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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang pembahasan cooperative 

learning, ditemukan beberpa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam 

tema, baik dalam bentuk buku, skripsi, dan penelitian lainya, yaitu sebagai 

berikut: 

Buku yang berjudul “Cooperatif Learning; Mengembangkan 

Kemampuan Belajar Berkelompok” karya Isjoni, menyimpulkan ketika 

cooperative learning dilaksanakan guru harus berusaha menanamkan dan 

membina sikap demokrasi diantara para siswa. Seorang haruslah dapat 

menerima pendapat dari siswa lainya, dan saling menghargai pendapat 

antara satu dengan yang lainya dan saling membetulkan kesalahan secara 

bersama, mencari jawaban yang tetap dan baik, dengan mencari sumber 

informasi dari buku-buku, yang ada di perpusakaan dan buku penunjang 

lainya (Isjoni, 2009)  

Skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Cooperative Learning 

Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD)Sebagai Upaya 

Meningkatkan Minat dan Partispasi Siswa dalam Pembelajaran Aqidah 

Kelas VIII A SMP Muhammadiyah Imogiri” karya Kharisma Rahmawati, 

menghasilkan kesimpulan bahwa minat dan partisipasi siswa mengalami 

peningkatan yang baik. Terlihat dari observasi yang dilakukan selama dua 

siklus, dalam siklus 1 minat siswa mencapai 65,80%, dan dalam siklus 2 
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mencapai 77,20%, yang berarti meningkat sebesar 11,4%. Dan dari 

pengamatan selama 4 kali dilakkan observasi berturut-turut, pada siklus 1 

mencapai 62,94% (kategori sedang), pada siklus 2 mencapai 72,22% 

(kualitas tingi) (Rahmawati, 2010).  

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD disertai dengan Membuat Ringkasan Berformat Mini-Magz dan 

Minat Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Biologi pada Materi 

Pelajaran Ekosistem (Studi Kasus Siswa Kelas VII Semester II Mts N 

Sumberagung Jetis Bantul)”. Karya Shodiq Azhari, Hasil dari penelitian 

ini adalah pada uji hipotesis pertama menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pada penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD disertai dengan membuat ringkasan berformat mini-

magz terhadap prestasi belajar biologi (Fhitung 53,598 > Ftabel 3,99). Uji 

hipotesis kedua menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada 

siswa yang memiliki minat belajar biologi yang tinggi dan rendah terhadap 

prestasi belajar biologi (Fhitung 793,758 > Ftabel 7,08). Uji hipotesis 

ketiga menunjukkan adanya interaksi antara penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD disertai dengan membuat ringkasan 

berformat mini-magz dan minat belajar Biologi terhadap prestasi belajar 

siswa (Fhitung 10,509 > Ftabel 3,99) (Shodiq, 2009). 
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B. Landasan Teori 

1.  Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses belajar dan mengajar dengan 

segala interaksi di dalamnya. Menurut Moh. Uzer dan Lilis Setiawati 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku manusia (Usman, 

1993). Perubahan yang terjadi karena belajar dapat berupa perubahan-

perubahan dalam kebiasaan, kecakapan-kecakapan atau dalam tiga 

aspek yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang berkat pengalaman dan pelatihan. Pengalaman dan pelatihan 

itu terjadi melalui interaksi antara individu dan lingkungannya 

(Hamalik, 2003). Sedangkan pembelajaran menurut Mulyasa dalam 

bukunya Ismail pada hakekatnya adalah interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor 

internal yang datang dari diri individu, maupun faktor eksternal yang 

datang dari lingkungan individu tersebut (Isamail, 2008).  

Dalam sebuah pembelajaran keterlibatan siswa sangat dominan 

dalam aktifitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran tersebut meliputi 

aktivitas jasmani dan rohani (mental). Menurut Paul D. Dierich, 

aktivitas belajar tersebut digolongkan menjadi delapan, yaitu: 

a. Visual Activities, meliputi membaca, memperhatikan, 

percobaan, demonstrasi, mengamati, dan sebagainya. 
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b. Oral Activities, meliputi mengatakan, merumuskan, menjawab, 

bertanya, member saran, diskusi, menanggapi, mengemukakan 

pendapat, presentasi, dan sebagainya.  

c. Listening Activities, meliputi mendengar, menerima, diskusi, 

dan sebagainya.  

d. Drawing Activities, meliputi menggambar, membuat grafik, 

membuat peta diagram, dan sebagainya. 

e. Writing Activities, meliputi menulis cerita, membuat 

rangkuman, menulis laporan, dan sebagainya. 

f. Motor Activities, meliputi melakukan percobaan, membuat 

model, bermain, dan sebagainya. 

g. Mental Activities, meliputi mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan 

sebagainya. 

h. Emotional Activities, meliputi menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, berani, sedih, tenang, gugup, dan sebagainya 

(Hamalik, 2004). 

2. Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif) 

Cooperative mengandung pengertian bekerja bersama dalam 

mencapai tujuan bersama. Slavin Mengatakan bahwa cooperetive 

learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang, dengan struktur 
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kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktifitas anggota 

kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok (Raharjo, 

2007). Falsafah yang menjadi dasar dalam cooperative learning 

adalah: 

a. Manusia sebagai makhluk sosial. 

b. Gotong royong. 

c. Kerja sama merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan 

manusia (Riyanto, 2009). 

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua 

kerja sama bisa dianggap Cooperative Learning . Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran kooperatif 

(biasa disebut dengan pembelajaran gotong royong) harus diterapkan 

(Lie, 2008): 

a. Saling Ketergantungan Positif 

Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha setiap 

anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, 

pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap 

anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar 

yang lain bisa mencapai tujuan mereka. 

b. Tanggung Jawab Perseorangan Unsur ini merupakan akibat 

langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola penilaian 

dibuat menurut prosedur model pembelajaran kooperatif, setiap 
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siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang 

terbaik. Kunci keberhasilan metode kelompok adalah persiapan 

guru dalam penyusunan tugasnya. 

c. Tatap Muka 

Setiap kelas harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para 

pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan 

semua anggota. 

d. Komunikasi Antar Anggota  

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali 

dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Tidak semua siswa 

mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan 

suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya 

untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengutarakan pendapat mereka. 

e. Evaluasi Proses Kelompok  

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka 

agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 

Adapun ciri-ciri cooperative learning adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang, 

rendah. 

2) Siswa dalam kelompok sehidup semati. 
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3) Siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. 

4) Membagi tugas dan tanggung jawab sama. 

5) Akan dievaluasi untuk semua. 

6) Berbagi kepemipinan dan keterampilan untuk bekerja bersama. 

7) Diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang 

ditangani (Riyanto, 2009). 

3. Student Teams-Achievement Divisions (STAD)  

Metode Student Team Learning (Pembelajaran Tim Siswa/ PTS) 

adalah teknik pembelajaran kooperatif yang dikembangkan dan diteliti 

oleh John Hopkins University.16 Salah satu PTS yang telah banyak 

dipakai dalam pembelajara adalah STAD.  

STAD dikembangkan oleh Robert E. Slavin dan teman-temannya 

di Universitas John Hopkin dan merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) yang paling sederhana 

serta mudah diikuti baik bagi siswa maupun bagi guru. STAD 

merupakan metode yang paling baik untuk permulaan bagi guru yang 

baru menggunakan pendekatan kooperatif. 

STAD membagi para siswa dalam tim belajar yang terdiri atas 

empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, 

dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa 

bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota 

tim telah menguasai pelajaran. Selanjutnya, semua siswa mengerjakan 

kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri, di mana saat itu mereka 
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tidak diperbolehkan untuk saling bantu. Skor kuis para siswa di 

berikan poin berdasarkan tingkat kemajuan yang diraih siswa 

dibandingkan hasil yang mereka capai sebelumnya. Poin ini kemudian 

dijumlahkan untuk memperoleh skor tim, dan tim yang berhasil 

memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan sertifikat atau 

penghargaan lainnya. 

Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya 

dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Jika para siswa ingin 

agar timnya mendapatkan penghargaan tim, mereka harus membantu 

teman satu timnya untuk mempelajari materinya. Mereka harus 

mendukung teman satu timnya untuk bisa melakukan yang terbaik, 

menunjukkan norma bahwa belajar itu penting, berharga, dan 

menyenangkan. Meski para siswa belajar bersama, mereka tidak boleh 

saling bantu dalam mengerjakan kuis. 

Tiap siswa harus tahu materinya. Tanggung jawab individual 

seperti ini akan memotivasi siswa untuk memberi penjelasan dengan 

baik satu sama lain, karena satu-satunya cara bagi tim untuk berhasil 

adalah membuat semua anggota tim menguasai informasi atau 

kemampuan yang diajarkan (Slavin, 2009). 

STAD terdiri atas lima komponen utama yaitu (Slavin, 2009): 

a. Presentasi Kelas 
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Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti 

yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin 

oleh guru. 

b.  Tim (Kerja Kelompok) 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili 

seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis 

kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari tim ini adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan 

lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya 

untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik.  

Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada 

tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim 

melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus 

melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. 

c. Kuis (Quizzes) 

Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru 

memberikan presentasi dan sekitar satu atau dua periode 

praktik tim, para siswa akan mengerjakan kuis individual. Para 

siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 

mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab 

secara individual untuk memahami materinya.  

d. Skor Kemajuan Individual/ Peningkatan Nilai Individu 
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Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat 

dicapai apabila mereka bekerja lebih giat. Tiap siswa dapat 

memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada timnya 

dalm sistem skor ini, tetapi tak ada siswa yang dapat 

melakukannya tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik.  

