
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas suatu masyarakat atau bangsa tidak hanya ditentukan oleh tingkat 

kompetensinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tetapi juga oleh 

keyakinan dan sikap hidup yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan moral. Nilai-

nilai keagamaan dan moralitas suatu bangsa menjadi tolok ukur apakah bangsa itu 

beradab dan berbudaya tinggi atau tidak. Memang benar bahwa masyarakat modern telah 

berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mengatasi 

berbagai masalah dalam kehidupannya. Keberhasilan modernisasi telah menunjukkan 

eksistensi yang sangat menjanjikan dan membanggakan. Terbukti, apa yang dulu belum 

dikenal manusia, sekarang sudah tidak asing lagi. Kesulitan dan bahaya alamiah yang 

dahulu menghambat perhubungan sekarang bukan masalah lagi. Bahaya penyakit 

menular yang dahulu ditakuti, sekarang sudah dapat ditangani dengan usaha-usaha 

medis. 

Namun di sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang serba canggih 

tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas yang mulia (al-Akhlaq al- Kari’mah). 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seharusnya membawa kebahagiaan 

dan kemashlahatan yang lebih banyak kepada manusia dalam kehidupannya. Akan tetapi 

suatu kenyataan yang menyedihkan, bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh. 

Meskipun kemakmuran tampak terlihat namun hidup terasa semakin sulit secara material 

disebabkan oleh sifat konsumerisme yang diakibatkan oleh maraknya iklan di media 

cetak maupun elektronik. Kesulitan material kemudian berganti dengan kesukaran 

mental-spiritual. Beban jiwa semakin berat, kegelisahan dan ketegangan serta tekanan 

perasaan lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan. Suatu 



realita dalam dunia modern dewasa ini adalah adanya kontradiksi-kontradiksi yang 

mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Hal ini disebabkan ketidak-singkronan 

antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau pembangunan fisik 

jasmaniyah dengan kebutuhan spiritual-rahaniyah (transendental). Hal ini menunjukkan 

bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang serba canggih tersebut tidak 

mampu menumbuhkan moralitas yang mulia (al-Akhlaq al- Karimah). Akhir-akhir ini 

terdapat peristiwa a moral diberbagai tempat, dan hampir semua pihak sepakat bahwa 

krisis multidimensional saat ini sesungguhnya berpangkal dari krisis moral-keagamaan. 

Namun demikian ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) perlu secara terus 

menerus dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai penunjang kehidupan 

manusia. Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) banyak segi kehidupan 

menjadi lebih mudah. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) telah mengantarkan manusia menemukan bentuknya, terutama 

memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) itu 

sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) perlu diimbangi dengan 

penguatan benteng moralitas-keagamaan (dalam hal ini agama Islam). Sebagai agama, 

Islam memiliki ajaran yang diakui minimal oleh pemeluknya lebih sempurna dan 

komprehensif dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang pernah diturunkan 

Tuhan sebelumnya. Sebagai agama yang paling sempurna, ia dipersiapkan untuk menjadi 

pedoman hidup sepanjang zaman atau hingga hari akhir. Islam tidak hanya mengatur 

cara mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, ibadah dan penyerahan diri kepada 

Allah saja, melainkan juga mengatur cara mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. 

Untuk mewariskan nilai-nilai keagamaan  di antaranya adalah melalui proses pendidikan. 

Pendidikan (termasuk pendidikan agama Islam) merupakan topik yang selalu 

aktual untuk dibicarakan dan diperdebatkan dari zaman ke zaman. Namun demikian 



perbincangan dan perdebatan tentang pendidikan tidak pernah selesai, dan tidak akan 

pernah selesai dibicarakan. Minimal ada tiga argumen yang dapat dikemukakan untuk 

menjawab pertanyaan mengapa hal ini terjadi. 

Pertama, fithrah setiap orang menginginkan yang lebih baik, termasuk dalam masalah 

pendidikan. Kedua, teori pendidikan dan teori pada umumnya selalu ketinggalan oleh 

kebutuhan masyarakat. Sebab pada umumnya, teori pendidikan dibuat berdasarkan 

kebutuhan masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Karena waktu berputar dan 

tempat selalu berubah, kebutuhan masyarakat juga berubah. Bahkan perubahan tempat 

dan waktu itu ikut pula mengubah sifat manusia. Karena adanya perubahan itu, 

masyarakat merasa tidak puas dengan teori pendidikan yang ada. Ketiga, karena 

pengaruh pandangan hidup. Pada suatu waktu mungkin seseorang telah puas dengan 

keadaan pendidikan di tempat tinggalnya karena sudah sesuai dengan pandangan 

hidupnya. Suatu ketika ia terpengaruh oleh pandangan hidup yang lain. Akibatnya, 

berubah pula pendapatnya tentang pendidikan yang tadinya sudah memuaskannya. 

Sebagai agama yang paripurna, Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan. 

