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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Ega Sasrie Pusba (2016) yang berjudul Pengaruh 

Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap 

Prestasi Beelajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Tahun 

Ajaran 2015-2016. Simpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut 

bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan model Problem Based 

Learning (PBL) terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Sukarame Tahun Ajaran 2015-2016. 

2. Penelitian Diana Khalida (2015) yang berjudul Pengaruh Penggunaan 

Model Pembelajaran Problem Based Learnng Terhadap Motivasi 

Belajar Sejarah Siswa di Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Problem Based Learning terhadap motivasi 

belajar siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara. Adanya pengaruh 

ini disebabkan penerapan problem based learning sebagai salah satu 

model pembelajaran dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

keterampilan berfikir kritis sehingga mampu merangsang motivasi 

siswa dalam belajar sejarah. 
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3. Penelitian Raudhatul Hanifa (2017) yang berjudul Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Stoikiometri di MAN 1 Pidie. Adapun 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil 

belajar siswa pada materi stoikiometri di MAN 1 Pidie. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar Siswa Kelas XI Desain Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKN 3 Malang”. Penelitian ini 

menitikberatkan pada model pembelajaran probem based learning yang 

keberadaannya apakah memiliki pengaruh terhadap motivasi dan hasil 

belajar yang diterapkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

 

B. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Problem Based Learning 

Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan suatu 

permasalahan yang ada di dunia nyata sebagai suatu penghubung bagi 

peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis serta 
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meningkatkan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Yeni 

Fitria mengemukakan bahwa model PBL merupakan: 

“Strategi pembelajaran dengan menghadapkan peserta didik 

pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan 

dalam belajar atau dengan kata lain peserta didik belajar 

melalui permasalahan-permasalan (Yeni Fitria Surya, 2017: 

41-42).  

 

Menurut Muhammad Fathurrahman (2015: 112) pengertian 

problem based learning (problem based instruction) adalah 

pembelajaran yang menerapkan masalah-masalah nyata yang bersifat 

terbuka sebagai pemaknaan bagi peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan memecahkan suatu masalah dan mendorong peserta 

didik agar lebih berpikir kritis dalam membangun pengetahuan baru. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

problem based learning (PBL), merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami 

suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan 

pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah, serta sebagai langkah awal bagi peserta didik untuk belajar 

dalam mendapatkan pengetahuan dan konsep yang sebenar-benarnya 

dari setiap materi pembelajaran yang telah dimiliki peserta didik 

sebelumnya, sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru. 
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b. Tujuan Problem Based Learning (Problem Based Instruction) 

Tujuan utama problem based learning (problem based 

instruction) bukanlah penyampaian suatu pengetahuan kepada peserta 

didik semata, melainkan melatih peserta didik agar lebih aktif dan 

mandiri dalam penyelesaian masalah dengan berpikir kritis sebagai 

sarana membangun pengetahuan mandiri. 

Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model problem 

based learning dirancang untuk dapat merangsang serta memfokuskan 

peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Keadaan ini akan 

meningkatkan dan mengembangkan keahlian belajar peserta didik 

dalam bidangnya msing-masing serta mampu mengidentifikasi suatu 

permaslahan secara langsung (Muhammad Fathurrahman, 2015: 113-

114). 

c. Aspek Penting dalam Problem Based Learning (PBL) 

Aspek penting dalam problem based learning (PBL) adalah 

bahwa pembelajaran dimulai dengan permasalahan dan 

permasalahan tersebut akan menentukan arah pembelajaran 

dalam kelompok. Dengan membuat permasalahan sebagai 

tumpuan pembelajaran, para peserta didik didorong untuk 

mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan (Ramayulis, 2014: 297). 