Tiap siswa diberikan skor awal yang diperoleh dari rata-rata 

kinerja siswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis 

yang sama. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk 

tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka 

dibandingkan dengan skor awal mereka.  

e. Rekognisi Tim  

Tim akan mendapakan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria 

tertentu. 

Adapun kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah: 

1) Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

2) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

3) Dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

4) Dapat mendengar, menghormati, serta menerima 

pendapat siswa lain. 

5) Dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 
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6) Dapat mengidntifikasikan perasaannya juga perasaan 

siswa lain. 

7) Dapat menyakinkan dirinya untuk orang lain dengan 

membantu orang lain dan menyakinkan dirinya untuk 

saling memahami dan saling mengerti. Selain itu 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga memiliki 

kekurangan, diantaranya sebagai berikut: 

a) Setiap siswa harus berani berpendapat atau 

menjelaskan kepada temantemannya. 

b) Siswa akan sedikit ramai ketika perpindahan 

kelompok (dari kelompok asal ke kelompok ahli dan 

sebaliknya). 

c) Sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini harus lengkap 

. 

  Menurut Isjoni ada 8 fase metode cooperative learning tipe STAD: 

Fase 1 : Guru presentasi, memberikan materi yang akan dipelajari secara 

garis besar dan prosedur kegiatan, juga tata cara kerja kelompo. 

Fase 2 : Guru membentuk kelompok berdasarkan kemampuan, jenis 

kelamin, ras, suku, jumlah antara 3-5 siswa. 

Fase 3 : Siswa bekerja dalam kelompok, siswa belajar bersama, diskusi 

atau mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai LKS. 

Fase 4 : Scafolding, guru memberikan bimbingan. 
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Fase 5 : Quizzes, guru mengadakan kuis secara individu, hasil nilai 

dikumpulkan, dirata-rata dalam kelompok, selisih skor awal (base score) 

individu dengan skor hasil kuis (skor perkembangan) dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Tabel I. Perhitungan Skor Perkembangan 

No. Skor Tes 

Nilai 

Perkembangan 

1 Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

2 Sepuluh hingga 1 poin di bawah skor awal 10 

3 Skor awal hingga 10 poin di atasnya 20 

4 Lebih dari 20 poin di atas skor awal 30 

 

Fase 7 : Penghargaan Kelompok, berdasarkan skor perhitungan yang 

diperoleh anggota, dirata-rata, hasilnya dijumlah dengan nilai kelompok 

Fase 8 : Evaluasi yang dilakukan oleh guru (Isjoni, 2009). 

4. Kolaborasi  

Definisi kolaborasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

(perbuatan)  kerja sama dengan orang lain (KBBI). sedangkan menurut  

Mukminan kolaborasi merupakan cara membiasakan peserta didik 

membaur dengan sesama dan bertanggung jawab sebagai kelompok 

(Mukminan, 2014).  

Kolaborasi yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

terbentuknya rasa saling tolong-menolong dan kerja sama dalam diri 



25 
 

peserta didik. Peneliti mengharapkan dengan adanya kerja sama yang baik 

maka dapat membantu peserta didik untuk menyelasikan masalah dan juga 

membantu sesama teman dalam meningkatkan kemampuan terutama 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

a. Pengertian Pendidikan Islam  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang  

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 

(Rozak dan Nurdin, 2010).  Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada 

umunnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan 

batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan 

masyaratnya (Azra, 2002). Menurut Soegarda poerbakawaca, pendidikan 

dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua 

untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya serta 

ketrampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya 

dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya( Abudin, 1997).  

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha menanamkan sesuatu kepada peserta didik melalui 
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berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja, berupa 

bimbingan, pimpinan, bantuan, pengajaran, dan latihan yang ditujukan 

kepada peserta didik dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya menuju 

tujuan yang diharapkan.   

Setelah menguraikan tentang pendidikan selanjutnya peneliti akan 

mengemukakan tentang pengertian pendidikan agama Islam. Menurut 

peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang 

pendidikan agama dan keagamaan pasal 1 ayat 1 pendidikan agama adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang kurangnya melalui 

pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan (Rozak 

dan Nurdin, 2010).  Menurut Zakiah daradjat pendidikan agama Islam 

ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak 

setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran 

agama Islam serta menjalankan ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai pandangan hidup (Daradjat,1996). Menurut Sahilun A. Nasir 

pendidikan agama Islam ialah suatu usaha yang sistematis dan pragmatis 

dalam membimbing anak didik yang beragama Islam dengan cara yang 

sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran Islam itu benar-benar dapat 

menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam pribadinya, dimana ajaran-

ajaran Islam itu benar-benar dipahami, diyakini kebenarannya, diamalkan 
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menjadi pedoman hidupnya, menjadi pengontrol terhadap perbuatan, 

pemikiran dan sikap mentalnya (Nasir, 1999).  

