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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dari sisi sejarah, dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung 

tinggi terhadap proses belajar-mengajar. Hal ini terbukti dari sejak 

kemunculannya, agama Islam telah mendorong Umatnya untuk 

melaksanakan proses belajar-mengajar ini dengan sebaik-baiknya. Lebih 

dari itu, bahkan hal demikian juga termasuk di antara perintah pertama dan 

utama di dalam Islam untuk umatnya, yakni agar kaum muslimin menjadi 

orang yang berilmu dan berpengetahuan tinggi. Ini terlihat dari wahyu 

yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yakni surat 

al-Alaq ayat 1-5: 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ) ( اقْ َرْأ 2( َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )3َورَبَُّك اْْلَْكَرُم ) َما َلَْ يَ ْعَلْم ( َعلََّم اْْلِ

(5) 

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

Menciptakan, 2.  Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3.  

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4.  Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam. 5.  Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya.”.
1
 

Besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan, menunjukkan 

bahwa pendidikan merupakan perkara yang sangat penting. Yang 

demikian itu, setidak-tidaknya menurut keyakinan Umat Islam yang 

                                                           
1
 Al-Qur‟an dan terjemahnya. QS. Al-„Alaq/ 96: 1-5 
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meyakini Islam sebagai agama yang benar. Pada kenyataannya, hal 

demikian ini ternyata juga sangat sejalan dengan pemikiran dan 

kesimpulan umat manusia sampai masa sekarang, dan bahkan boleh jadi 

sampai masa mendatang. Demikian itu, karena pendidikan adalah satu-

satunya upaya untuk membentuk manusia seutuhnya, bahkan maju 

mundurnya suatu Negara atau masyarakat ditentukan oleh maju 

mundurnya pendidikan yang diberikan pada masyarakat. Dalam hal ini 

madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis 

merencanakan bermacam-macam lingkungan pendidikan yang 

menyediakan berbagai kesempatan bagi pelajar untuk melakukan berbagai 

kegiatan belajar. Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan 

dan perkembangan pelajar diarahkan dan didorong dalam suatu kurikulum 

yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran. 

Lazimnya, segala pembaharuan dalam bidang pendidikan harus 

dipahami sebagai upaya manusia untuk membebaskan dirinya dari segala 

keterbelakangan (backwardness) dan ketidaktahuan yang dimilikinya. 

Selain itu, secara lebih normatif, pendidikan merupakan cara manusia 

untuk mengenal dirinya dalam konteks kemanusiaannya, serta sebagai 

upaya mendekatkan dirinya kepada penciptanya (Allah SWT) melalui 

perspektif kemanusiaan yang dimilikinya. 

Bagi kebanyakan Negara yang sedang berkembang, bahkan Negara 

maju sekalipun, Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan sumber daya 

manusia (SDM). Secara normatif pendidikan diharapkan dapat memberi 

petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai 

ideologis dan kultural bangsa, sehingga proses yang berlangsung dalam 

dunia pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada manusia akan 

potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya. 

Lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang manusia untuk 

mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. 
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Selain itu, secara material, pendidikan seharusnya dapat memberikan 

pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik 

dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. 

Menyadari akan hal yang demikian, pendidikan yang berorientasi 

pada optimalisasi kualitas sumber daya manusia, tentulah memerlukan 

segala perhatian dan segala upaya perbaikan dari para praktisi pendidikan 

secara serius. Di antara hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan 

perbaikan adalah perihal strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

sistem pembelajaran di sekolah. 

Menengarai hal tersebut, bagi masyarakat bangsa Melayu Islam di 

Singapura, masalah pendidikan dengan sendirinya menjadi salah satu 

agenda yang menduduki posisi penting. Kesadaran akan hal inilah yang 

menjadikan pemerintah (Negara) memiliki kewajiban untuk 

menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya. 

Hanya saja jika dicermati, tampak kesenjangan antara tingginya 

animo masyarakat untuk mereguk pendidikan sebanyak-banyaknya dengan 

kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Menyadari 

keterbatasan yang dimiliki, Negara membuka peluang kepada setiap 

individu warga Negara, kelompok masyarakat dan lembaga yang ada di 

masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi memecahkannya. 