 

d. Prinsip-prinsip Problem Based Learning (Problem Based Instruction) 

Prinsip utama problem based learning (problem based 

instruction) adalah penggunaan masalah nyata merupakan sarana 

untuk meningkatkan peserta didik dalam berpikir kritis serta 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah untuk 
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meningkatkan pengetahuannya. Masalah nyata merupakan masalah 

yang berada dikehidupan sehari-hari dan penyelesaiannya dapat 

langsung diselesaikan. 

Penentuan atau penggunaan masalah nyata tersebut dapat 

dilakukan oleh seorang guru maupun peserta didik sesuai dengan 

kompetensi yang ditempuh. Masalah tersebut merupakan masalah 

yang terbuka dan memiliki jawaban, sehingga peserta didik terdorong 

untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Adapun 

menurut Fathurrahman dalam hal ini bahwa: 

Pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan 

pembelajaran dengan membuat konfirmasi kepada peserta 

didik dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured 

atau open ended melalui stimulus dalam belajar. Pembelajaran 

berdasarkan masalah memiliki karekteristik-karakteristik 

sebagai berikut: a) Belajar dimulai dengan suatu masalah; b) 

Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan 

dengan dunia nyata peserta didik atau integrasi konsep dan 

masalah di dunia nayata; c) Mengorganisasikan pelajaran di 

seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu; d) 

Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar 

dalam membentuk dan menjalankan secara langsug proses 

belajar mereka sendiri; e) Menggunakan kelompok kecil; e) 

Menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah 

mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kineja. Inilah 

yang akan mebentuk skill peserta didik. Jadi, peserta didik 

diajari keterampilan (Muhammad Fathurrahman, 2015: 114-

115). 

 

Pusat pembelajaran problem based learning (problem based 

instruction) adalah peserta didik (student-centered), sementara guru 

bertugas sebagai fasilitator yang harus siap memfasilitasi peserta didik 

dalam pelaksanaan pemecahan maslah. Adapun peran guru dalam 

model pembelajaran berbasis masalah yaitu guru memberikan suatau 
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masalah yang dapat diselesaikan oleh peserta didik, seorang guru 

mengontrol secara aktif perkembangan peserta didik dalam 

penyelesaian masalah, guru membantu peserta didik dalam menjawab 

permasalahan yang telah dipecahkan. 

e. Langkah-langkah Problem Based Learning (Problem Based 

Instruction) 

Pada dasarnya, problem based learning (problem based 

instruction) merupakan aktivitas peserta didik dalam penyelesaian 

masalah yang telah diberikan oleh guru maupu peserta didik itu 

sendiri. Adanya proses tersebut mendorong peserta didik untuk lebih 

berpikir kritis dan lebih aktif dalam penyelesaian masalah, sehingga 

menghasilkan pengetahuan baru bagi peserta didik. Proses tersebut 

dilakukan dalam beberapa tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran 

yang disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 2.1 

 Sintaks atau Langkah-Langkah PBM 

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Tahap 1 

Mengorientasikan peserta 

didik terhadap masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan sarana atau logistik yang 

dibutuhkan. Guru memotivasi peserta 

didik untuk terlibat dalam aktivitas 

pemecahan masalah nyata yang dipilih 

atau ditentukan. 

Tahap 2 

Mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar 

Guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasi 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah yang sudah diorientasikan pada 

tahap sebelumnya. 
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Tahap 3 

Membimbing 

penyelididkan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

dan melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan kejelasan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik untuk 

berbagi tugas dan merencanakan atau 

menyiapkan karya yang sesuai sebagai 

hasil pemecahan masalah dalam bentuk 

laporan, video, atau model. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap proses pemecahan masalah 

yang dilakukan. 

 

Tahapan-tahapan problem based learning (problem based 

instruction) apabila dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, 

maka akan menghasilkan kemampuan peserta didik dalam 

penyelesaian masalah dan peserta didik akan lebih memahami 

pengetahuan yang telah diselesaikan sesuai dengan kompetensi dasar 

(Muhammad Fathurrahman, 2015: 113-117). 