Para peneliti sudah membuktikan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama agama Islam 

menaruh perhatian yang amat besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran. Hal ini 

terbukti bahwa wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca yang mana 

membaca merupakan salah satu proses utama untuk mendapat ilmu pengetahuan. Allah 

SWT berfirman: ”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. al-‘Alaq:1-5) Demikian pula dengan al-

Hadits, sumber kedua ajaran Islam, diakui memberikan perhatian yang amat besar 

terhadap masalah pendidikan. Nabi Muhammad SAW, telah mencanangkan program 



wajib belajar kepada umatnya. Sebagaimana sabdanya: Dari Anas bin Malik berkata: 

Rasulullah SA W bersabda: "mencari ilmu wajib bagi setiap muslim " (HR. Ibnu 

Majah) 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya 

bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits sejak awal telah menancapkan revolusi di bidang 

pendidikan dan pengajaran. Langkah yang ditempuh al-Qur'an ini ternyata amat strategis 

dalam upaya mengangkat martabat kehidupan manusia. Kini diakui dengan jelas bahwa 

pendidikan merupakan jembatan yang menyeberangkan orang dari keterbelakangan 

kepada kemajuan, dan dari kehinaan menuju kemuliaan, serta dari ketertindasan menjadi 

merdeka, dan seterusnya. Sementara orientasi pendidikan agama Islam adalah menuju 

terbentuknya pebelajar yang mempunyai kemampuan kognitif intelektual dan cerdas. 

Dengan kecerdasannya ia dapat melakukan sesuatu yang baik menurut Islam untuk 

kemaslahatan hidup bersama. Hidup bersama dalam pengertian mengetahui dan 

menghargai adanya perbedaan serta menghargainya sebagai milik seluruh umat manusia 

dan bukan dasar untuk memecah belah kehidupan. Kemampuan lain yang dikembangkan 

dalam pendidikan Islam adalah afeksi dan psikomotor. 

Di antara ke tiga ranah tersebut, yang mendapatkan prioritas utama adalah 

pengembangan aspek afektif. Bahkan misi utama beliau adalah menyempurnakan aspek 

afeksi (akhlaq/karakter) umat manusia. Rasulullah SAW bersabda: 

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda: "Aku hanya diutus untuk 

menyempurnakan akhlak-akhlak mulia". Pendidikan agama Islam berfungsi 

mengembangkan seluruh potensi pebelajar secara bertahap (sesuai tuntunan ajaran 

Islam). Potensi yang dikembangkan meliputi potensi beragama, intelek, sosial, ekonomi, 

seni, persamaan, keadilan, pengembangan, harga diri, cinta tanah air dan sebagainya. 

Tujuan pengembangannya ada yang bersifat individual, yaitu berkaitan dengan individu-



individu yang menyangkut tingkah laku, aktivitas dan kehidupannya di dunia dan 

akhirat. Ada yang bersifat sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan, memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan, dan ada pula 

yang bersifat profesional untuk memperoleh ilmu, seni, profesi, dan suatu aktivitas di 

antara aktivitas-aktivitas masyarakat. 

Ironisnya, di tengah gencarnya usaha perbaikan dunia pendidikan (termasuk 

pendidikan agama Islam), suatu realita yang tidak dapat dipungkiri dalam dunia global 

ini adalah adanya kontradiksi-kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan manusia dalam 

hidup. Kerusakan moral di kalangan remaja, angka krimilalitas yang tinggi, 

peyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para elit politik dan tokoh-tokoh 

agama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam yang selama ini diusahakan 

di berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal belum berhasil dengan 

baik. Masyarakat kemudian bertanya, "mengapa pendidikan moral-keagamaan belum 

berhasil", "apa yang salah pada dunia pendidikan kita". Pertanyaan ini sangat wajar 

sebab masyarakat sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya pada lembaga 

pendidikan yang ada. Tapi yang lebih memprihatinkan lagi dari lembaga-lembaga 

pendidikan tersebut banyak melahirkan koruptor, manipulator dan manusia-manusia 

yang berperilaku kotor. 

Hal ini merupakan bukti empiris kegagalan pendidikan agama Islam di berbagai 

lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Salah satu penyebabnya 

adalah strategi dan pengelolaan pembelajaran yang cenderung tradisional normatif dan 

dengan metode yang kurang senada dengan keinginan peserta didik. Pembelajaran 

pendidikan Agama Islam pada umumnya lebih menekankan pengetahuan tentang sikap 

yang terkesan normatif, kaku, dan kurang menarik. Pengajar sering menempatkan diri 

sebagai pendakwah dengan memberi petunjuk, perintah, dan aturan yang membuat 



peserta didik jenuh dan bosan. Pengajar juga jarang memberikan keteladanan dengan 

sikap dan perilaku. 

