
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya merupakan seperangkat rencana untuk

membentuk peserta didik menjadi insan mulia yang mengembangkan potensi

dalam dirinya sehingga menjadi insan yang memiliki keseimbangan dalam

segala bidang, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan,

kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, yang semua hal tersebut diperlukan

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi sebagai salah satu aspek fundamental dalam

menjalani kehidupan di masyarakat. Fungsi tersebut adalah terwujudnya

masyarakat yang bermartabat, cerdas, serta memiliki kemampuan membentuk

watak bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sosial, sehat jasmani dan rohani,

berwawasan ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, dan mandiri dalam segala aspek

kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, maka disusunlah sebuah

kurikulum yang harus ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Hal ini sesuai

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 37, yaitu:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a)
pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; (c) bahasa;
(d) matematika; (e) ilmu pengetahuan alam; (f) ilmu
pengetahuan sosial; (g) seni dan budaya; (h) pendidikan jasmani
dan olahraga; (i) keterampilan/kejuruan; dan (j) muatan lokal.
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Salah satu kurikulum yang wajib ada dalam lembaga pendidikan

adalah pendidikan agama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1,

pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Di antara pendidikan agama di sekolah adalah Pendidikan Agama

Islam (PAI). Salah satu peran PAI adalah sebagai mediator ajaran Islam agar

dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan. Melalui

pendidikan inilah, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati, dan

mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan dan

pengamalan masyarakat terhadap ajaran Islam amat tergantung pada tingkat

kualitas pendidikan Islam yang diterimanya. (Nata, 2003: 2). Oleh karena itu,

PAI perlu direncanakan secara efektif dan efesien guna membangun peradaban

generasi penerus yang berkualitas menurut al-Qur’an dan al-Hadits.

Sebagai upaya untuk membangun generasi muda yang berkualitas,

maka di sekolah-sekolah perlu diberikan wawasan yang berkualitas pula. Salah

satu yang dapat dilakukan adalah dengan penyusunan buku–sebagai bahan ajar

dalam pembelajaran di kelas–yang memahami nilai-nilai moral, spiritual

berdasarkan orientasi kebutuhan perkembangan fitrah peserta didik dan dipadu

dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada. Sehingga peran buku ajar ini

sangat penting dalam membangun wacana dan pengetahuan peserta didik
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dalam memahami dan mengamalkan norma-norma agama yang telah ada.

(Muzayyin, 2007: 8).

Buku PAI sebagai materi pembelajaran di kelas telah banyak ditulis

dan dicetak oleh berbagai penerbit. Salah satu buku tersebut adalah buku Al-

Islam kelas X untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, yang

dicetak oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah (Majelis Dikdasmen PWM) Jawa Timur. Buku ini dicetak

sebagai bahan pembelajaran dan didesain untuk menjangkau ranah

pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor. Harapan dari adanya buku ini

adalah agar pembelajaran tidak berhenti pada proses transfer pengetahuan,

melainkan juga mampu mengubah afeksi dan perilaku peserta didik menjadi

lebih baik serta mewujudkan pendidikan yang holistik. (Heny, 2013: iv).

Buku ini hadir dan dicetak sebagai bahan rujukan yang diinstruksikan

oleh Majelis Dikdasmen PWM Jatim–berdasar Surat No. 920/INST/II.4/F/

2010–kepada seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah

Jawa Timur, sebagai buku teks dan bahan pembelajaran di kelas. Selain

memuat harapan-harapan tersebut di atas, juga berisi materi pendidikan agama

versi pemahaman Muhammadiyah yang dikemas dengan beberapa tema guna

mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu menciptakan generasi

penerus organisasi.

Namun demikian, sebagai lembaga pendidikan yang berdiri di sebuah

negara, bukan berarti pendidikan Muhammadiyah tidak mau menerima

pemikiran dari luar. Hal ini terbukti dengan ikut-sertanya menerapkan

kurikulum 2013–sebagai kebijakan dari kemendikbud–di berbagai jenjang
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sekolah. Sehingga dengan demikian, buku teks yang dijadikan bahan

pembelajaran di kelas juga disesuaikan dengan kurikulum tersebut.