 

C. Pengertian Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan suatu usaha sadar yang dapat 

menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu karena 

ingin melakukan perbuatan tersebut, serta ingin mendapatkan apa yang 

telah menjadi tujuannya. 

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 
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melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

intern (kesiapsiagaan). Adapun menurut Mc. Donald dalam 

Sardiman, Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan 

(Sardiman, 2007: 73). 

 

Motivasi juga dapat dapat dikatakan sebagai suatu dorongan 

yang berupaya untuk melakukan sesuatu yang biasanya dirangsang 

oleh faktor intern dan ekstern. Menurut Herminarto dan Hamzah 

dalam Izzudin Syarif (2012: 237) bahwa setidaknya terdapat 6 

indikator motivasi belajar siswa yaitu : a) Timbulnya hasrat dan 

keinginan untuk mencapai suatu keberhasilan; b) Adanya suatu 

dorongan yang dibutuhkan dalam belajar; c) Memiliki harapan dan 

cita-cita masa depan; d) Adanya penghargaan yang diberikan dalam 

belajar; e) Kegiatan yang menarik dalam belajar; dan f) Terciptanya 

suatu lingkungan yang kondusif dalam belajar. 

Menurut Abraham Maslow, pada dasarnya manusia memiliki 

potensi untuk menunjukkan bahwa manusia itu memiliki potensi yang 

sangat besar. Adapun sistem hirarki kebutuhan yang dikembangkan 

oleh Maslow, merupakan pola yang biasa digunakan dalam 

menggolongkan motif-motif manusia. Menurut Wallace, Goldtein dan 

Nathan dalam Tri Andjarwati (2015: 48) bahwa sistem hirarki 

kebutuhan meliputi lima kategori motif yang disusun dari kebutuhan 

yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun Kelima tingkat 
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kebutuhan sebagaimana diuraikan oleh Hamner dan Organ dalam Tri 

Andjarwati (2015: 48)  yaitu: 

1) Kebutuhan fisiologis: makan, air, seks, tempat 

perlindungan; 2) Kebutuhan rasa aman: perlindungan terhadap 

bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Perilaku yang 

menimbulkan ketidakpastian berhubungan dengan kelanjutan 

pekerjaan atau yang merefleksikan sikap dan perbedaan, 

kebijakan administrasi yang tidak terduga akan menjadi 

motivator yang sangat kuat dalam hal rasa aman pada setiap 

tahap hubungan kerja; 3) Kebutuhan sosial: memberi dan 

menerima cinta, persahabatan, kasih sayang, harta milik, 

pergaulan, dukungan. Jika dua tingkat kebutuhan pertama 

terpenuhi seseorang menjadi sadar akan perlunya kehadiran 

teman; 4) Kebutuhan harga diri: kebutuhan akan prestasi, 

kecukupan, kekuasaan, dan kebebasan. Intinya hal ini 

merupakan kebutuhan untuk kemandirian atau kebebasan. 

Status, pengakuan, penghargaan, dan martabat. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan akan harga diri; 5) Kebutuhan 

aktualisasi diri: kebutuhan untuk menyadari kemampuan 

seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan 

untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. 

(Kondisi kehidupan industri modern hanya member sedikit 

kesempatan untuk kebutuhan mengaktualisasikan diri untuk 

menemukan pernyataan). 

 

Belajar adalah suatu proses perubahan dalam pengetahuan 

yang dilakukan oleh seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak 

tau menjadi tau, dan dari tidak paham menjadi paham.  

