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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan tidak lepas dengan kegiatan pembelajaran. Hal 

ini sama  dengan dunia pendidikan Islam yang juga mengadakan 

pembelajaran dalam proses menuju tujuan pendidikan Islam itu sendiri. 

Proses pembelajaran merupakan salah satu proses di mana proses belajar 

sedang berlangsung, karena di dalamnya terdapat suatu rangkaian interaksi 

antara pendidik  dan peserta didik dengan metode, media dan perangkat 

belajar tertentu demi mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. 

Pembelajaran merupakan salah satu sistem instruksional yang mengacu 

pada pengertian seperangkat komponen yang bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
1
 

Menilik pendidikan Islam berarti berbicara mengenai nilai-nilai 

ideal yang bercorak Islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah tujuan yang merealisasi idealitas Islami. Dengan 

kata lain, pendidikan Islam mempunyai tujuan yakni mengarahkan peserta 

didik dalam pembentukan karakter Islami, serta menanamkan akhlak mulia 

dalam diri mereka. Jika keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) maksimal, maka maksimal pula keberhasilan untuk 

pencapaian tujuan pendidikan Islam itu sendiri.   

                                                             
1
 Zainal Asril, Micro Teaching  (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal 18. 



2 

 

Muzayyin Arifin menyatakan bahwa penanaman nilai-nilai Islam 

dapat mengalami perubahan dalam prosesnya. Hal tersebut menjadikan 

pendidikan Islam bertugas mempertahankan, menanamkan dan 

mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai islami yang 

bersumber dari kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits. Sejalan dengan tuntutan 

kemajuan modernisasi kehidupan masyarakat akibat pengaruh kebudayaan 

yang meningkat. Pendidikan Islam memberikan kelenturan (fleksibilitas) 

perkembangan nilai-nilai dalam ruang lingkup konfigurasinya.
2
 

Penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dalam 

PAI dilaksanakan demi mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

Penanaman sikap islami pada peserta didik haruslah menyeluruh dan utuh, 

yakni satu paket, maksudnya dapat menyentuh tiga ranah sekaligus yang 

meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Peserta didik 

mengetahui, meyakini dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari. Untuk 

“menyentuh” ketiga aspek tersebut perlulah pertimbangan dalam 

pemilihan perangkat pembelajaran yang tepat sehingga proses 

pembelajaran mencapai keberhasilan dan dapat mencakup tujuan 

pendidikan Islam tersebut. 

Mengingat betapa pentingnya tingkat keberhasilan pembelajaran 

PAI, maka perlu diperhatikan mengenai penggunaan seluruh perangkat 

pembelajaran, yakni materi, media dan metode. Pembahasan perangkat 

pembelajaran di sini lebih menekankan pada metode. Metode merupakan 
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skenario dari jalannya sebuah proses pembelajaran berlangsung. Metode 

pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam lancarnya proses 

pembelajaran itu sendiri. Karena, proses pembelajaran tergantung pada 

pemilihan metode. Metode yang digunakan tidak hanya metode 

mendidik/mengajar dari para pendidik, melainkan juga metode belajar 

yang harus dipergunakan anak didik.  Herman H. Horne dalam buku 

Filsafat Pendidikan Islam memberikan batasan arti metode dalam 

pendidikan sebagai suatu prosedur dalam mengajar, dengan tujuan 

mempergunakan suatu metode yang paling tepat dalam pendidikan yaitu 

untuk memperoleh efektivitas dari penggunaan metode itu sendiri.
3
 

Berbicara mengenai sejarah penggunaan metode pembelajaran. 

Pendidikan Islam telah menggunakan metode pembelajaran sejak zaman 

rasul, hal itu sudah teridentifikasi ketika rasul berdakwah dan mengajarkan 

shalat kepada para sahabat. Dalam penyampaian ajarannya, Rasulullah 

SAW menjelaskan beberapa materi mengenai gerakan shalat. Rasul 

menyuruh para jama’ah berkumpul dan memperhatikan gerakan rasul. 