Pada sisi inilah banyak lembaga-lembaga islam yang turut 

mengambil peluang untuk ikut berkompetisi menyelenggarakan lembaga 

pendidikan, tentunya dengan tujuan selain sebagai wujud partisipasi aktif 

juga adanya keharusan untuk melindungi umat dengan cara 

menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianutnya. 

Namun proporsi pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara 

dalam hal ini menyediakan Madrasah memberikan pengajaran pendidikan 

agama Islam dan akademik (pelajaran umum) dalam muatan kurikulumnya 

sesuai dengan amanat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh 
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pemerintah melalui Majelis Utama Islam Singapura (MUIS). Karena 

agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. 

Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang 

bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peranan 

agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama 

dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang 

ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, 

madrasah maupun masyarakat. 

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi 

spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak 

mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari 

pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, 

pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengalaman 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif 

kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya 

bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang 

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 

Tuhan. 

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan 

bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan 

manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta 

bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, 

etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal 

maupun sosial. 

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang 

selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa dan akhlak, serta aktif 

membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam 

memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 
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diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan 

perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam 

lingkungan lokal, nasional, regional maupun global. 

Globalisasi tidak akan pernah terjadi tanpa ada perjumpaan antara 

Islam dan Barat. Kolonialisme adalah cikal bakal mengglobalnya 

kapitalisme ke penjuru dunia. Relasi Islam dan Barat merupakan anugerah 

sehingga tumbuh simbiosis mutualisme ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam sejarah peradaban. Meskipun ideologi kapitalistik yang menjadi 

corak Barat berlawanan dengan ciri khas Islam yang rahmatan lil alamin. 

Dengan segala konsekuensinya di abad ini Islam tidak boleh naif 

bahwa peradaban Barat jelas lebih maju dibandingkan Islam. Kemajuan 

Barat dengan IPTEK-nya justru bukan menjadi pemicu kekhawatiran 

melainkan sebagai tempat belajar kembali akan masa keemasan yang 

pernah diraih Islam. Di samping itu dalam globalisme budaya dewasa ini 

ekspansi industri barat pada kenyataannya berubah menjadi tantangan 

yang tidak bias dihindari. 

Pendidikan Islam sebagai bagian yang ikut andil dalam peradaban 

tidak mungkin mengisolasikan dirinya. Bahkan pendidikan Islam harus 

membantu masyarakat bagaimana supaya bertahan dan mencari solusi di 

tengah kesulitan hidup.  

Merosotnya moral dan nilai-nilai agama mengisyaratkan bahwa 

pendidikan agama harus berbenah diri dalam mengantarkan anak menuju 

kecerdasan emosional dan spiritual. Ditambah lagi, kemiskinan yang 

dirasakan sebagian masyarakat turut menambah angka putus sekolah anak 

di usia wajib belajar. 

Dalam wilayah teologis kesadaran keberagaman umat islam tidak 

berada pada kesadaran yang naïf. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya 

kegiatan umat Islam lewat berbagai media dakwah seperti dzikir akbar, 

tabligh akbar, pengajian majelis taklim, sinetron religi, forum-forum 
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silaturrahim yang diadakan dari tingkat akar umbi sampai kajian rohani di 

pejabat-pejabat yang dimiliki oleh masyarakat Melayu islam. Kegiatan 

spiritual tersebut gencar dilakukan sebagai kesadaran kolektif. 

Dalam menghadapi tantangan itu, pemahaman agama terkait erat 

dengan perilaku pemeluknya. Tindakan-tindakan sosial para pemeluknya 

menjadi tolak ukur sejauh mana doktrin agama dianut secara formal atau 

tidak. Sedangkan pemahaman agama bersifat empiris karena dipengaruhi 

oleh faktor dan latar belakang pelakunya. Inilah beban yang harus dipikul 

pendidikan Islam. Terutama pada generasi muda yang sangat mudah 

dipengaruhi bujuk rayu kenikmatan dunia. Kehidupan keluarga yang 

merupakan madrasah pertama sangat bertumpu pada pola asuh orang tua 

dalam mendidik anak-anak. madrasah hanyalah membantu peran orang tua 

yang waktunya terbatas. 

