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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia didunia. Oleh 

sebab itu, hampir semua negara menempatkan semua variabel pendidikan sebagai 

sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan Bangsa dan Negara. 

Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan 

utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang 

menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Allah SWT telah menggariskan kepada manusia 

tentang pendidikan yang seluas-luasnya. Tidak hanya terbatas pada pendidikan 

dunia semata, melainkan Islam menghendaki yang merata dan seimbang antara 

ilmu pengetahuan duniawi dengan tuntutan-tuntutan amal ukhrowi. Bahkan Islam 

menghendaki agar makhluk insani bekerja untuk keduanya tanpa meremehkan 

salah satunya. 

Pendidikan disamping merupakan kebutuhan manusia juga merupakan 

suatu kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Karena anak adalah 

amanat yang diberikan oleh Allah untuk dipelihara dan dipertanggung jawabkan 

dihadapan-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang 

berbunyi: 

  )٦: التحریم .......... (  نارا یاایھاالذین امنواقواانفسكمواھلیكم
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka” ( At-Tahrim:6).1 

Berdasarkan ayat tersebut berarti Allah memberikan amanat secara 

langsung kepada orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya termasuk 

anak-anaknya dari siksa api neraka. Dalam usahanya mengemban amanat ini, 

orang tua tidak cukup memberikan hak-hak yang bersifat lahiriyah saja dalam arti 

pendidikannya. Oleh karena itu, kepada semua orang tua atau pendidik dalam 

mendidik atau mengajar tidak boleh membeda-bedakan. 

Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga Negara tanpa membedakan 

asal-usul, status sosial, ekonomi maupun keadaan fisik seseorang. Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai dasar dalam menjalani kehidupan yang berpijak dari 

Al-Qur’an dan hadits. Agama dapat diibaratkan sebagai mata, sedangkan sains 

sebagai mikroskop atau teleskop yang dapat memperjelas daya pengamatan mata 

atau agama adalah pedoman dan jalan kehidupan menuju keselamatan, sedangkan 

pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan itu. Dengan 

demikian, ilmu pengetahuan dan agama harus bersanding dan bukan bertanding. 

Berbagai macam tantangan Pendidikan Agama Islam tersebut sebenarnya 

dihadapai oleh semua pihak, baik keluarga, pemerintah maupun masyarakat, baik 

yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Pendidikan Agama 

Islam. 

Pokok permasalahan yang menjadi sumber utama problematika 

pendidikan agama disekolah umum selama ini hanya dipandang melalui aspek 

kognitif atau nilai dalam bentuk angka saja. Tidak dipandang bagaimana siswa 

                                                        
1 Al-Qur’an tajwid 12 warna dan terjemah, Jakarta, 2008, hal. 1121 
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didik mengamalkan dalam dunia nyata sehingga belajar agama sebatas menghafal 

dan mencatat. Hal ini mengakibatkan pelajaran agama menjadi pelajaran teoritis, 

bukan pengalaman atau penghayatan terhadap nilai agama itu sendiri. Dan sering 

dikemukakan kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang selama ini berlangsung 

agaknya terasa kurang terkait atau kurang concern terhadap persoalan bagaimana 

mengubah pengetahuan Agama yang bersifat kognitif menjadi “makna” dan nilai 

yang perlu diinternalisasikan dalam peserta didik, untuk selanjutnya menjadi 

sumber motivasi bagi peserta untuk bergerak, berbuat dan berperilaku kongkret 

kurang agamis dalam kehidupan praktis sehari-hari. Guru-guru agama di Sekolah 

Dasar dari tamatan PGAN selain kurang mendalami materi yang diajarkan, juga 

sering kali mengajar tanpa memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak. 

 

Dipertegas dalam hadits: 

  )١٢٤/ البخاري . (ل علي حدثوالناسبمایعرفون اتحبون ان یكذب هللا ورسولھوقا

“Ali berkata: ”Berbicaralah dengan manusia apa yang mereka ketahui. Apakah 

kamu suka Allah dan rasul-Nya didustakan?” (H.R. Al-Bukhari / 124).2 

Berdasarkan hadits tersebut berarti dalam menyampaikan sesuatu harus 

disesuaikan. Karena itulah masalah yang satu ini pelaksanaan pengajaran 

Pendidikan Agama Islam perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak 

yang berkompeten. Berhasil tidaknya masalah pengajaran Pendidikan Agama 

Islam banyak ditentukan oleh para pendidik, terutama guru-guru agama. 

                                                        
2 Salim Bahreisy, Terjemah Riyadhus Shalihin, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1986 
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Walaupun kadang-kadang yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan pengajaran 

Pendidikan Agama Islam tidak mutlak ditentukan oleh guru agamanya. 

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada dasarnya 

tidak ada seorangpun, termasuk GPAI (Guru Pendidikan Agama Islam), yang 

mampu membuat seseorang menjadi manusia muslim, mukmin, muttaqin dan 

sebagainya, tetapi peserta didik itu sendiri yang akan memilih dan menentukan 

jalan hidupnya dengan izin Allah. Pendidikan atau pembelajaran merupakan salah 

satu wahana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan potensi 

peserta didik menuju jalan kehidupan yang disediakan oleh Sang Penciptanya, dan 

peserta didik sendiri yang akan memilih, memutuskan, dan mengembangkan jalan 

hidup dan kehidupan yang telah dipelajari dan dipilihnya. 