Diantara upaya untuk mengatasinya adalah dengan perbaikan pengelolaan 

pembelajaran dengan memanfaatkan hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), salah satunya adalah internet. Ada beberapa pertimbangan berkaitan 

penggunaan internet dalam pengelolaan pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Pertama, internet merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang saat ini sedang menjadi tren dan disukai oleh pebelajar. Kedua, 

internet menyediakan informasi yang nyaris tanpa batas, termasuk yang berkaitan ajaran 

agama Islam. Ketiga, pebeleajar menjadi trampil menggali informasi berkaitan dengan 

ajaran agama Islam, sehingga pemahaman yang diperoleh relatif komprehensif. Dengan 

demikian maka pebelajar mampu mengembangkan pemahamannya kearah pembentukan 

karakter, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 3 menyebutkan bahwa  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokrasi serta bertanggungjawab UU SPN Guru dan Dosen, 2007, 

h, 11) 

Sementara dalam PP No. 55 tahun 2007, bahwa yang dimaksud 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. Dan Pendidikan keagamaan adalah 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 

yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP.RI. tentang pendidikan 

agama dan keagamaan BAB I, pasal 1) 

 

Tujuan pendidikan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional, maka 

semua potensi perlu dikembangkan dan difungsikan secara optimal dan terintegrasi 



melalui pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidikan agama di sekolah memiliki peran dan 

tanggungjawab yang sangat penting untuk meningkatkan iman dan taqwa di sekolah. Hal 

ini sangat dimungkinkan karena pendidikan agama di sekolah-sekolah memiliki tujuan 

yang paralel dengan tujuan Pendidikan Nasional. 

Pada pasal 37 Undang-undang SISDIKNAS N0.20/2003, dinyatakan bahwa isi 

kurikulum setiap jenis, jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama, 

kewarganegaraan, dan bahasa. Atas dasar inilah, maka pendidikan agama memiliki 

kedudukan dan peran yang penting serta strategis dalam pembangunan masyarakat dan 

Negara di Indonesia, dengan diwajibkannya pendidikan agama untuk diajarkan pada 

setiap jenjang sampai diperguruan tinggi (PTN/PTS), bahkan pra sekolahpun diharapkan 

mengantisipasi munculnya nilai-nilai negatif. Pendidikan agama harus diberikan pada 

setiap level lembaga pendidikan dalam upaya mempersiapkan sumber daya yang 

berkualitas, sementara pada pasal 36 ditegaskan bahwa kurikulum harus disesuaikan 

dengan memperhatikan peningkatan iman, taqwa dan akhlaq mulia. Pendidikan agama 

juga dijadikan sebagai pemantau dan pedoman bagi pengembangan Iptek, disamping itu 

pendidikan  agama merupakan kebutuhan bagi pembentukan watak dan karakter generasi 

bangsa dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Dalam implementasinya Pendidikan Agama tidaklah sekedar mengajarkan 

pengetahuan  agama (transfer of knowledge) dan melatih keterampilan (training of skill) 

anak dalam melaksanakan ibadah, tetapi pendidikan agama jauh lebih luas dari pada 

sekedar menyampaikan materi semata, karena tujuan utamanya adalah membentuk 

keperibadian anak didik sesuai dengan ajaran agama, yaitu melakukan pembinaan sikap, 

mental, dan akhlaq, yang memberikan kesan  moral dibandingkan dengan hanya sekedar 

menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang bel.um tentu dapat dirasakan dan 

tidak dihayati dalam kehidupannya. 



Pendidikan Agama Islam hendaknya dapat mewarnai keperibadian anak didik, 

sehingga ajaran agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang berfungsi 

sebagai pengendali dalam hidupnya (Djarot:1976:111) sebagai tujuan dari pembinaan 

pribadi adalah pendidikan agama diberikan dan dicerminkan dalam sikap, tingkah laku, 

gerak-gerik, cara berpikir, dan cara berbicara serta cara menghadapi berbagai persoalan 

hidup dengan tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. 

Pendidikan Agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan, masih banyak yang 

disampaikan apa adanya dengan tidak memperhatikan apakah materi tersebut dapat 

memberi makna pada diri anak atau tidak, sehingga keberhasilan yang dicapai oleh anak 

hanya sekedar diketahui, dan ini menjadi sebab kurangnya rasa tanggungjawab seorang 

anak terhadap ajaran agama. Sebagai salah satu penyebab kurangnya berhasilan 

pendidikan agama Islam dalam upaya membentuk dan menanamkan karakter keagamaan 

adalah kurang profesionalnya pembelajar (guru) dalam melakukan kegiatan proses 

belajar mengajar (PBM) dan pembelajar kurang memanfa’atkan model pembelajaran 

yang efektif, sehingga materi agama Islam belum dapat memberikan pengalaman dan 

pemahaman terhadap ajaran Islam secara konprehenshif (utuh), dalam menyikapi 

masalah ini, maka diperlukan adanya kesinergian antara model pembelajaran dan 

penetapan dalam memilih strategi/metode pembelajaran agama Islam dengan harapan 

dapat meningkatkan pencapaian tujuan dalam upaya menanamkan prilaku keagamaan 

pada pebelajar (siswa) dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kesesuaian model 

pembelajaran dan ketetapan dalam memilih metode pembelajaran pendidikan agama 

islam adalah sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam dalam upaya menumbuhkan 

pengalaman beragama pada pembelajar dalam setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya 

setiap hari, memang hal semacam ini tidak mudah karena menyangkut perkembangan 



jiwa anak yang belum stabil, dan terpengaruh oleh kondisi internal maupun eksternal, 

yang berakibat pada berubahnya perilaku keagamaan pada diri anak, maka dari itu 

dibutuhkan keteladanan  bagi pembelajar dalam menggunakan strategi/metode yang 

paling tepat bagi keberhasilan pendidikannya. 

