi 

satu-satunya sumber belajar yang siap sedia.  

Masalah ini masih banyak ditemui dibanyak daerah terutama di sekolah-

sekolah umum, masalah ini bukan terletak pada rendahnya penguasaan guru PAI 

terhadap materi ajar tetapi pada pengelolaan kelas pada proses pembelajaran. 

Masalah ini telah berulangkali diangkat kedalam penelitian-penelitian individual 

di daerah masing-masing peneliti, bahkan badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 

(2005) pernah melakukan penelitian yang dipusatkan di 6 wilayah provinsi yaitu, 

Sumatera Utara, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi 

Selatan dengan instrumen penelitian (a) Penguasaan materi ajar, (b) Pengelolaan 

proses belajar menagajar dan evaluasi dengan hasil yang diperoleh bahwa guru 

PAI masih berada ditingkat paling rendah untuk pengelolaan proses pembelajaran 

dan penilaian (Puslitbang & RI, 2005) 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 
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dapat tercapai dengan baik apabila 8 standar pendidikan dan 4 kompetensi guru 

dapat terkelola dan dikembangkan dengan baik. Guru sebagai pendukung utama 

dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah memiliki pengetahuan 

tentang  dasar-dasar langkah pembelajaran dan menjadi tenaga pendidikan yang 

kreatif, inovatif  mampu mengembangkan dirinya sebagai sumber daya di sekolah. 

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan riset untuk mengetahui 

upaya yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan kemahiran mengajar guru 

menggunakan media ICT, dalam hal ini guru PAI SMA  di Kabupaten Rokan 

Hilir Provinsi Riau. 

1.2.Rumusan masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang tel;ah dipaparkan di atas maka dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Rumusan Masalah Umum 

Rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah bagaimana upaya guru 

PAI meningkatkan kemahiran mengajar menggunakan media ICT dan 

implikasinya terhadap profesionalisme guru ? 

b. Rumusan Masalah Khusus 

Dari pertanyaan tersebut dapat dipaparkan dalam  rumusan masalah 

khusus sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media ICT dalam pembelajaran PAI? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan 

kemahiran mengajar dengan menggunakan media ICT? 

3. Bagaimana implikasi peningkatan kemahiran guru PAI menggunakan 

ICT sebagai media pembelajaran terhadap peningkatan profesional guru 

PAI? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Penelitian Umum 
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Tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat upaya guru PAI dalam 

meningkatkan kemahiran mengajar menggunakan media ICT serta mencari solusi 

untuk menghadapi kendala terkait penggunaan media ICT dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam 

melaksanakan pengembangan kompetensi dan proses peningkatan kinerja guru 

PAI Sekolah Menengah Atas di Rokan Hilir. 

b. Tujuan Penelitian Khusus 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk; 

1. Mendeskripsikan penggunaan media ICT dalam pembelajaran PAI . 

2. Menjelaskan upaya guru PAI dalam meningkatkan kemahiran mengajar 

menggunakan media ICT. 

3. Menemukan implikasi peningkatan kemahiran guru PAI menggunakan 

ICT sebagai media pembelajaran terhadap peningkatan profesional guru 

PAI. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap berbagai 

aspek, baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dalam 

meningkatkan  kemahiran dalam mengajar menggunakan media ICT 

khususnya pada guru bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). 

2. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan untuk 

memberikan kesempatan yang lebih luas dalam hal pengembangan kemahiran 

mengajar guru melalui berbagai pendidikan pelatihan secara berkelanjutan 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI). 

3. Bagi Kantor Kementrian Agama, dengan penelitian ini diharapkan bisa 

membantu untuk menjadi tolak ukur dalam mengonsepkan pengembangan 

kompetensi guru yang diharapkan oleh guru pendidikan agama Islam (GPAI) 

khususnya di Rokan Hilir untuk meningkatkan kemahiran mengajar. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

Untuk penelitian ini sitem penulisan yang digunakan sesuai dengan urutan 

dibawah ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat latar belakang , rumusan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai teori yang akan digunakan pada penelitian 

mengenai upaya yang dilakukan oleh guru Agama Islam dalam meningkatkan 

kemahiran mengajar yang dalam hal ini adalah mengenai peningkatan kemampuan 

dalam menggunakan media IT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru dengan berpedoman pada teori-teori yang berkaitan 

dengan masalah pertanyaan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan desain penelitian, partisipan, tempat dan waktu 

penelitian, pengumpulan data, analisis data dan defenisi operasional yang 

digunakan untuk penelitian ini.  

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini meliputi hasil temuan dan pembahasan. 

BAB V  SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi.
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