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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk 

membentuk generasi yang siap mengganti tongkat estafet generasi tua 

dalam rangka membangun masa depan. Karena itu, pendidikan berperan 

mensosialisasikan kemampuan baru kepada mereka agar mampu 

mengantisipasi tuntutan masyarakat yang dinamik.1 

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai 

komponen yang berkaitan satu dengan yang lain. Jika pendidikan ingin 

dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang 

terlibat dalam pendidikan perlu dikenali.2 

Dalam masyarakat yang dinamis pendidikan memegang peranan 

yang sangat menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat. Oleh 

karena itu Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin merupakan 

konsekuensi logis bagi umatnya untuk menyiapkan generasi penerus yang 

berkualitas, baik moral maupun intelektual serta berketerampilan dan 

bertanggung jawab. Salah satu upaya untuk menyiapkan generasi penerus 

tersebut adalah melalui lembaga pendidikan sekolah. 

Sekolah merupakan salah satu wadah bagi anak untuk belajar 

memperoleh pengetahuan dan mengembangkan berbagai kemampuan dan 

                                                           
1 Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam  (Solo: 1991), hal. 9. 
2 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: 2004),  hal. 6. 
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keterampilan. Oleh karena itu, pengajaran di sekolah adalah salah satu 

usaha yang bersifat sadar, bertujuan, sistematis dan terarah. 

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (1) ditegaskan 

bahwa : 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan 

agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan 

jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.3 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah 

salah satu usaha yang bersifat sadar, bertujuan, sistematis dan terarah pada 

perubahan pengetahuan, tingkah laku atau sikap yang sejalan dengan 

ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam. Sejalan dengan ini, Zakiyah 

Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam 

serta menjadikannya sebagai way of life.4 

 Abdul majid dan Dian Andayani, dalam kesimpulannya 

mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 

                                                           
3 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, 

Citra Umbara, Bandung, 2003, hal 25-26. 
4 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: 1992), hal. 86. 
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bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.5 

 Selain itu dalam buku Metodologi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, Zuhairini dan Abdul Ghofir menyatakan bahwa pendidikan 

agama Islam dapat diartikan bimbingan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang baik dan utama.6 

 Pada dasarnya pengertian pendidikan agama tidak dapat dipisahkan 

dengan pengertian pendidikan pada umumnya, sebab pendidikan agama 

merupakan bagian integral dari pendidikan secara umum. Marimba 

menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, bahwasanya 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama,7 sehingga pendidikan dipandang 

sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk 

generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. 

 Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah “pendidikan” 

mendapatkan arti yang sangat luas. Kata-kata pendidikan, pengajaran, 

bimbingan dan pelatihan, sebagai istilah-istilah teknis dan tidak lagi 

                                                           
5 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berabasis Kompetensi: 

Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 
132. 

6 Zuhairini, Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
(Malang: UM Press, 1993), hal. 1. 

7 Ahmad Tafsir, Ilmu Penddidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: 2005), hal. 
24. 
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dibeda-bedakan oleh masyarakat kita, tetapi ketiga-tiganya lebur menjadi 

satu pengertian baru tentang pendidikan.8 

 Dalam Enclyclopedia Of Education, pendidikan agama diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang 

beragama, dengan demikian dapat diarahkan kepada pertumbuhan moral 

dan karakter, pendidikan agama tidak cukup hanya dengan memberikan 

pengetahuan tentang agama saja akan tetapi disamping pengetahuan 

agama, mestilah ditekankan pada felling attitude, personal ideal, aktivitas, 

dan kepercayaan untuk mewujudkan persatuan nasional.9 

 Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa 

pendidikan agama Islam bertujuan menciptakan manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT yang berakhlah mulia dalam kehidupan 

sehari-hari bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

 Jadi, pada dasarnya, pendidikan agama Islam menginginkan 

peserta didik yang memiliki fondasi keimanan dan ketakwaan yang kuat 

terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa. Iman merupakan potensi rohani 

yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh, sehingga 

menghasilkan prestasi yang disebut takwa. 

 Dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, sebagaimana dikutip 

oleh Abdul Majid dan Dian Andayani, dijelaskan bahwa, 

                                                           
8 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: 2002), hal. 37. 
9 Zuhairini, Abdul Ghofir, Op.Cit., hal. 11. 
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Pendidikan agama Islam di sekolah/ madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengamalan 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.10 

 

        Zuhairini dan Abdul Ghofir menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

agama Islam adalah meningkatkan taraf kehidupan manusia melalui 

seluruh aspek yang ada sehingga sampai kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan proses tahap demi tahap.11  

 Dunia pendidikan tak pernah lepas dari yang namanya guru. Guru 

adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar.12 

Seorang guru memiliki beberapa peranan yang sangat penting, karena 

memiliki tanggung jawab yang tidak bisa digantikan oleh peralatan 

canggih apapun. Oleh karena itu, guru idealnya bisa mempersiapkan diri 

sebagai guru yang lebih progresif dan produktif dalam semua proses 

kegiatan belajar begitu pula dalam terkait dengan kepribadian guru yang 

diembankannya selalu mengedepankan keprofesionalannya yaitu memiliki 

kepribadian atau kualitas keilmuan yang pantas atau patut dibanggakan 

dan bisa menjadi teladan dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari baik 

di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pada masyarakatnya.  

 Salah satu permasalahan serius yang dihadapi dunia pendidikan di 

Indonesia dewasa ini adalah masih rendahnya kualitas pembelajaran, 

                                                           
10 Abdul Majid, Dian Andayani, Op.Cit., hal. 135. 
11 Zuhairini, Abdul Ghofir, Op.Cit., hal. 8-9. 
12 Cece Wijaya, et al., Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran 

(Bandung: 1992), hal. 23. 
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termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung acap 

kali terkesan kering dan kurang hidup. Kualitas pembelajaran semacam ini 

niscaya akan menghasilkan mutu pendidikan agama yang rendah, bahkan 

kurang bermakna. 

Pendidikan agama di sekolah atau madrasah, dalam 

pelaksanaannya masih menunjukan permasalahan yang kurang 

menggembirakan. Selama ini dirasakan adanya kesan bahwa peserta didik 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran 

PAI model ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas tidak digunakan 

secara mandiri. Model ceramah biasanya sudah divariasikan dengan tanya 

jawab serta dilengkapi dengan pemberian tugas. Walaupun demikian 

penggunaan model ceramah masih lebih dominan dibanding model 

pembelajaran lainnya. Komunikasi yang terjadi hanya satu arah dari guru 

kepada peserta didik. Interaksi diantara sesama peserta didik hampir tidak 

ada. Guru menjadi pusat perhatian peserta didik dan seolah-olah menjadi 

sumber informasi tunggal. Kenyataan ini bertambah parah bila buku 

referensi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. 

Sehingga proses pembelajaran didominasi dengan kegiatan mencatat. Pada 

akhirnya guru gagal menciptakan suasana dialogis dalam pembelajaran di 

kelas. 

Dalam proses pembelajaran semacam itu peserta didik hanya 

berperan sebagai penerima informasi materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Sehingga, peserta didik tidak dapat berperan aktif dalam 
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pembelajaran. Informasi materi pelajaran yang diperoleh dari guru lebih 

banyak mengandalkan indera pendengaran. Dalam situasi itu indera lain 

yang dimiliki oleh peserta didik tidak dapat difungsikan secara optimal. 

Peserta didik akan memahami pelajaran PAI hanya sebagai materi hafalan. 

Padahal kemampuan menghafal merupakan kemampuan intelektual paling 

rendah menurut taxonomi Bloom. Peserta didik merasakan materi 

pelajaran PAI sebagai beban belajar yang menjenuhkan bukan sebagai 

tantangan. Indikator yang mudah dilihat dari keadaan tersebut misalnya, 

pemahaman, penghayatan, peribadatan, dan pengamalan ajaran agama 

sebagian peserta didik masih bersifat verbalistik, belum memahami makna 

hakiki dari apa yang diyakininya. Penghayatan keagamaan yang 

diekspresikan cenderung masih bersifat simbolik dan artifisial. Norma dan 

nilai ajaran agama dalam seluruh aspeknya belum sepenuhnya menjadi 

landasan bersifat dan berperilaku dalam kehidupan keseharian. Kejenuhan 

peserta didik terhadap suatu mata pelajaran akan diikuti dengan turunnya 

prestasi belajar. Indikator dari turunnya prestasi belajar itu dapat diketahui 

dari analisis butir soal, daya serap. Rata-rata nilai ulangan harian, dan 

ulangan blok dari waktu ke waktu. 