Jama’ah berkumpul sesuai kelompoknya dan dengan seksama 

memperhatikan Nabi Muhammad melakukan gerakan shalat. Dalam hal 

ini, dapat disimpulkan bahwa tanpa sadar Nabi Muhammad telah 

melaksanakan sebuah metode penyampaian ilmu pengetahuan dengan 

tujuan para jama’ah lebih memahami gerakan shalat yang dijelaskan 

beliau. “Ketika mengajarkan shalat, beberapa metode yang telah 
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diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya lebih jelas dalam 

penyampaiannya beliau menggunakan metode “demonstrasi” dan 

“berkelompok”, agar mereka lebih jelas dan lebih mudah menirunya, 

beliau memerintahkan : “Shallū kamā ra’aitumūnī Ushallī”.
4
  

Perkembangan pengetahuan metode melaju dengan pesat. Setelah 

Nabi Muhammad SAW, muncullah tokoh-tokoh pendidikan Islam, Al-

Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan Muhammad Abduh dengan 

karakteristik pengajaran masing-masing hingga peradaban Islam sampai 

pada puncaknya. Sistem pendidikan Islam beranjak dari yang telah usang 

menuju yang lebih modern. Perkembangan tentang metode diramu secara 

matang sebelum dilakukan proses pembelajaran. Begitu banyak produk 

metode yang ditemui saat ini, menurut Abu Hamadi terdapat beberapa 

metode khusus dalam pendidikan agama yakni ceramah dengan istilah lain 

pembelajaran Teacher Centered, metode tanya jawab, metode diskusi, 

metode pemberian tugas, metode demostrasi dan eksperimen, metode kerja 

kelompok, metode karya wisata, metode sosio drama dan bermain peran, 

serta metode unit.
5
 

Faktanya, perkembangan metode pembelajaran dalam pendidikan 

Islam tersebut berbanding lurus dengan kekurangan dalam praktiknya. Hal 

tersebut berakar dari pemahaman guru agama sendiri yang masih  minim 

akan teori maupun praktik dalam ruang kelas serta guru kurang teliti dalam 

memilih metode, efektif tidaknya suatu metode dalam pembelajaran 
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sejurus dengan kesesuaian metode dan materi yang disampaikan. Selain itu 

guru juga kurang mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat 

jalannya metode ketika diterapkan. Sehingga, hal ini menjadikan kurang 

maksimalnya proses pembelajaran yang tentu saja menyebabkan 

minimnya proses internalisasi nilai-nilai Islam pada ranah kognitif, afektif, 

dan psikomorik anak didik.  

Mayoritas pendidik di Indonesia kurang mengenal dan memahami 

macam-macam metode dan lebih dominan pada salah satu metode yang 

dikenal saja. Padahal, jika hanya berpacu pada satu atau dua metode saja 

akan timbul kejenuhan dalam ruangan kelas.. Fenomena ini senada dengan 

guru agama di Indonesia. Metode usang yang masih dipakai karena 

warisan dari sang guru adalah salah satu faktor stagnannya inovasi metode 

dalam pendidikan Islam.  Menurut hasil observasi penulis pada salah satu 

sekolah di Mojokerto yakni di kelas VII SMP Muhammadiyah 04  

Mojokerto  pada mata pelajaran PAI, peserta didik di suguhi materi dengan 

materi ceramah dan diskusi setelah itu mengisi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

sesuai target program semester. Siklusnya berjalan seperti, itu seakan-akan 

diskusi hanya sebagai metode lain yang dibuat syarat agar tidak 

menggunakan metode ceramah saja. Padahal telah diketahui bahwa materi 

dalam mata pelajaran PAI sangatlah banyak dan beruntut. Ini akan 

membuat peserta didik hanya sekedar tahu dan sekedar mengerjakan LKS.  