Pembelajaran harus mampu menerjemahkan dan mentranspormasikan nilai-nilai 

ajaran agama Islam pada pebelajar yang dapat menumbuhkan kesadaran dan 

mengembangkan perilaku keagamaan yang baik dalam upaya mewujudkan pribadi  

muslim kaffah yang bercirikan; keimanan, ketaqwaan, cerdas, terampil, kreatif, disiplin 

dan bertanggungjawab, agar Pendidikan Agama Islam dapat mencapai tujuan tersebut, 

maka perlu menerapkan model pembelajaran dengan strategi/metode yang matang, 

sehingga dapat membantu akan tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu seorang 

pembelajar mempersiapkan anak didik dengan baik sejak dini khususnya dalam 

Pendidikan Agama Islam, mengingat di era globalisasi tantangan yang dihadapi cukup 

komplek dan imperative, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan sain dan 

teknologi, serta proses kebudayaan yang tumbuh secara cepat dan berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa anak didik. 

Sebagai Sekolah yang favorit SDN Kauman 1 mempunyai visi dan misi, salah 

satu visinya adalah untuk mencetak siswa yang cerdas, trampil dan berwawasan luas 

serta berkualitas dibidang IPTEK dan IMTAQ, sedangkan misi sekolah ini adalah 

meningkatkan kualitas pendidikan agama islam dan budi pekerti, pendidikan akademis 

dan non akademis, kritis dan mandiri dalam kelas unggulan maupun klinik kelas serta 

mengembangkan sekolah yang berwawasan wiyata mandala, berbudaya lingkungan yang 

mandiri. Memperhatikan visi missi di sekolah ini, maka pendidikan agama Islam 

memiliki peran signifikan dalam upaya mencetak pebelajar yang cerdas dalam IMTAQ, 

maka dari itu perlu adanya pemilihan model pembelajaran bagi pembelajar dalam 



mentransfer ilmu pengetahuan kepada pebelajar, agar lebih mudah dan menyenangkan 

bagi pebelajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar agama Islam, dengan 

demikian maka mereka dapat memahami dengan cepat dan berkesan dalam 

kehidupannya, dan materi yang diterimanya dapat memberikan kesan pada pebelajar, 

maka kemungkinan besar mereka akan mengamalkan secara sadar tanpa adanya paksaan. 

Maka dari itu, dalam menyajikan materi pendidikan agama Islam pada pebelajar, 

pembelajar harus benar-benar mempersiapkan strategi yang sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai, termasuk media yang akan digunakan harus dirancang sebelumnya, 

karena selama ini banyak diantara guru pendidikan agama islam dalam menyajikan 

materi, lebih banyak menggunakan strategi yang membosankan, dan hal ini sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar pebelajar  sikap dan tingkah laku mereka, karena 

materi yang diterima kurang memberikan kesan, berbeda dengan materi yang 

disampaikan dengan strategi menyenangkan tentu memberikan kesan yang dapat 

diwujudkan dalam sikap sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Dengan model 

pembelajaran yang diterapkan di SDN Kauman 1 dan disertai dengan materi Budi 

Pekerti secara khusus, anak diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai karakter 

keagamaan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat secara umum. 

Fenomena yang menyedihkan saat ini khususnya di sekolah dasar umum, sedang 

mengalami disorientasi tujuan pendidikan agama Islam, terutama dalam menerapkan 

model pembelajaran dan penggunaan strategi yang kurang bagus yaitu; dimana guru 

agama Islam dalam menyampaikan materi cukup dengan menginstruksikan buka buku 

paket halaman sekian, dan tulis kembali ayat atau hadits pada buku pekerjaan sekolah 

(PS) setelah itu pebelajar telah selesai mengerjakan tugas belajarnya, tanpa menemukan 

sesuatu dari materi yang telah dipelajarinya, sehingga berdampak pada sikap pebelajar 

sehari-hari di sekolah, bahwa sikap yang ditampilkan belum mencerminkan sikap yang 



Islami, misalnya, kurangnya perhatian ketika pelajaran berlangsung di kelas (belum 

tertanamnya rasa menghargai dan menghormati) apalagi di luar kelas, ketika istirahat 

mereka membuang sampah sembarangan (tidak peduli terhadap lingkungan), padahal di 

kanan  kiri banyak tempat sampah yang tersedia, atau makan disembarang tempat sambil 

berdiri dan jalan-jalan, bahkan lewat didepan guru atau wali murid yang sedang berada 

di sekolah dengan lari-lari, yang memberikan kesan bahwa nilai kesopanan yang dimiliki 

masih kurang dan rendah. Dan hal ini terjadi, karena belum maksimalnya persiapan dan 

rancangan model pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru, terbukti 

adanya sebagian guru yang masuk kelas dengan tidak membawa apa-apa terkait dengan 

masalah persiapan mengajar, karena guru tersebut merasa sudah bisa dan biasa mengajar 