 Guru, baik secara kualitas maupun kuantitas, adalah salah satu 

faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. 

Bagaimanapun bagusnya suatu official (kurikulum), hasilnya sangat 

tergantung pada proses actual, apa yang dilakukan oleh guru dalam 



8 
 

kelas.13 Begitu pula kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-

rambu kurikulum PAI (pendidikan agama Islam) dipengaruhi oleh 

kreaktifitas guru dengan melaksanakan berbagai pendekatan dan model 

pembelajaran. Syaodih mengatakan bahwa profesi guru dituntut memiliki 

sifat kreatif dan kemauan mengadakan improvisasi. Guru harus selalu 

menggali dan mengembangkan sikap kreatifnya tersebut secara terus 

menerus dalam mengelola pembelajaran, misalnya dalam memilih dan 

menerapkan berbagai pendekatan, metode dan media pembelajaran, karena 

jika tidak tujuan pendidikan tidak akan tercapai optimal dengan 

mengandalkan pendekatan, metode dan media yang terbatas atau monoton. 

Hal itu karena secara pasti belum ditemukan suatu pendekatan tunggal 

yang berkualitas mengenai semua siswa yang dapat mencapai berbagai 

tujuan.14  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan dan 

pembelajaran agama Islam bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi perlu 

teknik dan strategi yang tepat, agar dapat berhasil dengan baik. 

Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran agama Islam dapat dilihat dari 

perubahan sikap dan tingkah laku siswa, prestasi yang diraih, dan 

kemampuan berkompetisi secara sehat. Dalam kondisi sekarang, 

pendidikan dan pembelajaran agama hendaknya dilaksanakan dengan 

                                                           
13 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung:  

2006), hal. 194. 
14 Komarudin, et al., Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 2010), hal. 

43. 



9 
 

bahasa, sikap, perbuatan dan layanan yang komunikatif untuk mudah 

diterima siswa.  

Selama ini terkesan bahwa pendidikan dan pembelajaran agama 

Islam sering dilaksanakan secara apa adanya, akibatnya tidak menarik lagi 

bagi siswa dan tidak memenuhi logika zamannya. Gejala ini menunjukkan 

bahwa para tenaga pendidik kurang profesional dalam menjalankan 

tugasnya.15 Di sisi lain, para ahli mengatakan bahwa Guru PAI merupakan 

salah satu ujung tombak yang menjadi tumpuan harapan dan andalan 

masyarakat, bangsa dan negara dalam hal pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di sekolah. Keberhasilan guru PAI merupakan keberhasilan 

masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Begitu juga 

sebaliknya, kegagalan guru adalah kegagalan semua.  

Hal ini membuktikan bahwa kunci keberhasilan pendidikan agama 

Islam di sekolah berada di tangan guru PAI itu sendiri. Karena itu guru 

PAI dituntut untuk memiliki kemampuan profesional. Jadi, keberhasilan 

dan kegagalan pendidikan dan pembelajaran akan lebih banyak ditentukan 

oleh profesionalisme guru. Untuk itu, guru dituntut profesional dalam 

melaksanakan tugasnya.16 Bahkan, E. Mulyasa mengatakan bahwa 

diperlukan guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan, sehingga 

mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, suasana 

pembelajaran yang menantang, dan mampu membelajarkan dengan 

                                                           
15 Depg.RI, Profil Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Pada Sekolah Umum Tingkat 

Dasar (Jakarta: Depag RI, 2003), hal. 49-50. 
16 Ibid., hal. 44. 
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menyenangkan.17 Itu sebabnya UNESCO merumuskan tentang kompetensi 

standar bagi guru professional adalah sebagai berikut :  

A UNESCO competency standards for teachers are defined as a 

tool/benchmark to determine the competencies of a 

pioneer/leader/innovative teacher and to develop a core of 

learning activities which can be adapted and used throughout our 

member states.18  

 

Oleh karena itu, agar pendidikan agama dapat mencapai sasaran 

haruslah menggunakan metode. Metode pembelajaran mempunyai peranan 

penting sebab merupakan jembatan yang menghubungkan pendidikan 

dengan anak didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam yaitu 

terbentuknya kepribadian muslim. Berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran salah satunya adalah metode pembelajaran. 