Selebihnya di luar dua lembaga ini lingkungan sosial juga  turut 

berperan mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Karena pengetahuan 

agama yang diperoleh dari madrasah sangat berbeda jauh dengan apa yang 

terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Maka betapapun kita dihinggapi 

oleh pesimisme, pendidikan Islam sejatinya dapat menghidupkan kembali 

peran kritisnya sehingga tugas pokoknya menanamkan motivasi kesadaran 

keagamaan kepada generasi muda segera terwujud.  Pendidikan Islam 

sebagai sarana harmonisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan 

takwa hendaknya ditanamkan pada manusia sejak dini. Terutama harus 

dapat dibingkai dalam pendidikan formal dalam tingkatan pendidikan dini 

usia maupun madrasah peringkat rendah. 

Berbicara mengenai pembelajaran, pengertian istilah pembelajaran 

merupakan padanan dari kata dalam bahasa inggris instruction, yang 

berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah membantu orang 

belajar atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga memberi 

kemudahan bagi orang yang belajar. Dalam proses pembelajaran bukan 
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hanya guru dan pelajar saja yang berperan di dalamnya, melainkan 

mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai 

pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa fungsi kurikulum terletak pada bagaimana 

pelaksanaan di madrasah, khususnya di dalam kegiatan pembelajaran yang 

merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan. Interaksi yang harmonis 

dan dinamis antara Kepala Sekolah, guru, kurikulum, dan peserta didik 

memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam penyesuaian 

kurikulum dengan perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan situasi, kondisi dan lingkungan 

belajar, kesemuanya itu sangat menuntut kualifikasi guru untuk  

memungkinkan terciptanya interaksi berkualitas yang dinamis. 

Pentingnya pendekatan strategi pembelajaran yang tepat bagi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam didasarkan atas beberapa hal. Di 

antaranya adalah. 

Pertama, PAI merupakan sekumpulan (rumpun) mata pelajaran 

yang dikembangkan dari ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama 

Islam. Karena itu PAI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

ajaran Islam. 

Kedua, dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan 

sekelompok (rumpun) mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen 

yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang memiliki 

tujuan pembentukan moral kepribadian peserta didik yang baik. Oleh 

sebab itu semua mata pelajaran yang memiliki tujuan relevan dengan PAI 

harus seiring dan sejalan dalam pendekatan pembelajarannya. 

Ketiga, tujuan diberikannya PAI adalah terbentuknya peserta didik 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, budi pekerti luhur 

(berakhlak mulia), memiliki pengetahuan yang cukup tentang islam 

terutama sumber-sumber ajaran dan sendi-sendi lainnya, sehingga dapat 
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dijadikan bekal untuk mempelajari berbagai bidang ilmu atau mata 

pelajaran tanpa harus terbawa oleh pengaruh negatif yang mungkin 

ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut. 

Keempat, pelajaran PAI tidak hanya mengajarkan kepada peserta 

didik agar menguasai ilmu keislaman tetapi juga harus memiliki 

kemampuan untuk mengamalkan ajaran Islam dalam keseharian. 

Kelima, prinsip dasar PAI didasarkan pada tiga kerangka dasar, 

yaitu akidah (penjabaran dari konsep iman), Syariah (penjabaran dari 

konsep Islam), akhlak (penjabaran dari konsep ihsan). 

Keenam, dilihat dari aspek tujuan, PAI bersifat integratif, yaitu 

menyangkut potensi intelektual (kognitif), potensi moral kepribadian 

(afektif) dan potensi keterampilan mekanik (psikomotorik). Oleh sebab itu 

pembelajaran PAI harus mampu mengembangkan semua potensi secara 

paralel tanpa menafikan potensi lain yang dimiliki oleh siswa. 

Karakteristik yang dimiliki mata pelajaran PAI sangat kompleks, 

komprehensif dan memerlukan pengetahuan lintas sektor. Oleh sebab itu 

pola pendekatan dan strategi pembelajaran harus dilakukan secara dinamis 

dan inovatif agar cita-cita atau tujuan PAI dengan cepat dapat dicapai. 