tanpa melihat buku, apalagi mempersiapkan strategi atau metode dalam penyampaian 

materi, artinya hal itu belum menjadi perhatian yang serius bagi para guru, sementara 

pembelajaran yang efektif dan berkesan salah satunya ditentukan oleh kesiapan materi 

dan strategi atau metode yang digunakannya. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka para pembelajar harus berpegang 

pada kejelasan peran pendidikan  Agama Islam, yaitu membantu pebelajar, agar 

terbentuk pribadi seutuhnya yang dapat menjadi Sumber Daya Insani (SDI) berkualitas 

bagi pembangunan, serta kehidupan masyarakat di era yang akan datang. Pendidikan 

Agama Islam dapat menjaga keseimbangan antara hubungan, manusia dengan khaliqNya 

yakni Allah SWT. Disamping itu untuk menghadapi tantangan dan sekaligus merespon  

berbagai kemungkinan negatif yang akan terjadi, maka diperlukan strategi yang mapan 

dan mantap khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu adanya 

perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh untuk mensinergikan Pendidikan Agama 

Islam dengan kebutuhan masyarakat  dan untuk mengkonseptualisasikan pendidikan 

dalam pengembangan dan kebijaksanaan sesuai dengan pembangunan Nasional. 



Dalam lingkup yang lebih spesifik, permasalahan aktual pendidikan agama Islam 

di sekolah umum adalah ketidaksesuaian hasil pendidikan agama yang diajarkan di 

sekolah dengan tuntutan orangtua dan masyarakat pada umumnya. Dimana Pendidikan 

agama hanya berorientasi pada proses transfer pengetahuan agama dan belum sampai 

pada pembinaan komitmen moral mereka yang dalam bahasa agama disebut 

“liutammima Makarim Al-Akhlaq”. Orangtua dan masyarakat pada umumnya 

memposisikan dirinya seakan-akan lepas dari tanggungjawab penyelenggaraan 

pendidikan agama Islam. Inilah permasalahan utama pendidikan agama Islam dan umum 

di sekolah yaitu terputusnya tiga jaringan yang saling berhubungan dalam pelaksanaan 

pendidikan agama Islam yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat sebagai satu kesatuan 

sistem.  Imran Siregar; mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penyebab 

permasalahan tersebut: 

1. Proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah harus 

diperlakukan sama dengan pelajaran umum lainnya. 

2. Karakteristik mata pelajaran agama Islam adalah menanamkan nilai-nilai, sikap dan 

perilaku siswa. Kurikulum yang dibutuhkan adalah memuat materi tentang materi 

esensial yang berorientasi pada process base bukan pada content base. 

3. Belum terselenggaranya secara optimal koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi 

antara keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai tiga unsur yang terkait langsung 

dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. 

Sesuai dengan amanat dalam kurikulum proses pelaksanaan kurikulum PAI terlihat 

ada kesenjangan antara konsep kurikulum dengan pelaksanaan kurikulum PAI 1994, 

ini terlihat pada tujuan umum PAI yang lebih berorientasi pada pengembangan sikap 

dan kemampuan keberagamaan, tetapi dalam implementasinya lebih menekankan 

pada aspek kognitif, yakni pembelajaran lebih bersifat verbalistis dan formalistis; 



metodologi pembelajaran masih bersifat konvesnsional; Pendekatan PAI cenderung 

normatif tanpa dibarengi ilustrasi konsteks sosial budaya sehingga siswa kurang 

menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian; Sistem 

evaluasi, bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas pada kognitif, dan 

jarang pertanyaannya mempunyai bobot nilai dan makna spiritual keagamaan yang 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan yang muncul secara 

faktual di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama Islam (PAI) lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan 

teoritis keagamaan yang bersifat amalan ibadah praktis kognitif, dan masih kurang 

pada usaha mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi makna 

dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri pebelajar. 

b. Metogologi PAI belum berubah; konvensional, tradisonal dan monoton. 

c. Pembelajaran PAI bersifat menyendiri, kurang berinteraksi dengan yang lain. 

d. Pendekatan PAI cenderung normatif tanpa dibarengi ilustrasi konteks sosial 

budaya 

Berdasarkan uraian diatas, seyogyanya dunia pendidikan memiliki nilai-nilai 

pendidikan islami pada pembelajaran di sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan 

pebelajar, masyarakat (lingkup makro) dan keluarga (lingkup mikro) dalam meningkatkan 

kualitas (nilai) tanggungjawab moral dan akhlaq siswa. Seperti yang dilakukan pada 

sekolah tingkat umum SDN Kauman 1, dengan kurikulum muatan lokal tentang 

pengembangan karakter keagamaan yaitu diterapkannya pelajaran Budi Pekerti (BP) yang 

secara operasional terpisah dengan pendidikan Agama Islam, sedangkan secara 

fungsional menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Hal ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan model pembelajaran pendidikan 

Agama Islam di sekolah umum. Dari sinilah peneliti tetarik untuk melakukan rancangan 



penelitian terhadap model pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menanamkan 

karakter keagamaan  di SDN Kauman 1 Kota Malang.  