Fenomena di atas akan mengakibatkan peserta didik hanya 

mendapat ilmu pada aspek kognitif saja, yakni peserta didik hanya sekedar 
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“mengetahui” dari hasil jiplakan pengetahuan informasi guru maupun 

buku mata pelajaran, sedangkan aspek yang lain tidak tersentuh sama 

sekali. Padahal, nilai-nilai Islam sangat penting untuk ditanamkan dalam 

peserta didik, seperti penanaman dalam nilai-nilai akhlak terpuji, 

bagaimana bisa hanya sekedar mengetahui namun tidak bisa memahami 

seperti apakah sesungguhnya akhlak terpuji itu. Peserta didik tidak bisa 

menggunakan pemikirannya sebagai alat interpretasi dan menggali makna 

dengan mandiri, karena memang proses pembelajaran masih menggunakan 

teacher centered yakni guru menjadi peran utama, pemberi informasi dan 

pemberi penilaian. Sekarang, bagaimana peserta didik dapat belajar agama 

dengan hanya sekedar “tahu” saja.  

Permasalahan tersebut timbul dikarenakan dampak lemahnya inovasi 

metode pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Salah satu solusi 

seharusnya lebih meningkatkan swadaya guru, pada khususnya pada 

keterampilan menggunakan metode-metode pembelajaran harus dilakukan 

inovasi setiap tahun atau lebih baiknya setiap semesternya. Inovasi metode 

pembelajaran sangat menunjang kegiatan belajar mengajar PAI, maka 

perlulah pelatihan-pelatihan pada para pendidik agar semakin memahami 

dan inovatif dalam mengajar.  

Menitik dari beberapa penjabaran di atas, dapat diidentifikasi 

berbagai masalah yang muncul dalam pembelajaran mata pelajaran PAI di 

kelas VII SMP Muhammadiyah 04 Mojokerto, yang meliputi : (1) 

penggunaan metode usang yang kurang inovatif, di mana pendidik menjadi 
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pusat perhatian, pemberi informasi dengan metode ceramah, dan pemberi 

penilaian pada LKS, (2) penggunaan buku paket dan LKS yang terus 

menerus dalam proses pembelajaran sehingga menjadikan siswa kurang 

memahami karena hanya sekedar membaca dan mengetahui materi yang 

sedang dipelajari, (3) kurangnya inovasi metode pembelajaran, (4) proses 

pembelajaran yang terkesan monoton, sehingga ruang kelas kurang 

kondusif dengan adanya gurauan siswa dan nihilnya perhatian terhadap 

penyampaian ceramah dari pendidik. 

Sebagai upaya menanggulangi permasalahan di atas, peneliti 

mencoba untuk menerapkan suatu metode problem based learning yang 

akan diterapkan pada mata pelajaran PAI untuk kelas VII SMP 

Muhammadiyah 04 Mojokerto. “Metode  problem based learning ini 

merupakan metode di mana pendidik memberikan informasi tertulis yang 

berupa masalah diberikan sebelum kelas dimulai, fokusnya adalah 

bagaimana peserta didik mengidentifikasi isu pembelajaran itu sendiri 

untuk memecahkan masalah. Materi dan konsep yang ditemukan oleh 

pemelajar sendiri”.
6
 

Penyediaan suatu permasalahan dalam pembelajaran PAI sangatlah 

penting, karena materi PAI terkesan membosankan dan sudah menjadi 

mata pelajaran full ceramah yang terus menerus didengarkan dan direspon 

dengan “anggukan” oleh peserta didik. “Masalah” disajikan oleh pendidik 
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sebagai awal untuk memancing peserta didik atas rasa keinginan untuk 