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran 

sesuai dengan standar kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi 

dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur 

madrasah ibu/bapa pelajar dan masyarakat sangat penting  dalam 

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan islam tidak terlepas 

dari strategi pembelajaran yang diterapkan. Maka dari itu strategi 

pembelajaran mempunyai nilai strategis dalam keberhasilan tujuan 

pendidikan agama islam. 
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B. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah dibatasi pada 

strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Utama Radin 

Mas. Adapun hal yang akan dibahas dibatasi pada kondisi pembelajaran, 

baik kondisi fisik maupun non fisik, strategi dan metode pembelajaran. 

Adapun metode pembelajaran yang akan dibahas terdiri dari : 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Diskusi Kelas 

c. Metode Curah Pendapat 

d. Diskusi Kelompok 

e. Permainan Peranan (Role Play) 

f. Metode Demonstrasi 

g. Praktikal Lapangan 

Dari sini kemudian penulis menelusuri faktor penghambat dan 

pendukung yang dihadapi. Sehingga dapat digambarkan sejauh mana hasil 

yang dicapai dari strategi pembelajaran yang telah diterapkan. 

 

C. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi ambiguitas dalam memahami definisi istilah 

yang digunakan di dalam tesis ini, di dalam penelitian ini dibuat definisi 

operasional. Berikut ini adalah di antara istilah yang dimaksud di atas. 

1. Strategi pembelajaran. Yang dimaksud strategi pembelajaran di dalam 

tesis ini adalah langkah-langakah tindakan yang mendasar dan 

berperan besar dalam  proses belajar mengajar untuk mencapai sasaran 

pendidikan. Strategi ini juga dapat diartikan sebagai pola umum 

perbuatan guru dengan siswanya dalam mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar. Pengertian dalam hal ini menunjukkan pada karakteristik 

abstrak perbuatan guru siswa dalam peristiwa pembelajaran. 
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2. Pendidikan Agama Islam. Yang dimaksud Pendidikan Agama Islam di 

dalam tesis ini adalah sekelompok Mata Pelajaran Yang berkenaan 

dengan ilmu-ilmu ke-Islam-an dan menjadi bagian dari isi kurikulum 

di Sekolah Ugama Radin Mas Singapura. Sekelompok mata pelajaran 

tersebut adalah: Aqidah, Fiqh, Akhlak, Hadits, dan Tarikh Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di  

Sekolah Ugama Radin Mas? 

2. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat strategi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di  Sekolah Utama Radin Mas? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

atau deskripsi tentang strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Utama Radin Mas. Secara Khusus tujuan penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui gambaran strategi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Utama Radin Mas. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

strategi Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Utama Radin Mas 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Yang dimaksud manfaat praktis adalah manfaat bagi 
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kepentingan praktis, sedangkan manfaat teoritis adalah manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan atau kajian ilmiah. 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

memperoleh gambaran tentang : Pertama, Strategi  yang dijalankan oleh 

Sekolah Utama Radin Mas. dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

terhadap pelajar darojah 5 dan 6, Kedua, faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam menerapkan strategi pembelajaran pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Utama Radin Mas. 

 

Manfaat Teoritis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh kalangan akademisi untuk : Pertama, dengan penelitian 

ini diharapkan dapat memperkaya tema-tema kajian Pendidikan Agama 

Islam, Kedua, memperluas dan memperkaya tema tentang Pendidikan 

Agama Islam, Ketiga, memperluas dan memperkaya penerapan Strategi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian pendahuluan yang pernah dilakukan kaitannya dengan 

pembelajaran PAI adalah : 

1. Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, oleh 

Abdurrohim dengan judul: Pelaksanaan Strategi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 28 Semarang.
2
 

Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui beberapa 

kesimpulan. Di antaranya adalah: Pertama. Strategi pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh profesionalitas seorang pendidik dalam 

melaksanakan fungsi kependidikan di sekolah. Pelaksanaan 

Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik pendidikan 

                                                           
2
 Abdurrohim. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 28 

Semarang. Skripsi di IAIN Walisongo Semarang. 2005. tidak dipublikasikan.   
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agama Islam di SMPN 28 Semarang 80% telah beradaptasi dengan 

KBK. Kedua.  Dengan mengacu pada strategi pembelajaran yang 

dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai 

implementasi kurikulum berbasis kompetensi terbukti dapat 

memudahkan pendidik pendidikan agama Islam dalam penilaian 

hasil pembelajaran peserta didik di SMPN 28 Semarang. 