Pendidik dalam menyampaikan materi dan bahan pendidikan harus 

memudahkan dan tidak mempersulit peserta didik, tentunya harus sesuai 

dengan kadar dan kemampuan mereka. Guru tidak boleh mementingkan 

materi atau bahan dengan mengorbankan anak didik. Sebaliknya guru 

harus mengusahakan dengan jalan menyusun materi tersebut sedemikian 

rupa sehingga sesuai dengan taraf kemampuan mereka, serta dengan gaya 

yang menarik. Usaha untuk mencapai efesiensi dan efektifitas kerja dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam perlu adanya inovasi 

metode pembelajaran yang tepat. 

                                                           
17 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: 2007), hal. 13. 
18 Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif  (Jakarta: 2011), hal. 215-216. 
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Oleh karena itu, inovasi dalam pendidikan sangat perlu. Inovasi 

merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang 

buatan manusia, yang diamati dirasakan sebagai suatu yang baru bagi 

seseorang atau kelompok orang (masyarakat). Dalam buku yang 

diterjemahkan oleh Wasty Soemanto, Miles menyatakan bahwa Inovasi 

adalah macam-macam perubahan genus.19 Inovasi sebagai perubahan 

disengaja, baru, khusus untuk mencapai tujuan-tujuan sistem. Hal yang 

baru itu dapat berupa hasil invention atau discovery yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi 

seseorang atau kelompok masyarakat. Jadi, perubahan ini direncanakan 

dan dikehendaki. 

Yang dimaksud inovasi (perubahan) dalam kajian ini bukan berarti 

bahwa sistem pendidikan yang ada perlu diperbaharui atau sama sekali 

tidak dapat dipergunakan lagi, akan tetapi merubah dan memperbaiki yang 

dirasa kurang efektif menurut ukuran zaman. Sebab kalau tidak ada 

pembaharuan dalam sistem pendidikan, maka pendidikan akan tertinggal 

oleh roda zaman.20  

Inovasi (pembaharuan) dalam skripsi ini difokuskan pada 

pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal 

ini, keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan suatu materi 

pelajaran, banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu di antaranya ialah 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Dalam metode pembelajaran 

                                                           
19 Wasty Soemanto, Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan (Surabaya: 1980), 

hal. 62. 
20 Martin Sardy, Mencari Identitas Pendidikan (Bandung: 1981), hal. 20-21. 



12 
 

pendidikan agama Islam, ada tiga unsur strategi yaitu strategi penataan 

organisasi isi pembelajaran PAI, strategi penyampaian pembelajaran PAI, 

dan strategi pengelolaan pembelajaran PAI.21 Karena ketepatan strategi 

yang digunakan, baik berupa metode, pemanfaatan sarana dan lain 

sebagainya, akan membawa efektivitas dan efesiensi kerja. 

Seorang guru perlu mengetahui sekaligus menguasai berbagai 

metode dan strategi belajar mengajar yang digunakan di dalam kegiatan 

belajar mengajar. Posisi guru sangat signifikan di dalam pendidikan 

sebagai fasilitator dan pembimbing, maka guru memiliki tugas yang lebih 

berat, tidak hanya memegang fungsi transfer pengetahuan, tetapi guru 

harus lebih mampu memfasilitasi dalam menerpa dan mengembangkan 

dirinya. Apalagi pada saat sekarang orientasi pendidikan yang telah diubah 

dari teacher centered menjadi student centered disertai dengan bimbingan 

intensif. Oleh karenanya guru dituntut untuk lebih kreatif, efektif, selektif, 

proaktif dalam mengakomodir kebutuhan siswa. Guru juga lebih peka 

terhadap karakter fisik maupun psikis siswa. Dalam keseluruhan kegiatan 

pendidikan di tingkat operasional, guru merupakan penentu keberhasilan 

melalui kinerjanya pada tingkat operasional, institusional, intruksional, 

dan ekspresensial.22 Di sinilah peran penting guru dalam pendidikan. 

Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif mencoba 

mengembangkan konsep-konsep desain pembelajaran dan penilaiannya, 

serta lebih menguasai dan memperbaharui metode pembelajaran 

                                                           
21 Muhaimin, Op.Cit., hal. 148.  
22 Muhammad Surya, Percikan Perjuangan Guru (Semarang: 2003), hal. 223. 
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pendidikan agama Islam untuk mencapai hasil yang sesuai dengan 

keinginan.  

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran modern terdapat cukup 

banyak strategi yang khusus dirancang untuk mengajar materi yang 

diinginkan begitu juga metode. Metode jauh lebih penting dari pada 

materi. Betapa urgennya metode dalam proses pendidikan dan pengajaran, 

sebuah proses belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil apabila dalam 

proses tersebut tidak menggunakan metode. Karena metode menempati 

posisi kedua terpenting setelah tujuan dari komponen pembelajaran, yaitu 

tujuan, metode, media dan materi. Dalam kegiatan pembelajaran tidak 

semua metode dapat diterima oleh siswa. Oleh karena itu, penggunaan 

metode hendaknya disesuaikan karakteristik dan kondisi siswa. 

Pembelajaran adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan 

sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Tugas guru dalam 

rangka optimalisasi proses belajar adalah sebagai fasilitator yang mampu 

mengembangkan kemampuan anak, pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting dalam keberhasilan sebuah pembelajaran apalagi dalam 

menentukan metode pembelajaran. Pendidik harus mempunyai berbagai 

macam kemampuan seperti: ilmu pengetahuan, ketrampilan mengelola 

program belajar mengajar, mengelola kelas, penggunaan media, 

menguasai landasan pendidikan, interaksi belajar mengajar, memberi 

motivasi dan lain sebagianya. 
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Selama ini kondisi real kelemahan metode pembelajaran PAI 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) kualitas dan kuantitas 

(kompetensi) guru yang masih rendah, (2) proses pembelajaran PAI 

selama ini cenderung lebih diarahkan pada pencapaian target kurikulum, 

(3) pembelajaran PAI bukan diarahkan pada pencapaian dan penguasaan 

kompetensi, akan tetapi terfokus pada aspek kognitif sehingga 

pembelajaran identik dengan hafalan, (4) alokasi waktu yang tersedia 

sangat sedikit sedangkan muatan materinya sangat padat, (5) terbatasnya 

sarana dan prasarana, (6) penilaian yang dilakukan cenderung hanya 

kepada satu aspek (kognitif) saja. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nurcholis Majid yang dikutip oleh Abdul Majid, bahwa: “Kegagalan 

pendidikan agama disebabkan pembelajaran pendidikan agama Islam lebih 

menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan 

pada pemaknaannya. Hal senada juga disebutkan oleh Malik Fadjar 

menyatakan bahwa: “Proses belajar mengajar sampai sekarang ini lebih 

banyak hanya sekedar mengejar target pencapaian kurikulum yang telah 

ditentukan.23 

Dengan keadaan seperti itu, mendorong penulis ingin mengetahui 

kenyataan dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui 

penelitian. Kegiatan ini penulis lakukan di SMPN 13 Malang, dengan 

mengambil judul: “Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 13 Malang” 

                                                           
23 Abdul Majid, Op.Cit., hal. 165. 
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Penulis sengaja memilih objek penelitian di SMPN 13 Malang 

selain karena lembaga ini telah memiliki laboratorium Agama dan juga 

didukung oleh para guru-guru agama yang inovatif dan kreatif serta telah 

banyak mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan guru.  

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 

di atas, maka kajian penelitian ini akan mencari jawaban dari masalah 

pokok sebagai berikut : 

1.  Apa saja inovasi metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

VII di SMPN 13 Malang? 