Dalam perspektif Muhammadiyah, pengembangan kurikulum dalam

buku teks pendidikan haruslah memperhatikan realita yang berkembang di

masyarakat. Hal ini sesuai dengan Tanfidz Muktamar Muhammadiyah (2010:

130), yaitu: Kurikulum pendidikan Muhammadiyah harus menganut prinsip

desentralisasi yang mampu memberdayakan pendidik untuk mendinamisasikan

isi kurikulum secara maksimal. Integrasi kurikulum yang mengakomodasi

dimensi akademik, sosial dan persyarikatan dapat dicapai dengan tidak

membebani peserta didik dengan kurikulum yang tidak berlebihan. Pencapaian

kurikulum pendidikan Muhammadiyah harus berorientasi pada kompetensi dan

berkelanjutan, serta pencapaian kompetensi dalam kerangka pengkaderan

persyarikatan.

Bila dikaitkan dengan kurikulum 2013, ada istilah baru–selain istilah

Kompetensi Dasar–yang merupakan tujuan global dari sebuah pembelajaran

dengan sebutan istilah Kompetensi Inti (KI). Kompetensi ini terdiri dari

religius, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan KI pada tiap jenjang

sangatlah berbeda, hal ini dikarenakan faktor kebutuhan pendidikan

berdasarkan perkembangan peserta didik. Adapun KI pada jenjang SMA/SMK

adalah:

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya;
KI 2: Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun,
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya;
KI 3: Memahami  pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan
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kejadian yang tampak  mata); KI 4: Mencoba, mengolah, dan
menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan  sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori).

Memperhatikan hal di atas, terdapat dua hal utama. Pertama,

pendidikan Muhammadiyah telah memiliki rumusan dalam mengelola

pendidikan khususnya kaitannya dengan buku teks yaitu terciptnya kader

penerus persyarikatan. Kedua, Kurikulum 2013 yang bersifat global demi

mempersiapkan kader bangsa sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,

produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Kedua hal tersebut dalam pandangan peneliti akan memunculkan

beberapa hal yang perlu diakomodir. Keduanya dapat saling melengkapi, atau

bahkan ada yang dominan. Bila Muhammadiyah dalam lembaga pendidikan-

nya menerima adanya Kurikulum 2013, maka secara tidak langsung juga perlu

mengakomodir konsep kurikulum tersebut–tak terkecuali buku teks–serta

pastinya tidak meninggalkan cita-cita organisasi.

Beberapa kali diskusi dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru

salah satu SMK Muhammadiyah di Malang tentang buku ajar Al-Islam Kelas

X tingkat SMA dan sederajatnya. Hasil diskusi tersebut pada dasarnya

mengerucut pada pertanyaan; Pertama, kurikulum apa yang digunakan

Muhammadiyah untuk menjalankan pendidikan agama Islam di sekolah.

Kedua, penulisan materi pada buku Al-Islam terlalu bias, tidak update dengan

keadaan sekarang, serta kering dari contoh realita kehidupan di masyarakat.



6

Maka dari itu, hal ini perlu dilakukan studi lanjut guna memberikan wacana

bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan buku teks kelas X untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)

dan sederajat sebagai bahan studi dengan pertimbangan, yaitu: Pertama,

Kurikulum 2013 pada tahun pertama telah diaplikasikan pada kelas X tingkat

SMA, sehingga buku teks serta silabus dan penilaian telah disesuaikan dengan

kurikulum tersebut. Kedua, buku tersebut menjadi bahan wajib bagi seluruh

lembaga pendidikan Muhammadiyah di Jawa Timur. Ketiga, buku tersebut

merupakan cetakan organisasi Muhammadiyah (yang memiliki standar

pendidikan sendiri di samping standar pendidikan pemerintah), sehingga

tentunya ada ciri khas dalam mengemas materi buku teks. Keempat, peneliti

menggunakan buku teks tersebut dalam pembelajaran di kelas, dan hal ini

dapat memudahkan secara efektik dan efesien dalam studi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini fokus pada;

1. Bagaimana konstruksi materi pada buku ajar Al-Islam kelas X SMA

Muhammadiyah dan sederajatnya ?