mengamati dan motivasi untuk keterlibatanya atas suatu hal. Gyorgyi 

menyimpulkan bahwa penyajian sebuah masalah dapat membantu peserta 

didik lebih baik dalam belajar. Ini adalah salah satu beda antara PBL 

dengan metode belajar konvensional. Namanya belajar tidak hanya 

sekadar mengingat (menghafal), meniru , mencontoh. Begitu pula dalam 

PBL, yang namanya “masalah” tidak sekadar “latihan” yang diberikan 

setelah contoh-contoh soal disajikan.
7
 

Penerapan metode interaktif ini dirasa sangat penting untuk 

diterapkan karena metode problem based learning  ini berakar dari 

paradigma  teori belajar konstruktivistik,  di mana peserta didik 

memfungsikan mindnya sebagai alat interpretasi sehingga dapat 

menyimpulkan muncul makna unik, makna dari pemahaman mandiri. 

Nyoman S. Degeng dalam buku Paradigma Pendidikan Konstruktivistik 

menyatakan teori belajar konstruktivistik belajar adalah menggali makna 

sebuah pengetahuan non-objektif, temporer, selalu berubah. Sehingga, 

penerapan metode problem based learning diharapkan dapat menjadikan 

suasana belajar yang efektif dan membuat siswa dapat belajar dengan 

pemahaman sendiri diiringi dengan bimbingan guru.
8
 

Dalam aplikasinya, metode PBL selain mempunyai faktor 

pendukung ia juga akan mengalami hambatan oleh beberapa faktor, 
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misalnya karakteristik peserta didik, kemampuan pendidik dalam 

memahami teori dan praktiknya. Sehingga akan tercipta kelebihan dan 

kekurangan pada penerapan metode PBL. Maka perlu adanya pembahasan 

khusus dalam apa-apa yang terjadi dalam penerapan metode PBL, karena 

dirasa perlu untuk menata strategi sebisa mungkin menghindari atau 

memberi solusi pada penghambat jalannya metode PBL tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk 

menerapkan metode problem based learning dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengambil 

judul mengenai penerapan metode problem based learning. Alasan betapa 

pentingnya metode problem based learning diterapkan dalam pembelajaran 

PAI yaitu selain memberi inovasi metode pembelajaran, penerapan ini juga 

dapat membantu siswa dalam memahami materi PAI. Pemilihan sekolah 

SMP Muhammadiyah 04 Mojokerto dilatarbelakangi oleh minimnya 

penerapan metode pembelajaran pada mata pelajaran PAI, terbukti pada 

evaluasi siswa hanya terpacu LKS dan nilai ulangan. Permasalahan yang 

menjadi fokus adalah penelitian ialah tata cara penerapan metode problem 

based learning yang dapat menjadikan siswa lebih interaktif dengan 

pendidik dan lebih memahami materi. 

B.  Rumusan Masalah 

Berangkat dari problematika latar belakang tersebut, maka penulis 

menemukan beberapa macam rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apa saja materi PAI pada kelas VII SMP Muhammadiyah 04 

Mojokerto yang mungkin dapat diajarkan dengan metode problem 

based learning? 

2. Bagaimanakah penerapan metode problem based learning untuk 

materi-materi PAI tersebut? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan metode 

problem based learning? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian penerapan 

ini bertujuan untuk : 

1. Memberi penjelasan terhadap beberapa materi yang dapat 

disampaikan dengan metode problem based learning menurut 

silabus kelas VII PAI SMP atau MTs. 

2. Untuk mendiskripsikan langkah-langkah dalam metode problem 

based learning pada pembelajaran materi PAI kelas VII SMP 

Muhammadiyah 04 Mojokerto. 

3. Membahas dan menyimpulkan beberapa faktor pendukung dan 

penghambat guna meminimalisir kelemahan pada penerapannya. 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide 

inovasi metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan 

pembelajaran PAI, Adapun perincian manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini diantaranya: 
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1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan metode 

problem based learning sebagai strategi belajar dalam 

pembelajaran PAI. 

2. Memberikan pemahaman lebih dalam pada metode problem 

based learning baik teori maupun praktiknya. 