Menurut Abdul Majid (2012: 107) bahwa belajar dapat 

diartikan sebagai suatu pemahaman baru yang didapat dan kemudian 

memaknai pemahaman tersebut. Belajar juga dapat diartikan sebagai 

suatu perubahan tingkah laku peserta didik, baik perubahan pada 

aspek pengetahuan, sikap, ataupun keterampilannya. Perubahan ini 
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terwujud berdasarkan hasil respon peserta didik dalam pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, motivasi belajar 

adalah serangkaian usaha untuk melakukan sesuatu dengan adanya 

dorongan yang muncul dari dalam maupun luar diri sesorang, 

biasanya dorongan ini lebih identik untuk menimbulkan kegiatan 

belajar, sehingga akan tercapai tujuan yang dikehendakinya. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Seseorang mampu terdorong untuk melakukan sesuatu 

aktivitas dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Hamzah dalam Ade dan Siswanto (2013: 47) faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar adalah: 

a) Faktor dari dalam diri individu 

1) Hasrat serta keinginan pada suatu keberhasilan dan adanya 

dorongan tentang kebutuhan belajar; 

2) Adanya harapan untuk mewujudkan suatu cita-cita. 

b) Faktor dari luar diri individu 

1) Adanya suatu penghargaan; 

2) Terwujudnya suatu lingkungan belajar yang kondusif; 

3) Terciptapnya kegiatan belajar yang menarik. 
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c. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Motivasi belajar yang tertanam di dalam maupun di luar diri 

peserta didik memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri tertentu. 

Ciri-ciri tersebut, antara lain: 

a) Motivasi dimulai atau dirasakan dari adanya suatu perubahan 

energi dalam diri; 

b) Motivasi ditandai dengan munculnya suatu perasaan; 

c) Motivasi ditandai dengan adanya suatu reaksi-reaksi/respon-respon 

untuk mencapai suatu tujuan. 

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sardiman dalam Ade dan 

Siswanto (2013: 48), sebagai berikut: 

a) Tekun dalam mengerjakan tugas/dapat mengerjakan tugas tanpa 

berhenti sebelum tugas selesai; 

b) Tidak putus asa dalam mengadapi suatu masalah; 

c) Memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menjadi sukses; 

d) Lebih senang bekerja mandiri tanpa menganggu orang lain; 

e) Tidak mudah melepas tentang hal-hal yang diyakini; 

f) Mampu mempertahankan pendapatnya serta tidak mudah 

terpengaruh oleh pendapat orang lain; 

g) Senang memecahkan masalah yang terdapat pada soal-soal. 

d. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

Menurut Syaiful Bahri dalam Ade dan Siswanto (2013: 48) 

jenis motivasi belajar yaitu: 
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a) Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah suatu dorongan yang muncul dari dalam 

diri seseorang untuk melakukan sesuatu, serta tidak perlu 

dirangsang dari luar. 

b) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari Motivasi instrinsik.  

Motivasi ekstrinsik adalah suatu dorongan yang muncul akibat 

rangsangan dari luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu. 

e. Fungsi-fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Oemar Hamalik dalam Ade dan Siswanto (2013: 49), 

fungsi motivasi belajar meliputi: 

a) Mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Tanpa 

adanya motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti 

belajar; 

b) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi adalah suatu 

dorongan yang mengarahkan seseorang untuk berbuat suatu hal 

demi tercapainya tujuan yang diinginkan; 

c) Motivasi sebagai penggerak. Motivasi berfungsi sebagai mesin 

dalam diri seseorang. Besar kecilnya motivasi seseorang akan 

menentukan seberapa cepat atau lambat suatu pekerjaan. 
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D. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut peneliti, hasil belajar merupakan tolak ukur untuk melihat 

keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran yang 

disampaikan selama proses pembelajaran. Hal ini akan ditentukan dengan 

terjadinya perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah proses 

pembelajaran berakhir. Menurut Bloom dalam Suharsimi bahwa: 

Secara garis besar membagi hasil belajar atas tiga kategori yaitu: 

“a) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual, b) 

Ranah afektif, berkenaan dengan sikap, c) Ranah Psikomotorik, 

berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak” (Yeni 

Fitra Surya, 2017: 43). 