2. Bagaimana relevansi materi pada buku ajar Al-Islam kelas X SMA

Muhammadiyah dan sederajatnya dengan Kompetensi Inti dan Komptensi

Dasar Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, studi ini bertujuan:
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1. Mendeskripsikan konstruksi materi pada buku ajar Al-Islam kelas X SMA

Muhammadiyah dan sederajatnya.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis relevansi materi pada buku ajar Al-

Islam kelas X SMA Muhammadiyah dan sederajatnya dengan Kompetensi

Inti dan Komptensi Dasar Kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh

Majelis Dikdasmen PWM Jatim.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat menunjukkan konten materi yang

sesuai dengan kebutuhan mendasar dan paling esensi dalam beberapa materi

dalam buku Al-Islam Kelas X sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah

Muhammadiyah pada tingkatan SMA dan sederajat. Pada anak usia tingkatan

SMA, peserta didik–yang sudah dapat berfikir kritis–perlu mendapatkan

wawasan yang lebih dari sekedar doktrin, serta diberikan pemahaman tentang

menghayati makna beribadah bagi dirinya dan untuk Tuhan.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini berfungsi untuk memberikan

gambaran umum tentang buku ajar Al-Islam Kelas X, mengungkapkan gagasan

sebagai sumbangan keilmuan bagi penulis buku ajar serta Majelis Dikdasmen

PWM Jawa Timur untuk dapat memberikan materi yang telah disusun dan

ditetapkan oleh PP Muhammadiyah, penulisan buku perlu disesuaikan dengan

kondisi zaman dan realita masyarakat, serta memberikan solusi dari problem

tersebut sebagai upaya penyadaran beragama bagi peserta didik dalam

kehidupan sehari-hari.
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E. Batasan Penelitian

Relevansi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari keterkaitan

dan hubungan yang seharusnya ada, antara spirit Kurikulum 2013 dan materi

buku ajar Al-Islam cetakan PWM Jawa Timur. Keterkaitan tersebut tidak

sebatas pada deskripsi pemaparan temuan, namun juga berusaha mengungkap

makna yang terkandung dalam buku ajar.

Banyaknya materi yang ada dalam buku ajar, maka penelitian ini

difokuskan pada pada materi aqidah, fiqh dan akhlak pada semester ganjil.

Pemelihan materi tersebut karena secara tersurat menunjukkan kedua

hubungan, yaitu hablun min Allah dan hablun min an-Nas. Spirit kurikulum

2013 juga memuat hubungan tersebut yang tertuang pada Kompetensi Inti I

dan II, sehingga hal ini akan mempermudah dalam melakukan penelitian.

Ada beberapa istilah kata kunci dalam studi kali ini;

1. Menghargai adalah menghormati, mengindahkan, serta memandang

penting dari suatu hal yang ada.

2. Menghayati adalah mengalami dan merasakan suatu dalam lahir dan batin.

3. Memahami adalah mengerti dan mengetahui secara benar akan suatu hal.

4. Mencoba adalah berusaha melakukan dan mengerjakan sesuatu untuk

mengetahui keadaanya.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang fiqh sudah banyak dilakukan, terutama dalam dunia

pendidikan. Penelitian-penelitian yang sudah ada meliputi aspek metode

pembelajaran, aspek media pembelajaran, aspek pendidik, maupun aspek

materi. Dalam aspek metode pembelajaran terbagi dalam beberapa klasifikasi,
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yaitu: Pertama, klasifikasi penelitian metode pembelajaran dan motivasi

belajar–hampir semua metode pembelajaran telah diterapkan dalam penelitian

pelajaran fiqh-Rata-rata studi tersebut menghasilkan temuan yang signifikan

dan terbukti berhasil. M. Samsul Arif (2012) melakukan penelitian penerapan

metode jigsaw Faridhotus Sholihah (2011) dalam studinya menerapkan strategi

Problem Based Learning (PBL) dalam meningkat kemampuan berfikir kritis.

Masih dalam tema yang sama–yaitu terkait penerapan metode

pembelajaran dalam pelajaran fiqh–Kozeinus Samak (2011), model

pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan

Menyenangkan) dalam pembelajaran fiqh. Sy Zainah (2011) penerapan reward

dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Ummu Amalia (2009), hubungan

penggunaan metode demonstrasi terhadap motivasi berprestasi siswa. Marisa

Ferlia Afrianti (2011), implementasi metode problem solving dan simulasi

dalam pembelajaran fiqh. Siti Markamah Hastutik (2007) melakukan studi

tentang belajar kooperatif struktural dalam meningkatkan motivasi pemahaman

belajar fiqh. Adapun Ahmad Muzammil Kholily (2010), melakukan studi

tentang efektifitas metode demonstrasi pada pembelajaran fiqh.