B. Fokus Penelitian 

Secara umum pandangan Bagaimana model pembelajaran pendidikan Agama Islam 

untuk menanamkan karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang. Sedangkan 

secara khusus fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pembelajaran pendidikan Agama Islam untuk menanamkan   

karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang? 

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan Agama Islam untuk menanamkan   

karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang? 

3. Bagaimana pengelolaan pembelajaran pendidikan Agama Islam untuk menanamkan   

karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, ada beberapa hal yang ingin 

dicapai. Secara umum untuk memperoleh gambaran konprehensif tentang model 

pembelajaran PAI, dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan model pembelajaran pendidikan Agama Islam untuk menanamkan   

karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang. 

2. Memahami perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menanamkan 

karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang. 

3. Memahami pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menanamkan 

karakter keagamaan di SDN Kauman 1 Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun 

model sekaligus menjadi pedoman dalam penanaman karakter keagamaan bagi siswa di 



sekolah dasar khususnya di SDN Kauman 1, dan sebagai sumbangan pemikiran dan 

masukan dalam upaya pengembangan Ilmu Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan 

model pembelajaran pendidikan Agama Islam (PAI). Secara praktis, hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfa’at dan dapat dijadikan jaringan informasi elementer bagi para 

pakar pendidikan Islam untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan model-model 

pembelajaran pendidikan agama islam dan juga sebagai masukan bagi: 

 Pemegang kebijakan di tingkat pemerintahan khususnya dan bagi instansi/lembaga 

pendidikan di SDN Kauman 1 dan SDN lain pada umumnya dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan model pembelajaran dan penanaman karakter 

keagamaan pada siswa. 

 Para guru pendidikan agama Islam di sekolah tingkat dasar dalam menanamkan 

karakter keagmaan pada siswa. 

 Memperkaya khasanah pendidikan islam atau untuk kajian umum dan bagi peminat 

pendidikan agama islam dan pendidikan umum. 

 Bagi dunia pendidikan pada umumnya dalam mengimplementasikan UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (sisdiknas) 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam ruang lingkup penenlitian ini, difokuskan pada Bagaimana model pembelajaran, 

perencanaan, dan pengelolaan pendidikan agama Islam di SDN Kauman 1 Kota Malang 

untuk menanamkan karakter keagamaan kepada pebelajar. 

F. Definisi Operasional 

Dalam upaya memudahkan pemahaman terhadap pembahasan isi penelitian ini, 

dan supaya terhindar dari multi tafsir yang cenderung berbeda, maka penggunaan istilah 

dalam penelitian ini perlu diperjelas, yaitu sebagai berikut; 



1. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola 

pembelajaran tertentu, hal tersebut sesuai dengan pendapat Briggs yang menjelaskan 

model adalah "Seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu 

proses." Dengan demikian pengertian model pembelajaran adalah seperangkat 

prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran 

pada hakikatnya adalah merupakan proses komunikasi transaksionai yang bersifat 

timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi 

yang dapat diterima, dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

proses pembelajaran sehingga menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil, 

proses atau fungsi. Abdulhak memaknai pembelajaran lebih singkat yaitu sebagai 

penciptaan kondisi untuk terjadinya belajar pada diri peserta belajar. Mac Donal 

(1965) dalam Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan: 

Sistem persekolahan terbentuk atas empat subsistem, yaitu mengajar, belajar, 

pembelajaran dan kurikulum. Mengajar (teaching) merupakan kegiatan profesional 

yang diberikan oleh guru. Belajar (learning) merupakan kegiatan atau upaya yang 

dilakukan oleh siswa sebagai respon terhadap kegiatan belajar mengajar yang 

diberikan guru. Keseluruhan pertautan yang memungkinkan dan berkenaan dengan 

terjadinya interaksi belajar mengajar disebut pembelajaran (instruction). Kurikulum 

(currculum) suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar". 

Pengertian di atas, Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction 

yang diartikan sebagai suatu upaya untuk membelajarkan subyek didik. Pembelajaran 

merupakan proses mengatur lingkungan agar subyek didik belajar sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang didimilikinya. Aspek terpenting dari pembelajaran 



adalah membelajarkan siswa, bukan memberikan pelajaran kepada siswa. 

Pembelajaran adalah proses pembelajaran antara guru dan siswa. Kegiatan ini dalam 

dunia pendidikan dikenal dengan istilah PBM (Proses Belajar Mengajar). Di dalam 

PBM terkandung dua hal pokok yaitu kegiatan pembelajar dalam mengajar yang 

berarti membelajarkan pebelajar dan kegiatan pebelajar dalam belajar. 

2. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan pebelajar dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan , pengajaran, dan atau melatih (Kusrini, 1995:15) maksudnya 

yaitu pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran agama yang diajarkan di 

lembaga tingkat dasar dengan alokasi waktu 2-3 jam perminggu. Atau Pendidikan 

adalah proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi 

tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien yang di dalamnya tercakup transfer 

ilmu, transformasi nilai dan pembentukan kepribadian. Kata "Pendidikan" di sini 

dirangkai dengan kata "Agama Islam", sehingga menjadi Pendidikan Agama Islam 

berarti pendidikan mengenai seluruh aspek Agama Islam secara luas. 

