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 BAB I  

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dapat dimengerti bahwa semua negara di dunia pada saat ini dalam proses 

memasuki era globalisasi begitu pula negara Indonesia. Hal ini setidaknya 

ditandai oleh tiga indikator sekaligus dalam perikehidupan manusia di dunia 

yaitu semakin transparan, global, dan kompetitif. Dalam era ini tidak mengenal 

adanya batas geografi antar negara, yang tak mampu lagi membendung distribusi 

informasi yang semakin beragam, baik jenis serta kualitasnya. Sehingga pagar-

pagar budaya bangsa akan semakin merapuh dalam menangkal datangnya 

kultur-kultur bangsa lain1. Oleh sebab itu diperlukan adanya daya selektifitas 

pada diri bangsa Indonesia terhadap masuknya budaya dari luar. 

Era yang melanda bangsa Indonesia ini merupakan salah satu pengaruh 

suatu negara atas bangsa lain yang masuk pada aspek ekonomi, intelektual, 

sosial, budaya dan sains teknologi. Hal ini akan menumbuhkan nilai-nilai baru 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ataupun agama, 

sebagai contoh adalah merebaknya nilai pandangan hidup yang menganggap 

bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Sehingga 

budaya yang seperti ini akan mempengaruhi pada pola fikir, sikap dan perilaku 

atau gaya hidup yang akan teraplikasi kedalam kehidupan sehari-hari2. 

                                                           
1 Hasan, Laggulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), hal. 17 
2 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam Di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.75 
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Fenomena tersebut banyak melanda dikalangan remaja, baik yang duduk di 

sekolah SMP ataupun setingkat SMA bahkan banyak yang terkontaminasi 

melalui internet, televisi dan media masa lainnya. Pernyataan tersebut diperkuat 

lagi oleh Zakiyah Daradjat melalui bukunya yang mengungkapkan bahwa 

diantara ahli jiwa, ada yang berpendapat, bahwa remaja dan problemanya, tidak 

lain dari akibat kemajuan zaman3. Hal ini dikarenakan remaja masih mempunyai 

emosi yang meluap-luap dan tidak stabil. Pendapat ini dapat diketahui dari 

pengertian masa remaja yaitu masa yang paling banyak mengalami perubahan, 

dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Perubahan-perubahan yang terjadi 

itu, meliputi segala segi kehidupan manusia, yaitu jasmani, rohani, pikiran, 

perasaan dan sosial4. Oleh karena itu kalangan remaja sebagai penerus bangsa, 

negara dan agama haruslah memiliki suatu pondasi yang kokoh agar dapat 

melawan dampak dari era globalisasi yang bersifat negatif dengan timbulnya 

suatu kesadaran sektifitas yang tinggi terhadap nilai-nilai yang masuk. 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi 

manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuh 

suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam 

semesta5. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam itu berupaya, untuk 

mengembangkan individu sepenuhnya. Selebihnya dengan Pendidikan Agama 

Islam, remaja memiliki modal untuk dapat  menentukan sikap yang positif, 

                                                           
3 Zakiyah Daradjat, Problema Remaja di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) hal,36. 
4 Zakiyah Daradjat, Problema Remaja di Indonesia, hal, 35. 
5 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia,  

(Jakarta: Kencana, 2004), hal, 153. 
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pernyataan ini didukung oleh Mohammad Al-abrosyi yang berbunyi: pendidikan 

budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam telah menyimpulkan 

bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam6. 

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan Pendidika Agama Islam sudah dapat 

dipastikan bahwa didalamnya juga diajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia. 

Selain itu tujuan dari diadaknnya Pendidikan Agama Islam adalah memberikan 

pemahaman ajaran-ajaran Islam pada anak didik dan membentuk keluhuran budi 

pekerti sebagaimana misi Rasulullah SAW adalah sebagai perintah 

penyempurnaan akhlak manusia, untuk memenuhi kebutuhan kerja, dan juga 

dalm menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat7. Dengan demikian peran 

Pendidikan Agama Islam dapat memberikan kontribusi terhadap terbangunnya 

fondasi nilai-nilai yang kokoh terutama pada usia remaja baik dari aspek 

kognitif, afektif serta psikomotorik. 

Dalam mewujudkan peran utama Pendidikan Agama Islam, maka 

dibutuhkan setrategi-strategi dalam penyampaian atau dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya 

sebuah pembelajaran yang baik. Menurut Taksonomi Bloom proses/hasil belajar 

yang harus dicapai siswa itu dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu jenis belajar 

kognitif, afektif serta psikomotorik8.  

                                                           
6 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal, 49. 
7 Muhaimin dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka 

Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal, 164. 
8 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1996), hal, 95.  



15 
 

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah  dalam sebuah pembelajaran. 

Seperti setrategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta 

evaluasi pembelajaran khususnya dal pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

guna terciptanya sebuah pembelajaran yang baik. Sehingga dapat mencetak 

siswa yang memeliki fondasi nilai-nilai keimanan yang kokoh serta berilmu 

pengetahuan baik dari segi aspek kognitif, afektif serta psikomotorik. 

Berangkat dari pemikiran dan latar belakang diatas maka menarik sekali 

untuk diteliti atau dikaji. oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penulis 

mengambil judul ”Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Upaya Guru Dalam Mengatasinya di SMP PGRI 2 Kalipare Malang”.    

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah problem yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI 2 Kalipare? 

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh guru dalam pemecahan problematika 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI 2 Kalipare? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP PGRI 2 Kalipare. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

pemecahan problem pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI 

2 Kalipare. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi SMP PGRI 2 Kalipare dalam menentukan arah 

kebijakan yang lebih baik dalam melaksanakan program 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Dapat memeberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di sekolah-sekolah umum. 

c. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis apabila 

menghadapi situasi yang sama dimasa yang akan datang. Serta dapat 

memberikan motivasi kepada penulis agar senantiasa meningkatkan 

kualitas khususnya dalam hal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Pendidikan Agama Islam yang semakin berkembang saat ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mamahami dan mencerna masalah-masalah yang akan 

dibahas, maka penulis akan menyajikan sistematika skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat halaman-halaman: halaman judul, halaman abstrak 

penelitian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, 

daftar isi. 

2. Bagian Inti Berisi 

Bab I  : Pendahuluan 
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Pada bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan.  

Bab II  : Kajian pustaka diantaranya membahas tentang:  

a. Pengertian Problematika Pembelajaran 

b. Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran  

Bab III  : Metode Penelitian. 

Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis    

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

prosedur pengumpulan data, analisa data dan pengecekan 

keabsahan temuan serta tahap-tahap penelitian. 

Bab IV : Hasil penelitian, meliputi:  

a. Deskripsi Obyek Penelitian:  

Sejarah singkat lembaga pendidikan SMP PGRI 2 Kalipare, 

visi misi, struktur organisasi, keadaan guru dan karyawan, 

tugas dan tanggung jawab guru dan karyawan, keadaan siswa 

SMP PGRI 2 Kalipare, keadaan kegiatan siswa SMP PGRI 2 

Kalipare, keadaan sarana dan prasarana SMP PGRI 2 Kalipare. 

b. Penyajian Analisis Data:  

1. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP PGRI 2 Kalipare. 

2. Upaya-upaya pemecahannya dalam problematika 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMP PGRI 2 Kalipare. 

Bab V  : Kesimpulan dan saran  

Penjelasan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

problematika pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan upaya pemecahanya di SMP PGRI 2 Kalipare Malang. 

 