Kedua, klasifikasi metode pembelajaran dan prestasi belajar. Terdapat

studi Umi Kulsum (2012) tentang metode Tanya jawab dalam meningkatkan

prestasi belajar siswa. Kemudian Siti Maryam (2011) menerapkan metode

diskusi dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Strategi

pembelajaran think pair share juga pernah dilakukan studi oleh Kristin (2011)

dan menghasilkan hubungan yang signifikan dalam penerapan pendekatan

pelajaran tersebut dalam prestasi belajar peserta didik. Afifatul (2011) dan
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Jamalul Muttaqin (2010) melakukan studi dengan menerapkan metode

demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar, dan menyimbulkan bahwa

metode ini dapat secara optimal meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Penerapan metode problem solving dan demonstrasi juga pernah dilakukan

studi dan dihubungkan dengan prestasi belajar peserta didik oleh Abdul Wahab

Hisbullah (2011), dan menghasilkan kajian bahwa metode tersebut dapat cukup

baik dalam memberikan pemahaman fiqh kepada peserta didik.

Mudlihatul Ulya (2009) melakukan studi dengan menghubungkan

model pembelajaran Quantum Teaching dalam meningkatkan life skill peserta

didik. Hasil dari studi tersebut pembelajaran Quantum Teaching dapat optimal

bila pembelajaran dilakukan secara variatif dan berorientasi pada peserta didik.

Selain itu, impelementasi metode STAD juga pernah dilakukan studi oleh

Yasid Huda (2010). Hasil dari studi tersebut adalah metode STAD dapat

digunakan dalam pembelajaran fiqh dan hal itu dapat meningkatkan prestasi

peserta didik dalam belajar, meskipun dalam studi ini diperoleh kendala

tentang belum terbiasanya peserta didik dan pendidik dalam menerapkan

metode tersebut. Ahmad Mujahid (2011) melakukan studi implikasi metode

active learning dalam praktik ibadah shalat wajib, dan memperoleh hasil positif

terhadap proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Korelasi pemahaman materi fiqh ibadah juga dilakukan studi dan dikaitkan

dengan praktik ibadah peserta didik oleh Reni Yuli (2011), dan menghasilkan

suatu temuan bahwa terdapat korelasi yang baik antara pemahaman materi fiqh

dengan praktik ibadah dalam sehari-hari.
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Dalam aspek pendidik, penelitian yang dikaitkan dengan materi fiqh

juga banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nailun Naja (2011)

melakukan sebuah studi tentang peningkatan kompetensi guru pelajaran fiqh

dalam proses pembelajaran. Temuan yang dilakukan adalah guru-guru telah

professional dalam melaksanakan pembelajaran fiqh di kelas. Hal itu diperoleh

dari upaya mengikuti MGMP, serta tersedianya fasilitas pembelajaran di

sekolah. Studi lain tentang upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran

adalah studi Siti Maryam (2010) tentang strategi guru agama Islam dalam

implementasi KTSP pada pelajaran fiqh. Hasil yang diperoleh adalah KTSP

tidak sepenuhnya difahami oleh guru dalam implementasi pembelajaran,

karena sebagian besar guru masih menerapkan metode konvensional dalam

sehari-hari.

Masih terkait dengan penelitian fiqh dan kaitannya dengan pendidik;

Muawwanah (2007) melakukan studi tentang upaya guru PAI dalam

pembinaan shalat peserta didik SD. Hasil dari penelitian tersebut adalah guru

sudah berupaya melakukan pembinaan shalat di sekolah, namun sikap peserta

didik masih tidak optimal seperti mengacuhkan waktu shalat, dikarenakan tidak

adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan. Penelitian yang hampir sama

juga dilakukan oleh Suyatin (2009), pada kali ini mencoba membahas upaya

guru agama dalam peningkatan kedisplinan shalat berjama’ah di sekolah. Hasil

penelitian ini adalah belum maksimalnya tujuan sekolah untuk mewujudkan

shalat berjama’ah dikarenakan rasio pendidik dan peserta didik tidak seimbang.