Dalam hal ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Di 

antaranya adalah: 

a. Usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar kelak setelah 

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam 

serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). 

b. Usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu subyek didik agar 

mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. 

Dari definisi di atas diketahui bahwa pembelajaran Agama Islam merupakan 

suatu proses menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik dan membantu 

mereka untuk menginternalisasikan sebagai pandangan hidup dan 



mengimplementasikan dalam sikap dan perilaku. Sebagaimana termaktub dalam 

Peraturan Mendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan 

Mendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

Maka dari itu diperlukan adanya model Pembelajaran Agama Islam yang 

efektif untuk menanamkan karakter kegamaan adalah pembelajaran dimana siswa 

memperoleh keterampilan-keterampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap serta 

merupakan pembelajaran yang disenangi siswa. Sehingga dari hasil pembelajaran 

yang diterimanya dapat menciptakan perubahan-perubahan pada diri siswa baik 

perubahan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3. Penanaman Nilai (karakter) yaitu menanamkan kebiasaan yang baik sejak usia dini, 

dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga membentuk identitas pribadi 

berkarakter, demikian juga dengan warga belajar dapat mengetahui, merasakan dan 

pada akhirnya mau melakukan kebiasaan positif, dengan proses ini dapat menjadi 

karakter anak. penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan,  kesadaran, kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri,  hormat dan santun, 

yang pada akhirnya proses pendidikan adalah menjadikan manusia Indonesia 

seutuhnya.  

4. Kerakter Keagamaan, Yang dimaksud dengan karakter keagamaan adalah suatu 

prilaku yang terlihat dari dhahirnya dan sesuai dengan norma-norma agama atau 

tingkah laku yang berdasar pada ajaran agama, dan tentunya hal ini juga tidak lepas 

dari tumbuhkembangnya kejiwaan pebelajar,  yang harus di arahkan pada hal-hal 

yang bersifat positif. Karakter terpuji merupakan hasil internalisasi nilai-nilai moral 

pada diri seseorang yang ditandai oleh sikap dan perilaku positif. 



Oleh karena itu, selain itu keluarga juga menjadi latar belakang pertama dan 

paling utama untuk pendidikan karakter, pengembangan karakter sejak usia dini 

haruslah menjadi kepentingan utama pihak lembaga pendidikan. Tugas membangun 

karakter haruslah menjadi tugas besar bersama antara keluarga dan lembaga   

pendidikan.  Dalam periode  tersebut, sifat-sifat baik seperti  berlaku adil, jujur, 

patriotisme,  rela  berkorban,  ketulusan hati, tanggung jawab,  penghargaan diri, 

toleransi, dan lain-lain harus disuntikkan ke dalam jiwa si anak.  Penyampaian dan 

pemberian informasi yang berupa ilmu pengetahuan memang diperlukan untuk 

mewujudkan  pemahaman yang akan mengantarkan seseorang kepada suatu 

perubahan karakter.  Selanjutnya, untuk mewujudkan karakter yang  terpuji, 

diperlukan lingkungan yang kondusif, pelatihan, dan pembiasaan, persepsi terhadap 

pengalaman hidup, dan lain-lain. Di sisi lain, karakter yang terpuji harus terus diasah 

dan diasuh, karena ia adalah proses pendakian tanpa akhir.   

Manusia dianugrahi potensi positif dan negatif. Dalam diri setiap manusia 

terjadi pertarungan antara  Nurani  (cahaya) dan  Dzulmani  (kegelapan). Ini adalah 

fithrah manusia. Nurani dipimpin oleh perpaduan akal dan Qalbu (rusyd), sedangkan 

dzulmani  dipimpin oleh nafsu. Kemenangan ditandai dengan penguasaan dan 

pengendalian lawan. Jika nafsu yang menang, maka akal dan qalbu dibawa oleh nafsu 

ke wilayah  dzulmani, semakin jauh terbawa semakin gelap pandangan dan semakin 

hilang nilai-nilai luhur digantikan dengan nilai-nilai baru yang bersifat materialstis 

dan temporer, demikian juga sebaliknya jika rusyd yang menang. Nafsu memiliki 

kelemahan yang harus digunakan oleh pengolah jiwa. Dalam konteks olah jiwa dan 

pengendalian nafsu, dapat ditemukan praktik-praktik yang aneh, Nabi Muhammad 

SAW misalnya; ia menyelipkan batu di perutnya demi menekan nafsu makannya. Abu 

Bakar ash-Shiddiq pernah menyelipkan batu kecil di sisi mulutnya agar tekun berpikir 



sebelum berbicara. Umar bin Khattab memikul bejana air di punggungnya dengan 

maksud mengalahkan nafsu kebanggaannya. Sementara itu, banyak ditemukan uraian-

uraian yang mengantar mereka kepada upaya meraih sukses  dalah hidup. Keadaan 

demikian, kesemuanya menekankan perlunya menghayati nilai-nilai spiritual, 

menekankan perlunya mengarahkan nafsu, bahkan mengalahkannya, agar manusia 

tidak  terperangkap oleh dirinya sendiri. Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludman, 

bahwa sifat yang paling dominan dari ratusan pengusaha dan eksikutif perusahaan 

besar di Amerika Serikat adalah sifat spiritual mereka yang tinggi.  