Berkaitan dengan Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang tidak pernah lepas dari permasalahan-permasalahan. Begitu pula dengan 

SDN Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan yang dijadikan obyek 

pendidikan sudah barang tentu banyak permasalahan-permasalahan yang 

dihadapinya, diantaranya dikalangan guru keluhan yang sering dikemukakan 

adalah alokasi waktu yang kurang memadai dan isi kurikulum yang terlalu sarat, 

juga metode pembelajaran yang monoton. 

Disamping sarana dan prasarana, juga lingkungan sekolah yang kurang 

menunjang pelaksanaan pendidikan agama. Kesejahteraan guru, yang merasa 

perhatian pengawas / pembinaan antara sekolah umum tidak sama dengan madin. 

Dari pihak orang tua, kurangnya perhatian dan kerja sama, mereka hanya 

menuntut anaknya menjadi orang yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia, 
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taat melaksanakan perintah agama, sementara mereka tidak memberikan 

dukungan dan contoh. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Problematika Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN Pohgading Kabupaten Pasuruan”. 

 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak melebar 

permasalahannya. Sehingga mudah untuk memahami hasilnya. Berdasarkan latar 

belakang yang telah penulis uraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apa problematika Pendidikan Agama Islam di SDN Pohgading 

Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana cara sekolah dalam mengatasi problematika tersebut? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu kegiatan tertentu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, 

demikian pula dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengungkap 

jawaban terhadap masalah-masalah yang dirumuskan, dengan demikian tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mendeskripsikan problematika Pendidikan Agama Islam di 

SDN Pohgading Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk mendeskripsikan cara sekolah dalam mengatasi probematika 

tersebut. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki arti penting bagi penulis untuk mendapatkan 

pengalaman tentang penggunaan metode mengajar dan pentingnya untuk 

mencapai tujuan dalam pengajaran, sehingga dapat memperoleh wawasan dalam 

memilih dan menggunakan metode mengajar yang sesuai untuk memperoleh hasil 

yang semaksimal mungkin. 

Dengan demikian penelitian ini dapat berguna: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khasanah keilmuan terutama dalam ilmu Pendidikan Agama Islam. 

2. Secara Praktis 

Bagi sekolah 

1) Diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam di SDN Pohgading Kabupaten Pasuruan, demi 

kemajuan dan keberhasilan tujuan serta lebih meningkatkan nama 

baik sekolah. 

2) Sebagai sumbangan pikiran bagi SDN Pohgading Kabupaten 

Pasuruan. 

3) Bagi guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, diharapkan lebih 

meningkatkan prestasi mengajar dalam bidang studi Pendidikan 

Agama Islam tidak hanya ditinjau dari faktor lain yaitu tentang 

variasi metode mengajar dalam kegiatan belajar dikelas, sebagai 

umpan balik bagi guru dalam meningkatkan prestasi belajar. 
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4) Bahan informasi bagi peneliti lain yang terkait dalam dunia 

pendidikan yang berkenaan dengan upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa, terutama bagi guru dan penyelenggara, pengelola di 

SDN Pohgading Kabupaten Pasuruan. 

 

 
E. DEFINISI OPERASIONAL 

Agar penelitian ini dapat dikatakan operasional, tidak terlalu luas dari 

medan penelitian, mengingat keterbatasan penulis mengenai waktu, tenaga dan 

biaya maka perlu adanya definisi operasional. Adapun definisi operasional disini 

adalah: 

1. Problematika 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 

“problem” yang mempunyai arti persoalan atau permasalahan. 

Problematika adalah hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang 

belum bisa dipecahkan. 

2. Pembelajaran 

Menurut Degeng pengertian pembelajaran atau pengajaran 

adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

3. Pendidikan Agama Islam 

Prof. Dr. Zakiyah Darajat menjelaskan pengertian Pendidikan 

Agama Islam bahwa: Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan 

yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memperjelas pemahaman dalam skripsi ini, maka sistematika 

penulisan yang dimaksud ada beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

devinisi operasional, dan sistematika penulisan. 

BAB II : kajian teoritis yang membahas tinjauan pustaka tentang 

pengertian Pendidikan Agama Islam, tujuan Pendidikan 

Agama Islam, materi Pendidikan Agama Islam, metode 

Pendidikan Agama Islam, problematika pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan upaya peyelesaiannya. 

BAB III : metode penelitian yang membahas tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, informan penelitian, tehnik 

pengumpulan data, tehnik analisa data, dan uji keabsahan 

data hasil penelitian. 

BAB IV : hasil penelitian yang membahas tentang latar belakang SDN 

Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, visi 

dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, 

problematika Pendidikan Agama Islam di SDN Pohgading 

Kecamatan Kabupaten Pasuruan, cara sekolah mengatasi 

problematika Pendidikan Agama Islam di SDN Pohgading 

Kecamatan Kabupaten Pasuruan. 

BAB V : penutup berisi tentang kesimpulan dan saran bagi SDN 

Pohgading Kecamatan Kabupaten Pasuruan. 