Penelitian tidak berhenti pada metode dan aspek pendidik saja,

melainkan juga pada aspek media pembelajaran. Studi yang dilakukan oleh
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Ivan Pacivi (2011) tentang pengaruh penggunaan media audio visual dan

variasi metode terhadap prestasi belajar peserta didik, diperoleh hasil yang

positif dan signifikan terhadap prestasi peserta didik. Adapun media yang lain

adalah penggunaan media grafis dalam pembelajarn fiqh untuk mempermudah

pemahaman peserta didik. Studi tersebut dilakukan oleh Khoirun Nisa’ (2010),

dan memperoleh hasil bahwa penggunaan media grafis dapat dijadikan sebagai

tolok ukur keberhasilan guru dalam mengembangkan media pembelajaran.

Selain media grafis, juga terdapat media audio visual. Studi yang

dilakukan oleh Titin Dwi Jayanti (2010) dan M. Nur Awaludin (2010),

menggambarkan bahwa penggunaan media audio visual dapat memudahkan

pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran di kelas. Senada

dengan media grafis dan audio visual, penggunaan media pembelajaran

elektronik juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat

mempermudah dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini merupakan studi

yang dilakukan oleh Roisatul Islamiyah (2010).

Adapun Hikmatulloh (2011)–masih terkait dengan media pembelajaran,

salah satunya berupa buku–melakukan studi tentang Multiculturalism Islamic

Study Content, dan diperoleh bahwa bahan ajar Pendidikan Agama Islam di

sekolah hingga saat ini tidak dapat mengakomodir semua madzhab fiqh, dan

hanya menunjukkan satu bentuk madzhab saja serta tidak membandingkan

dengan yang lain. Terkait dengan buku ajar, Nurul Wachida (2011) juga

melakukan studi tentang pemanfaatan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS)

dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran fiqh. Hasil yang diperoleh dari
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studi ini adalah peran LKS sangat membantu guru dalam pembelajaran sehari-

hari dalam mengoptimalkan hasil belajar peserta didik.

Masih kaitannya dengan buku, yang pada kali ini studi dilakukan oleh

Romlah (2010) tentang analisis terhadap materi PAI. Hasil studi tersebut

didapatkan bahwa isi materi PAI telah tersusun dalam standar kompetensi dan

kompetensi dasar sangat bervariasi. Hal ini dibuktikan dari kelima aspek dalam

PAI telah terakomodir secara keseluruhan. Namun, isi materinya kurang

memperhatikan aspek keseimbangan dan sisi ketahapannya, seperti dari yang

mudah ke tingkat yang sulit, dari yang kongkrit ke tingkat yang abstrak, dan

lain-lain.

Selain aspek di atas–mulai dari aspek metode, pendidik, dan media

dalam pembelajaran fiqh–juga terdapat studi yang lain terkait salah satu materi

yang terdapat dalam fiqh. Di antaranya adalah studi yang dilakukan oleh Aufal

Marom (2008) tentang fungsi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan

pengalaman ibadah shalat siswa. Studi ini memperoleh informasi bahwa

pendidikan agama Islam memiliki fungsi sangat besar dalam meningkatkan

pengalaman ibadah shalat. Dengan adanya PAI, siswa lebih mengerti tentang

segala hal berkaitan dengan agama dan memotivasi siswa untuk selalu

beribadah. Adapun ibadah yang dilakukan dengan berjama’ah memiliki nilai-

nilai pendidikan seperti nilai kemasyarakatan; kebersamaan, keselarasan, dan

ukhuwah islamiyah. Studi tentang nilai ibadah dalam berjama’ah dilakukan

oleh Yayuk Muniroh (2008).

Nilai shalat berjama’ah juga dikaitkan dengan budaya agama di

sekolah. Studi yang dilakukan oleh Machhfud Efendi (2010) memperoleh
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bahwa nilai-nilai shalat berjama’ah adalah nilai ubudiyah, nilai akhlak

karimah, dan nilai kedisiplinan. Selain itu terdapat pula nilai-nilai pendidikan

Islam dalam ibadah shalat, meliputi pendidikan jasmani dan rohani.

