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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi terhadap masalah 

proses belajar mengajar. Hal ini dapat dibuktikan dari melihat 

kemunculannya, agama Islam telah banyak mendorong umatnya untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara sebaik-baiknya. Tidak 

hanya itu, bahkan hal tersebut juga termasuk dalam perintah pertama dan 

paling utama di dalam agama Islam untuk seluruh umatnya, yakni agar 

kaum muslimin menjadi orang yang berilmu dan berpengetahuan tinggi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari wahyu yang pertama kali diturunkan Allah 

SWT kepada Nabi Muhammad SAW yakni surat al-Alaq ayat 1-5: 

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق )   ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اق ْ َرْأ َورَبَُّك 2( َخَلَق اْْلِ ( اق ْ
ْنَساَن 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )3اْْلَْكَرُم ) َما ََلْ يَ ْعَلمْ ( َعلََّم اْْلِ   

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

telah menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha 

Pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran qalam 

(alat tulis) (5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.”1 

 

Besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan, menunjukkan 

bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan umat manusia, karena yang demikian itu setidak-tidaknya 

menurut keyakinan umat Islam yang meyakini bahwa Islam adalah sebagai 

                                                           
1  DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahannya Yayasan Penerjemah. (Jakarta:1989), hal. 598. 
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suatu agama yang benar. Bagi kebanyakan Negara yang berkembang, 

bahkan di Negara yang maju sekalipun pendidikan berfungsi untuk 

menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dihaparkan dapat 

memberikan petunjuk dan mengarahkan manusia untuk keberlangsungan 

hidupnya, sehingga proses yang berlangsung dalam dunia pendidikan 

dapat memberi kesadaran kepada manusia akan potensi “kemanusiaan” 

yang telah dimilikinya.  

Lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang manusia untuk 

mempergunakan dan memanfaatkan segala potensi yang telah dimilikinya 

sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Selain itu juga, secara material 

pendidikan juga seharusnya dapat memberikan pengetahuan yang 

memajukan dan mempertinggi kualitas hidup manusia, baik dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. 

Melihat hal tersebut maka pendidikan yang berorientasi pada 

optimalisasi kualitas sumber daya manusia tentu memerlukan segala 

perhatian dan segala upaya untuk perbaikan dari para praktisi pendidikan 

secara serius. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan 

perbaikan adalah tentang strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

pelaksanaan sistem pembelajaran di sekolah. Salah satu masalah yang 

dihadapi dunia pendidikan adalah tentang masalah lemahnya proses 
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pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir.2 

Pendidikan Agama Islam yang  dilaksanakan di sekolah merupakan 

mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik melalui tingkat 

dasar hingga perguruan tinggi, dengan menyampaikan mata pelajaran 

tersebut diharapkan dapat terbentuk manusia muslim yang memiliki bekal 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya. Hal ini telah tercermin dalam pengertian pendidikan agama 

Islam. 

Dunia pendidikan memiliki 3 ranah yaitu aspek kognitif, efektif 

dan psikomotorik yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. 

Namun dalam beberapa proses pembelajaran ditemukan tiga ranah tersebut 

belum mampu untuk dikombinasikan secara maksimal. Hal itu terlihat 

dengan jelas dari proses pembelajaran yang kurang juga disebabkan oleh 

fokus pelajaran yang diprioritaskan terlebih dahulu. 

Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, tentang 

Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), mengemukakan bahwa: 

“Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”.3 

 

                                                           
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: 2011), hal. 1. 
3 Undang-Undang SISDIKNAS (UU RI No. 20 Th 2003). (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 7.  
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Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas 

pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang 

diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa 

dan Negara Indonesia sepanjang jaman. 

Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah 

telah menetapkan empat strategi pokok pembangun pendidikan nasional, 

yaitu peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi 

pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan.4 Melihat strategi ini apabila pelaksanaan secara 

proposional dan professional kelak akan menyelesaikan berbagai macam 

masalah yang timbul serta paling tidak akan mendekatkan pendidikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.  