2. Bagaimana implementasi inovasi metode pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VII di SMPN 13 Malang? 

3. Apa saja hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan inovasi 

metode pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VII di SMPN 13 

Malang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui inovasi metode pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 13 Malang. 

b. Untuk mengetahui implementasi inovasi metode pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 13 Malang. 
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c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan inovasi metode 

pembelajaran Pendidiakan Agama Islam pada SMPN 13 Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kreaktivitas guru 

PAI untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. 

b. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan kinerja 

dan profesionalisme guru PAI. 

D. Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pembahasan dalam skripsi ini, 

karena mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dana serta pengalaman, 

maka penulis membatasi pembahasan mengenai inovasi pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPN 13 Malang sebagai berikut : 

1. Inovasi Pembelajaran 

Inovasi dalam arti luas adalah suatu perubahan khusus, baru dan 

telah dipikirkan masak-masak. Yang diperkirakan perubahan itu akan 

lebih berhasil dalam menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu proses pembelajaran. Menurut Santosa S. Hamijoyo dalam Saleh 

Muntasir mengatakan bahwa inovasi adalah suatu perubahan yang 

baru, berbeda dari sesuatu yang dikehendaki sebelumnya dan sengaja 
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diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan 

tertentu.24  

Sedangkan pembelajaran menurut Eggen dan Briggs, pembelajaran 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya 

proses belajar siswa yang bersifat internal.25  

jadi inovasi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya baru 

dalam proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan 

menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana dan prasarana serta 

suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

Inovasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah inovasi dalam hal 

metode pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 13 Malang. 

2. Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama Islam yaitu 

bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam.26 Sedangkan Pendidikan agama islam yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pendidikan agama islam yang diberlakukan 

sebagai nama kegiatan mendidik agama islam atau sebagai mata 

pelajaran yang dinamakan agama islam, karena yang diajarkan adalah 

agama islam bukan pendidikan agama islam. Jadi nama kegiatan atau 

                                                           
24 Saleh Muntasir, Mencari Evidensi Islam (Jakarta: 1985), hal. 146. 
25 Nurfuadi, Profesionalisme Guru (Purwokerto: 2012), hal. 135. 
26 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: 2009), hal. 7. 
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usaha-usaha dalam mendidikkan agama islam di sebut sebagai 

pendidikan agama islam. Sedangkan kata “Pendidikan“ itu ada pada 

dan mengikuti setiap mata pelajaran. Dalam hal ini pendidikan agama 

islam sejajar atau sekategori dengan pendidikan matematika (nama 

mata pelajaran matematika), pendidikan olah raga (nama mata 

pelajaran olah raga), pendidikan biologi (nama mata pelajaran biologi) 

dan seterusnya. 

E. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan yang dimaksudkan di sini adalah 

kerangka penelitian yang akan dikembangkan sesuai dengan prosedur 

penelitian. Penulis mencoba menyusun sitematika penulisan ini 

berdasarkan pada bab-bab yang akan mempertegas penelitian ini, bab-bab 

itu terbagi atas lima bagian yang ditulis secara sistematis, antara lain : 

Bab I : Pendahuluan, pendahuluan ini ditulis guna memperjelas maksud 

penelitian yang menjadi sasaran tujuan awal. Pembahasan pada bab ini 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian Pustaka, bab ini akan membahas konsep inti yaitu 

penjelasan yang dijadikan landasan untuk penelitian, yang dibarengi 

dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang relevan untuk mempertegas 

teori yang sudah dipaparkan penulis, dalam hal ini mencakup inovasi 

pembelajaran dan pendidikan agama Islam. 
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Bab III: Metode Penelitian, bab ini akan menjelaskan tentang rancangan 

metode yang akan digunakan agar bisa menjawab tujuan penelitian. 

Pembahasan pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan hasil penelitian. 

Bab IV: berupa hasil penelitian dan pengkajian lapangan yang nantinya 

menjadi inti dari penulisan skripsi ini.  

Bab V: Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah penulis lakukan, serta memberikan saran-saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 

 