3. Dapat menjadi masukan dan bahan bagi para guru PAI agar 

lebih inovasi dalam memilih metode pembelajaran.  

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman makna dari judul 

proposal, maka di sini perlu pemaparan istilah yang menjadi kata 

kunci. 

1. Metode Problem Based Learning 

Metode problem based learning merupakan sebuah metode 

dalam paradigma pendidikan baru. Metode ini menggunakan 

pendekatan Learner Centered di mana seorang peserta didik dapat 

membangun pengetahuannya sendiri, terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan memiliki budaya belajar kooperaif, kolaboratif 

dan saling mendukung. Dalam pendekatan pembelajaran ini 

pendidik hanya sebagai pendorong dan pemberi fasilitas 

pembelajaran, selain itu pendidik dan peserta didik secara bersama 

melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

Dalam penerapan metode problem based learning, berawal 

dari pemahaman konsep istilah baru pada peserta didik, setelah itu 
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penyajian masalah yang telah disiapkan oleh pendidik. Analisis 

masalah dilaksanakan setiap kelompok. Setelah usai antar 

kelompok menjelaskan laporan hasil analisis masalah tersebut 

setelah itu pendidik memberi arahan dan membuat kesimpulan dari 

setiap pendapat siswa. 

2. Mata Pelajaran PAI 

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menerapkan metode 

PBL dalam pembelajaran PAI khususnya dalam materi PAI. 

Beberapa materi PAI dapat diterapkan dengan menggunakan 

metode ini, dan ada pula yang tidak bisa. Peneliti mengambil 

beberapa materi PAI yang dapat diselipkan sebuah permasalahan 

sehingga dapat dipecahkan oleh peserta didik. Materi tersebut 

antara lain materi tajwid dalam lafadz al-Qur’an, identifikasi 

akhlakul karimah dalam materi akhlak, dan identifikasi hadas dan 

najis dalam materi fiqih. 

F. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan merupakan telaah hasil penelitian yang 

relevan, hal ini dimasksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan 

perbedaan skripsi ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Belum 

ada skripsi atau karya ilmiah yang sama persis membahas tema 

dengan judul “Penerapan metode problem based learning pada 

mata pelajaran PAI siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 04 

Mojokerto”. 
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Namun demikian telah ada beberapa skripsi lain terkait 

dengan tema yang peneliti angkat, diantaranya : Ardistani Hasani 

(2007), fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dengan 

judul “problem based learning (PBL) dalam pembelajaran 

Qira’ah”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa metode PBL 

merupakan suatu metode pembelajaran dengan masalah sebagai 

penggerak dan menjadi stimulus bagi siswa untuk belajar. Masalah 

yang disajikan merupakan masalah konstektual dan berhubungan 

langsung dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Sehingga 

dengan mudah dipraktikkan oleh siswa ke dalam dunia nyata. 

Karena hal ini sangat penting dalam pelajaran bahasa.
9
 

Kemudian penelitian oleh Nisa Sholihah dengan Judul 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Afeksi dalam Poko Bahasan 

Akhlaq Tercela Melalui Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) di Kelas X SMAN Depok Babarsari.” Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang menunjukkan hasil 

penelitian dalam dua siklus yakni identifikasi afeksi peserta didik 

sebelum dan sesudah penerapan PBL.
10

 

Selanjutnya, dari kedua penelitian di atas merupakan 

penelitian yang berfokus pada peningkatan hasil belajar pada siswa 
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dengan penerapan metode PBL. Keduanya sama-sama 

mengidentifikasi tingkat keberhasilan penerapan PBL pada hasil 

evaluasi belajar siswa yang menurun atau meningkat. Sedangkan 

pada penelitian ini berfokus pada setiap langkah-langkah baik teori 

maupun praktik dari metode PBL itu sendiri. Hasil dari penelitian 

ini berupa respon para peserta didik dan hasil dari penerapan 

berupa hasil beberapa siklus pembelajaran.  

 