Kesimpulan ini dilakukan oleh studi Athiyyatillah (2009). Menurut Ibnu Arabi

dalam kitab al-Futuhat al-Makiyyah menjelaskan bahwa rahasia shalat adalah

bersatunya hamba dengan rahasia Ilahi. Studi yang dilakukan Bahrul Ulum

(2011) memberikan keterangan bahwa shalat terbagi menjadi Salãt al-Haqq

dan Salãt al-Khalq. Kiblat, sesungguhnya adalah hati. Gerakan shalat

seseorang adalah gerakan menekan nafsu syahwat. Bagi yang tidak membaca

al-fãtihah dengan Ihdãr al-Haqq di dalamnya, maka ia belumlah dianggap

shalat. Pemikiran semacam ini kiranya wajar, karena, ia lahir di tengah-tengah

konflik dan ketegangan lokal.

Dalam aspek mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan

Bahasa Arab (ISMUBA) di lingkungan pendidikan Muhammadiyah terdapat

berbagai penelitian terdahulu, di antaranya: Pertama, Lusilawati (2007),

Pengorganisasian Materi Pembelajaran Bahasa Arab pada Kurikulum Al Islam

Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kurikulum Al Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa

Arab tidak dilaksanakan secara utuh, terlihat dari tidak adanya kurikulum

tersebut secara tertulis. Sedangkan dalam memilih dan mengurutkan materi

pembelajaran bahasa arab, guru hanya mengikuti bab per bab dalam buku paket

tanpa ada usaha untuk memilih dan mengurutkan bahan pembelajaran.

Kedua, Musiran (2012) melakukan penelitian tentang Model

Pembelajaran Al-Islam dengan Sistem Boarding School. Hasil penelitian ini
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adalah bahwa pembelajaran mata pelajaran al-Islam sangat efektif dilaksanakan

dengan sistem boarding school. Ada kelebihan dari pembelajaran mata

pelajaran al-Islam dengan sistem boarding school, yaitu berupa terbentuknya

anak-anak yang mengamalkan agama dan akhlak siswa yang terpuji, berupa

kemandirian, tanggungjawab, keimanan, ketaqwaan terhadap Allah Swt.

Sedangkan kekurangannya adalah siswa sangat terforsir dengan jadwal

kegiatan yang padat, mudah mengantuk, kejenuhan dari pengasuh, serta

kurikulum yang bersifat abstrak.

Ketiga, Andik Prastya (2013) tentang studi komparatif bahan ajar PAI

dan relevansinya dengan sikap beragama. Peneliti menyimpulkan bahwa

keberadaan buku Al-Islam di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya hanya sebatas

mempunyai hubungan yang simetris dengan sikap beragama siswa. Kebiasaan

sikap beragama siswa lebih pada dipengaruhi oleh kegiatan sekolah daripada

keberadaan buku ajar.

Keempat, Puspita Handayani (2009) tentang inovasi dan realisasi

kurikulum ISMUBA. Inovasi dan Reallisasi  kurikulum ISMUBA berangkat

dari penggabungan konsep correlated curriculum dan humanistik curriculum

dalam pelaksanaannya. Model ini mendudukan siswa dalam posisi yang utama

dalam pendidikan, siswa diberikan ruang yang leluasa untuk mengembangkan

potensi yang dimilikinya guru hanya tinggal mengarahkan dan

membimbingnya.

Kelima, Qumil Laily (2009) tentang urgensi model pembelajaran

Collaboration Learning dalam mengembangkan nilai demokratis pada mata

pelajaran Al-Islam di SD Plus Muhammadiyah 18 Surabaya. Peneliti
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menyimpulkan bahwa ada hasil yang maksimal, siswa aktif dalam proses

pembelajaran dan kelas lebih dinamis.

Keenam, Siti Rohmawati (2012) tentang Pengaruh Penerapan Strategi

DAP (Developmentally Appropriate Practice) dalam Pembelajaran Al -Islam

dengan Tema Akhlaq Terhadap Pembentukan Akhlaqul Karimah Siswa Pada

Kelas VII A di SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa strategi tersebut cukup baik digunakan dalam

pembelajaran.