Melihat sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum 

merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang 

signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi 

peserta didik.5 Jadi tidak dapat disangkal bahwa kurikulum yang 

dikembangkan sangat diperlukan, sebagai suatu instrumen untuk 

mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu 

dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, (2) manusia 

terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                           
4  Mulyasa, Menjadi Guru Professional (Rosda Karya: 2005) hal 170.  
5 Dokumen Kurikulum 2013Pdf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desember 

2012, di akses pada tanggal 8 Maret 2014 dari http://kangmartho.com .  

http://kangmartho.com/
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, (3) warga Negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi 

pembangunan Pendidikan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.6 

Adanya kurikulum dalam sejarah perjalanan pendidikan di 

Indonesia, sudah menjadi stigma negatif dalam masyarakat karena 

seiringnya berubah tetapi kualitasnya masih tetap diragukan. Kurikulum 

merupakan sarana untuk mencapai program pendidikan yang dihendaki. 

Sebagai sarana, kurikulum tidak akan berarti jika tidak ditunjang oleh 

sarana dan prasarana yang diperlukan seperti sumber-sumber belajar dan 

mengajar yang memadai, kemampuan tenaga mengajar serta tujuan yang 

akan dicapai.  

Kurikulum sifatnya adalah dinamis oleh karena itu selalu berubah-

ubah sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Apabila 

peradaban bangsa itu semakin maju, maka tantangan yang dihadapinya 

pun semakin berat. Persaingan ilmu pengetahuan sekarang semakin pesat 

dilakukan oleh dunia internasional, sehingga Indonesia juga sudah menjadi 

kewajiban dituntut untuk dapat bersaing secara global demi mengangkat 

martabat bangsa. Sehingga bertujuan untuk menghadapi tantangan yang 

akan menimpa dunia pendidikan di Indonesia, ketegasan kurikulum dan 

                                                           
6 Dokumen Kurikulum 2013 Pdf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desember 

2012, Ibid. hal, 2. 
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implementasinya sangat dibutuhkan untuk membenahi kinerja pendidikan 

yang jauh tertinggal dengan negara-negara maju di dunia. 

Pembaharuan kurikulum biasanya dimulai dari perubahan 

konsepsional yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural. 

Pembaharuan dikatakan bersifat sebagian bila hanya terjadi pada 

komponen tertentu saja misalnya pada tujuan saja, isi saja, metode saja, 

atau sistem penilaiannya saja. Pembaharuan kurikulum bersifat 

menyeluruh bila mencakup perubahan semua komponen kurikulum. 

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan 

nasional telah mengalami banyak perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1964, 

1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 dan tidak ketinggalan juga 

kurikulum terbaru yang akan diterapkan di tahun ajaran 2013/2014. 

Sebelum pelaksanaan penerapan kurikulum 2013 ini, pemerintah 

melakukan uji coba terlebih dalu karena untuk menentukan kelayakan 

kurikulum ini di mata masyarakat. Kemudian pada akhirnya di tahun 2013 

akan mulai diberlakukan kurikulum ini secara bertahap tidak serentak.7 

Adapun berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dalam proses 

belajar mengajar di dalam kelas sudah dimulai perubahan yang sedikit 

demi sedikit mengarah kepada kurikulum 2013. Dibandingkan dengan 

kurikulum yang terdahulu masih ada beberapa dari kesalahan terkecil yang 

sering dilakukan oleh guru adalah memberikan metode pembelajaran yang 

sangat monoton, sehingga peserta didik yang ada dalam pembelajaran 

                                                           
7 Jabercaemdanunyu, diakses pada tanggal 17 maret 2014 dari http://www.makalah-

kurikulum-2013.html  

http://www.makalah-kurikulum-2013.html/
http://www.makalah-kurikulum-2013.html/
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tersebut terkesan jenuh dan bosan mengikuti pelajaran. Metode yang 

sering digunakan oleh guru adalah metode ceramah, terlebih lagi guru PAI 

yang memang sudah memiliki skil dalam dirinya untuk ceramah, sehingga 

metode yang paling baik adalah metode ceramah. Akan tetapi siswa yang 

ikut dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah, siswa akan pasif 

di dalam kelas atau diam tanpa renspon apabila seorang guru 

menggunakan metode ceramah yang monoton saja. Sebagai sekolah yang 

memiliki lebih dari 500 (lima ratus) siswa, SMA Muhammadiyah 1 Babat 

ini menerapkan tentang pelaksanaan strategi pembelajaran PAI berbasis 

kurikulum 2013 yang baru diterapkan. 

Melihat fenomena yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Babat 

tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana 

strategi pembelajaran PAI berbasis kurikulum 2013 yang diterapkan dalam 

proses belajar mengajar. Dimana kurikulum 2013 merupakan kurikulum 

terbaru sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran PAI dan apa saja masalah yang dihadapi oleh 

seorang guru dalam pembelajaran PAI berbasis kurikulum 2013 di SMA 

Muhammadiyah 1 Babat.  