Dengan demikian, secara prinsip, pelaksanaan strategi 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 28 Semarang telah sejalan dengan 

keinginan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) atau kurikulum 

2004. 

Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan strategi pembelajaran pendidikan 

agama Islam dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan 

faktor eksternal. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mendukung dalam 

pelaksanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMPN 28 Semarang yaitu sumber daya manusia (guru dan siswa), 

sarana prasarana, dan lingkungan yang memadai. Sebaliknya, 

faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu sehingga 

memaksa para guru untuk melakukan strategi efisiensi 

pembelajaran. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya gaji 

guru yang akhirnya menyebabkan rendahnya motivasi guru untuk 

bekerja secara maksimal. 

2. Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh 

Herni Ningsih dengan judul : Efektivitas Pengelolaan Kelas 

Akselerasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SD Muhammadiyah. 

Hasil penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan kelas 

akselerasi dalam pembelajaran PAI ini dapat dilihat dari 2 hal 

yaitu: Pertama: efektivitas pengelolaan guru dalam Pembelajaran 

PAI yaitu sejauh mana kegiatan yang direncanakan guru dapat 
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dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan 

pembelajaran, penyelesaian terhadap materi, metode pembelajaran 

yang variatif, media untuk mendukung pembelajaran dan 

mengondisikan kelas. Kedua: efektivitas belajar pelajar yang telah 

dicapai melalui kegiatan pembelajaran, yaitu prestasi (nilai) hasil 

belajar pelajar dan perilaku pelajar.
3
 

3. Tesis program Studi Pengembangan Kurikulum UPI Bandung, oleh 

Asep Gojwan dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran 

Kooperatif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Madrasah Ibditaiyah.
4
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara 

sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif, 

menunjukkan hasil belajar yang signifikan, di mana rata-rata 

prestasi belajar sesudah penerapan pembelajaran kooperatif lebih 

besar dari nilai sebelumnya. Hal ini didukung pula oleh 

peningkatan aktivitas dalam proses pembelajaran, pelajar lebih 

bermotivasi dan memiliki keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat, pertanyaan dan koreksi, tumbuhnya sikap kritis, 

kolaboratif, demokratis dan inovatif dalam menyikapi persoalan 

yang dihadapi pada saat pembelajaran. Di lain pihak, kreativitas 

dan performasi guru menunjukkan perbaikan yang berarti baik 

dalam menyusun perencanaan, penggunaan teknologi 

pembelajaran, pelaksanaan maupun pengembangan sistem evaluasi 

yang dilakukan. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif 

dapat dijadikan salah satu alternatif pendekatan yang cocok untuk 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

                                                           
3
 Herni Ningsih. Efektivitas Pengelolaan Kelas Akselerasi Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SD Muhammadiyah. Skripsi di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Jogjakarta. Tidak dipublikasikan. 
4
 Asep Gojwan. Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Ibditai. Tesis di Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Tidak 

dipublikasikan. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari : 

 

1. Bab Pertama : 

Berisi tentang  Pendahuluan yang mencakup Latar  Belakang 

Masalah, Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

2. Bab Kedua : 

Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terkait dengan teori-teori 

yang akan digunakan dan dapat mendukung penelitian. 

3. Bab Ketiga : 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan yang meliputi 

Jenis Penelitian, Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan 

Teknik Analisis Data. 

4. Bab Keempat : 

Berisi tentang pemaparan data hasil penelitian dan sekaligus 

Pembahasan Penelitian dalam bentuk analisis Deskriptif mengenai 

Strategi Pembelajaran Pendidikan Islam yang mencakup kondisi 

Pengajaran, Faktor penghambat dan pendukung serta hasil yang 

dicapai. 

5. Bab Kelima : 

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang bias ditarik dari kajian-

kajian sebelumnya. 