Berkaitan dengan peta pengelompokkan beberapa studi terdahulu yang

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut dipaparkan dalam bentuk

bagan.
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AGENDA STUDI:

Relevansi Buku Ajar Al-Islam
dengan Kurikulum Pendidikan
Agama Islam 2013

Penelitian ISMUBA:

Lusilawati (2007) Pengorganisasian Materi Pembelajaran ISMUBA. Musiran (2012) Model Pembelajaran Al-Islam
dengan Sistem Boarding School. Andik Prastya (2013) tentang studi komparatif bahan ajar PAI dan relevansinya
dengan sikap beragama. Puspita Handayani (2009) tentang inovasi dan realisasi kurikulum ISMUBA. Qumil Laily
(2009) tentang urgensi model pembelajaran Collaboration Learning dalam mengembangkan nilai demokratis pada mata
pelajaran Al-Islam. Siti Rohmawati (2012) tentang Pengaruh Penerapan Strategi DAP (Developmentally Appropriate
Practice) dalam Pembelajaran Al -Islam dengan Tema Akhlaq Terhadap Pembentukan Akhlaqul Karimah Siswa.

Metode Pembelajaran & Motivasi Belajar:

M. Samsul Arif (2012) metode jigsaw; Faridhotus Sholihah (2011)
strategi Problem Based Learning (PBL); Kozeinus Samak (2011), model
pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan
Menyenangkan); Sy Zainah (2011) penerapan reward dalam peningkatan
motivasi belajar siswa. Ummu Amalia (2009), metode demonstrasi;
Marisa Ferlia Afrianti (2011) metode problem solving dan simulasi; Siti
Markamah Hastutik (2007) belajar kooperatif struktural; Ahmad
Muzammil Kholily (2010) metode demonstrasi pada pembelajaran fiqh.

Metode Pembelajaran & Prestasi Belajar:

Umi Kulsum (2012) tentang metode Tanya jawab; Siti Maryam (2011)
menerapkan metode diskusi; Kristin (2011) Strategi pembelajaran think pair
share; Afifatul (2011) dan Jamalul Muttaqin (2010) menerapkan metode
demonstrasi; Abdul Wahab Hisbullah (2011) metode problem solving dan
demonstrasi; Mudlihatul Ulya (2009) model pembelajaran Quantum Teaching;
Yasid Huda (2010) metode STAD; Ahmad Mujahid (2011) implikasi metode
active learning dalam praktik ibadah shalat wajib; Reni Yuli (2011) Korelasi
pemahaman materi fiqh ibadah dan praktik ibadah peserta didik

Pendidik dalam Pembelajaran:

Nailun Naja (2011) peningkatan
kompetensi guru pelajaran fiqh dalam
proses pembelajaran; Siti Maryam
(2010) strategi guru agama Islam dalam
implementasi KTSP pada pelajaran
fiqh; Muawwanah (2007) upaya guru
PAI dalam pembinaan shalat peserta
didik SD; Suyatin (2009), upaya guru
agama dalam peningkatan kedisplinan
shalat berjama’ah di sekolah.

Media Pembelajaran:

Ivan Pacivi (2011) pengaruh
penggunaan media audio
visual dan variasi metode
terhadap prestasi belajar
peserta didik; Khoirun Nisa’
(2010) penggunaan media
grafis dalam pembelajarn fiqh;
Titin Dwi Jayanti (2010) dan
M. Nur Awaludin (2010),
penggunaan media audio
visual; Roisatul Islamiyah
(2010) media pembelajaran
elektronik

Penelitian Tentang Buku
Ajar:

Hikmatulloh (2011)
Multiculturalism Islamic Study
Content; Nurul Wachida
(2011) bahan ajar Lembar
Kerja Siswa (LKS); Romlah
(2010) Analisis Materi PAI
dalam Kurikulum KTSP Kelas
VII

Nilai-Nilai Ibadah:

Aufal Marom (2008) fungsi
pendidikan agama Islam dalam
meningkatkan pengalaman
ibadah shalat siswa; Yayuk
Muniroh (2008) nilai ibadah
dalam berjama’ah; Machhfud
Efendi (2010) nilai shalat
berjama’ah juga dikaitkan
dengan budaya agama di
sekolah; Athiyyatillah (2009)
nilai-nilai pendidikan Islam
dalam ibadah shalat; Bahrul
Ulum (2011) rahasia shalat
menurut Ibnu Arabi.

Gambar: Pengelompokkan Studi Penelitian tentang PAI di Sekolah dari Berbagai Aspek.