Demikian dapat diartikan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai 

dengan ajaran Islam atau suatu proses bimbingan dan bantuan secara sadar 

dan sengaja terhadap anak didik yang dilandasi dengan ajaran Islam, 

dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya menuju 

kepada terbentuknya kepribadian yang utama atau dengan kata lian 

kepribadian muslim. 

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi tujuh tahapan sebagai berikut:  

1) Tujuan pendidikan Islam secara Universal   

Rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal dapat dirujuk 

pada hasil kongres sedunia tentang pendidikan Islam yang dirumuskan 

dari berbagai pendapat para pakar pendidikan seperti al-Attas, 

Athiyah, al-Abrasy, Munir, Mursi, Ahmad D. Marimba, Muhammad 

Fadhil al-Jamali Mukhtar Yahya, Muhammad Quthb, dan sebagainy 

(Abudin, 2010)  Rumusan tujuan pendidikan tersebut adalah sebagai 

berikut:   

Pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan 

pertumbuhan keperibadian manusia secara menyeluruh, dengan cara 

melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan 

demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh 
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potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, 

fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan 

maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut 

agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akkhir pendidikan 

terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, 

pada tingkat perorangan, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti 

yang seluas-luasnya. 

2) Tujuan Pendidikan Islam secara Nasional   

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam nasional ini 

adalah tujuan pendidikan Islam yang dirumusnatakan oleh setiap 

Negara Islam.Dalam hal ini maka setiap Negara Islam merumuskan 

tujuan pendidikannya dalam mengacu kepada tujuan universal.Tujuan 

pendidikan Islam secara nasional di Indonesia, secara eksplisit belum 

dirumuskan, karena Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan 

demikian tujuan pendidikan Islam nasional dirujuk kepada tujuan 

pendidikan nasional yang terdapat dalam undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sebagai berikut:  

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Rozak dan Nurdin, 

2010). 

3)  Tujuan Pendidikan Islam secara Institusional  
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Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam secara 

institusional adalah tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-

masing lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat taman kanak-

kanak, samapi dengan perguruan (Abudin, 1997). Pada tujuan 

instruksional ini bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah 

kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, pola takwa itu harus 

kelihatan dalam semua tingkat pendidikan Islam.Karena itu setiap 

lembaga pendidikan Islam harus dapat merumuskan tujuan pendidikan 

Islam sesuai dengan tingkatan jenis pendidikannya (Daradjat, 1996). 

4) Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat program Studi (kurikulum)  

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi adalah tujuan 

pendidikan yang disesuaikan dengan program studi. Rumusan tujuan 

pendidikan Islam pada tingkat kurikulum ini mengandung pengertian 

bahwa proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami olehh 

siswa di sekolah, dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan 

pemahaman siswa terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya menuju ke tahapan afeksi, 

yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam 

diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakininya (Muhaimin, 

Suti’ah dan Ali, 2012). 

5) Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat Mata Pelajaran  

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran yaitu tujuan 

pendidikan yang didasarkan pada tercapainya pemahaman, 
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penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam yang terdapat pada bidang 

studi atau mata pelajaran tertentu.misalnya tujuan mata pelajaran tafsir 

yaitu peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkna 

ayat-ayat al-Qur’an secara benar, mendalam dan komprehensif 

(Abudin, 2010).  

6) Tujuan pendidikan Islam pada Tingkat Pokok Bahasan  

Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan adalah 

tujuan pendidikan yang didasarkan pada tercapainya kecakapan 

(kompetensi) utama dan komptensi dasar yang terdapat pada pokok 

bahasan tersebut. 

7) Tujuan Pendidikan Islam pada Tingkat Sub Pokok Bahasan  

Tujuan  pendidikan Islam pada tingkat sub pokok bahasan adalah 

tujuan yang didasarkan pada tercapainya kecakapan yang terlihat pada 

indikator-indikatornya secara terukur. 

Dari ketujuh tahapan tentang tujuan pendidikan agama Islam dapat 

disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan agama Islam adalah 

menanamkan nilai-nilai keagamaan agar siswa mempunyai kecakapan 

dalam bersikap dan bertindak, menjadi manusia yang bertakwa kepada 

Allah SWT, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran agama.  

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

 Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi 

sebagai berikut:  
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1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga.  

2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup didunia dan diakhirat.  

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia 

Indonesia seutuhnya.  

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

system dan fungsionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

bagi orang lain (Majid dan Andayani, 2004).. 
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 Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pendidikan agama Islam disekolah dapat membentuk siswa-siswi yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mempunyai pegangan hidup, 

mampu menghindari diri dari perbuatan tercela, dan mempunyai 

kepercayaan diri dalam mengembangkan potensinya.  

 

 

 