Hal tersebut menuntut seorang guru untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran PAI didalam kelas khususnya dengan berbasis 

kurikulum terbaru yakni kurikulum 2013. Tidak ketinggalan pula 

kerjasama antara seorang guru dan siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.  
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Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul: 

Penerapan Pembelajaran PAI Berbasis Kurikulum 2013 (Studi tentang 

Pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1 Babat). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis kurikulum 

2013 di SMA Muhammadiyah 1 Babat? 

2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran 

PAI berbasis kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 1 

Babat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI 

berbasis kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 1 Babat 

b. Untuk mendeskripsikan masalah apa saja yang dihadapi oleh 

guru dalam pembelajaran PAI berbasis kurikulum 2013 di 

SMA Muhammadiyah 1 Babat 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Manfaat dalam penelitian ini adalah secara teoritis memberi 

tambahan wawasan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PAI 
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berbasis kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 1 Babat. Juga 

sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya untuk dikembangkan, baik 

bagi penelitian sendiri ataupun penelitian orang lain. 

2. Secara Praktis 

Manfaat dalam penelitian ini adalah secara praktis, diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Bagi penulis bermanfaat untuk memperoleh suatu informasi dan 

dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban akhir dalam penulisan 

skripsi guna memperoleh gelar sarjana di Universitas 

Muhammadiyah Malang.   

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau 

rekomendasi bagi suatu lembaga pendidikan khususnya di SMA 

Muhammadiyah 1 Babat 

c. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

berfikir bagi penulis sendiri dan pembaca, khususnya mahasiswa 

tarbiyah Universitas Muhammadiyah Malang dalam rangka 

menggembangan PAI di lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

E. Batasan Istilah 

1. Stratregi Pembelajaran 

Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, 

atau cara. Sedang secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada 

mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan 



10 
 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

suatu peperangan.8 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.9 Ada dua hal yang patut kita cermati dari 

pengertian di atas. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini 

berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan 

rencana kerja belum sampai tindakan. Kedua, strategi disusun untuk 

mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan 

penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan.10 

2. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu bagian 

dari pendidikan Islam. Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama 

Islam yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dengan 

nilai-nilai, agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) 

seseorang.11 Pengertian yang lainnya juga menyebutkan bahwasannya 

segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok peserta 

didik dalam menanamkan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam 

dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang 

                                                           
8 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Op.Cit, 

hal. 125. 
9  Ibid, hal 126. 
10 Ibid, hal 126. 
11  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 2012), hal.7 
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diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan 

hidupnya sehari-hari. Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa 

segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau 

lebih yang dampaknya ialah tertanamnya atau tumbuh kembangnya 

ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.12 

3. Kurikulum 2013 

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.13 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlukan dalam rangka untuk 

mengarahkan tulisan agar runtut, sistematis dan lebih mengerucut pada 

pokok permasalahan yang ada, sehingga dapat memudahkan pembaca 

untuk memahami kandungan suatu karya ilmiah. Maka peneliti menyusun 

sistematika penulisan ini menjadi lima bagian (bab) yaitu: 

BAB I adalah pendahuluan, pada bab ini peneliti 

memndeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan 

yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini. 

                                                           
12 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Ibid. hal. 8 
13 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, Rasional Kurikulum 2013, hal. 2. 
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BAB II, membahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan 

strategi pembelajaran PAI berbasis kurikulum 2013, yang akan 

mendeskripsikan beberapa hal seperti berikut ini: Penelitian relevan, 

Pengertian, Jenis-jenis, pertimbangan pemilihan, dan prinsip-prinsip 

strategi pembelajaran. Pendidikan Agama Islam, yang mendeskripsikan 

tentang : pengertian dasar, tujuan, faktor-faktor Pendidikan Agama Islam. 

Selanjutnya membahas tentang: Pengertian, keunggulan, implementasi 

kurikulum 2013, perbandingan kurikulum 2013 dengan KTSP 2006. 

BAB III, memaparkan tentang metode penelitian, di antaranya 

meliputi tentang jenis peneltian, lokasi penelitian, informan penelitian , 

teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV, berbicara tentang hasil penelitian. Pada bab ini peneliti 

menguaraikan tentang hasil penelitian yang menjawab dari rumusan 

masalah, latar belakang objek penelitian serta menyajikan data dari 

lapangan. 

BAB V, memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian, saran-

saran dan penutup. 

 