5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Firman Robiansyah di SD Peradaban Serang, dengan judul penelitiannya “Integrasi 

pendidikan nilai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar sebagai 

upaya pembinaan akhlaq” dalam Penelitiannya, peneliti menemukan beberapa hal 

sebagai berikut:   

Pertama, strategi pengintegrasian pendidikan nilai dalam pembelajaran PAI di SD 

Peradaban Serang dapat dilihat dari tiga tataran implementasi, yakni:  konsep konseptual, 

konsep operasional dan konsep institutional. Dalam tataran konseptual, strategi 

pengintegrasian pendidikan Nilai dalam pembelajaran dapat dilihat dari rumusan visi dan 

misi SD Peradaban Serang. Adapun visi SD Peradaban Serang adalah  “Menjadi Sekolah 

Masa Depan Yang Melahirkan Generasi Berkarakter”. Melalui visinya, SD Peradaban 

Serang hendak menegaskan peranannya sebagai lembaga pendidikan yang 

memperhatikan terhadap perubahan tingkah laku peserta didiknya.  

Selanjutnya,  visi SD Peradaban Serang di atas diwujudkan melalui misi SD Peradaban 

Serang adalah sebagai berikut:  

a.  Membangun paradigma pendidikan yang maju dan visioner  



b.  Menumbuhkembangkan potensi fitrah insani (manusiawi) anak didik  

c.  Menciptakan komunitas masyarakat terdidik, berbudaya dan berkarakter  

d.  Mewujudkan organisasi pembelajar yang menyesuaikan diri terus menerus  

e.  Membina generasi secara utuh dan menyeluruh  

Dalam tataran operasional, strategi penyampaian nilai-nilainya di SD Peradaban 

Serang menggunakan strategi ekspilist. Nilai-nilai yang terkandung dalam materi 

pembelajaran PAI disampaikan secara jelas, tegas dan tersurat. Hal ini dapat dilihat pada 

bacaan, contoh materi, soal, yang secara langsung mengarah pada pendidikan nilai. 

Selain strategi eksplisit, penyampaian nilai melalui pembelajaran PAI pun disampaikan 

dengan menggunakan strategi induktif. Dalam strategi ini, fasilitator kelas langsung 

meminta kepada siswa untuk membaca, meneliti, mengkaji, nilai-nilai yang terintegrasi, 

kemudian mendeskripsikan dan menyimpulkan nilai-nilai tersebut.  

Sementara itu, dalam tataran institusional, strategi pengintegrasian pendidikan nilai di 

SD Peradaban Serang adalah dengan cara pembentukan  institution culture yang 

mencerminkan paduan antara nilai dan pembelajaran. Untuk mewujudkan strategi 

tersebut SD Peradaban serang menggunakan kurikulum pembelajara tematik yang 

mengintegrasikan pelajaran PAI dengan mata pelajaran lainnya sehingga tidak ada 

pendikotomian di antara mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa.  

Kedua,  proses pengintegrasian pendidikan nilai dapat dilihat dalam proses pembelajaran 

PAI yang meliputi tujuan, materi, metode, media, dan sumber belajar. Tujuan 

pembelajaran PAI di SD Peradaban Serang adalah agar siswa mengetahui dan 

memahami nilai-nilai Islami sehingga mereka memiliki akhlak mulia. Selain itu, dengan 

belajar PAI mereka diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

aqidah, al-Qur’an dan Hadits, fiqh, dan shirah yang bisa menjadi bekal dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. 



Sedangkan Puji Yanti Fauziah, dalam penelitiannya tentang  “Model Model 

Pembelajaran dalam Penanaman Karakter Sejak Dini” berdasarkan hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa  Pendidikan karakter sejak dini merupakan pondasi awal dalam 

mebmbentuk karakter anak yang berujung pada pembentukan school culture dan family 

kultur.  

Model-model pembelajaran yang dapat menjadi alternative dalam menanamkan 

pendidikan karakter yaitu lewat model pembelajaran cooperative dan model kognitif 

sosial. Tahapan pendidikan karakter terdiri dari knowing, reasoning, feeling dan acting.  

Konsep Pendidikan anak usia dini banyak dikembangkan oleh Froebel, Vygotski, Berk 

dan Tillman yang banyak menguraikan tentag nilai-nilai positif dalam kehidupan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmah (2002) tentang 

strategi pembelajaran PAI dalam upaya membentuk akhlaq siswa yaitu pelaksanaan 

strategi PAI dapat dikatakan berhasil dengan efektif, jika dalam prosesnya terpenuhi 

rumusan pembelajaran yang telah direncanakan. Di samping itu adanya sarana prasarana 

sebagai factor pendukung dalam menciptakan pembelajaran yang memiliki kualitas (Nur 

Rohmah. 2002 kumpulan tesis pasca Sarjana Universitas Islam Malang) 