 

Menurut Sanjaya dalam Sulihin B. Sjukur ( 2012: 372) bahwa hasil 

belajar merupakan suatu proses aktivitas mental seseorang yang 

melakukan interaksi dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu 

perubahan perilaku yang bersifat positif. Pengertian positif disini yaitu 

bahwa perubahan perilaku bertambah dan menjadi lebih baik dari pada 

sebelumnya serta perilaku ini bersifat tahan lama. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan kemampuan positif berupa perubahan pada 

pengetahuan, keterampilan dan prilaku baru sebagai akibat latihan atau 

pengalaman. Hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam mengingat pelajaran yang telah disampaikan selama pembelajaran 

dan bagaimana peserta didik tersebut bisa menerapkannya serta mampu 

memecahkan masalah yang timbul sesuai dengan apa yang telah 

dipelajarinya 
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E. Pengertian Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian pendidikan  

Menurut Romlah (2010: 23) pengertian pendidikan memiliki 

banyak makna yang di dalamnya terdapat proses mendidik antara 

pendidik kepada peserta didik. Dengan demikian, maka pendidikan 

dapat diartikan sebagai berikut: a) Menurut Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, memberikan arti pendidikan dengan “proses mengubah 

cara berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, penyuluhan 

dan latihan”; b) Menurut Kamus Pendidikan, menjelaskan bahwa kata 

pendidikan diartikan sebagai “upaya yang dilakukan untuk 

membentuk peserta didik agar lebih mampu mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku agar berguna bagi 

hidupnya”; c) Pengertian pendidikan yang sedikit luas adalah suatu 

proses pendidikan dengan menggunakan strategi-strategi tertentu 

untuk menjadikan orang lebih berpengetahuan, berpengalaman, dan 

bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan; d) Pendapat poerbakawatja 

dan harahap adalah “usaha secara sengaja yang dilakukan orang 

dewasa untuk mempengaruhi anak didik agar menjadi dewasa”. Kata 

dewasa pada pengertian ini dapat diartikan sebagai orang yang mampu 

bertanggung jawab atas semua perbuatannya, serta berusaha menjadi 

panutan atau contoh yang baik bagi orang lain.  

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa 

pendidikan merupakan suatu usaha dan upaya dari seorang pendidik 
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kepada peserta didik untuk memberikan pengalaman dan arahan, 

sehingga terdapat suatu perubahan agar mereka mampu menjadi 

manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat 

disekitarnya. 

b. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Lilam Kadarin Nuriyanto (2014: 17) Kata 

“Pendidikan Agama” merupakan suatu proses yang dilakukan guna 

memberikan pengetahuan tentang agama dengan pengajaran-

pengajaran, latihan-latihan, serta perbuatan-perbuatan, untuk 

mendewasakan manusia guna memahami dan mengamalkan ajaran-

ajaran agama dengan baik. 

Sasaran pendidikan agama pada anak-anak adalah 

kepribadiannya. Pendidikan agama berupaya mengarahkan dan 

membentuk kepribadian anak-anak sesuai dengan ajaran agama. Oleh 

karena itu, penekanan yang ada dalam pendidikan agama adalah 

penanaman rasa taqwa kepada Allah SWT agar tertanam nilai-nilai 

keagamaan dalam jiwa anak, serta seberapa jauh nilai-nilai itu 

berwujud nyata dalam tingkah laku dan budi pekertinya. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014: 1) 

bahwa pelajaran agama Islam diorientasikan kepada akhlak yang 

mulia dan diorientasikan kepada pembentukan anak didik yang penuh 

kasih sayang, bukan hanya penuh kasih sayang kepada sesama 

Muslim, melainkan kepada semua manusia, bahkan kepada segenap 
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unsur alam semesta. Hal ini selaras dengan Kurikulum 2013 yang 

dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang utuh antara 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Peserta didik tidak hanya 

diharapkan bertambah pengetahuan dan wawasannya, tetapi juga 

meningkat kecakapan dan keterampilannya serta semakin mulia 

karakter dan kepribadiannya. 

Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di beberapa sekolah 

sasaran dan disosialisasikan di berbagai sekolah lainnya di Indonesia. 

Kurikulum ini pada hakekatnya dirancang untuk menyempurnakan 

kurikulum sebelumnya dengan pendekatan belajar aktif berdasarkan 

nilai-nilai agama dan budaya bangsa. 

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah telah melakukan 

penyesuaian beberapa nama matapelajaran, antara lain, adalah mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti. Secara khusus, dalam upaya penyempurnaan 

kurikulum 2013 disusunlah kompetensi inti (Standar Kompetensi pada 

kurikulum sebelumnya). Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki 

seorang peserta didik pada setiap kelas atau program (PP No. 

32/2013). 

Kompetensi inti dalam pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti memuat kompetensi sikap spiritual, sikap social (afektif), 

pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) yang 
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dikembangkan ke dalam kompetensi dasar. Perubahan perilaku dalam 

pengamalan ajaran agama dan budi pekerti menjadi perhatian utama. 

 

F. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama 

Islam sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang taat dan beriman 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menurut Alhamuddin (2016: 1-2) Fungsi dan tujuan pendidikan 

agama Islam di sekolah adalah untuk mewujudkan peserta didik yang 

selalu bertakwa kepada Allah SWT serta mampu bersikap sesuai dengan 

ajaran agama seperti: berakhlak mulia, menjadi manusia yang jujur, adil, 

berbudi pekerti, saling menghargai, saling tolong-menolong kepada 

sesama.  

Menurut Ramayulis (2014: 31) tujuan pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti yaitu untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di 

dunia sampai akhirat, baik individu maupun masyarakat. Hal ini sesuai 

dalam Firman Allah SWT pada Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: 
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Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashash: 77) 

Sesuai dengan salinan lampiran peraturan Menteri pendidikan dan 

kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur 

kurikulum sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (2013: 4) bahwa 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

dunia. 

Menurut Ramayulis (2014: 70) pembentukan akhlak yang mulia 

merupakan salah satu tujuan utama pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti. Hal ini dapat ditarik relevansinya dengan tujuan Rasulullah diutus 

oleh Allah:  
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“Bahwasanya saya diutus untuk menyempurnakan budi pekrti”. 

(HR. Bukhori). 

Adapun karakteristik utama pendidikan agama Islam menurut 

Arbangi (2016: 43-44), yaitu: a). Mengutamakan tujuan agama dan 

akhlaqul karimah, baik dalam tujuan pemberian materi maupun 

pelaksanaannya; b). Kandungan materi pendidikan yang diberikan tidak 

terlepas dari pengetahuan umum dan spiritual; dan c). Selalu 

mempertimbangkan perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik. 

Menurut salinan lampiran peraturan Menteri pendidikan dan 

kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur 

kurikulum sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (2013: 3-4) bahwa 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: a). 

Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik; b). Sekolah merupakan bagian dari 

masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana 

peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat 

dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; c). 

Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; d). 

Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; e). Kompetensi dinyatakan dalam 

bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi 
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dasar matapelajaran; f). Kompetensi inti kelas menjadi unsur 

pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua 

kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; g). Kompetensi dasar 

dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat 

(reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

G. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pendidikan agama Islam menurut peneliti, meliputi 

keseimbangan antara: a) Hubungan manusia dengan Allah SWT; b) 

Hubungan manusia dengan sesama manusia; c) Hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri; dan d) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkungannya. Adapun ruang lingkup menurut Ramayulis bahwa: 

Ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam meliputi 

lima unsur pokok, yaitu: 1) Al-Qur’an; 2) Aqidah “keimanan”; 3) 

Syari’ah; 4) Akhlak; dan 5) Tarikh (Ramayulis, 2014: 23). 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 3 Malang 

dianggap cukup penting dan lebih bersifat praktis pengaplikasiannya. 

Selain untuk mewujudkan peserta didik yang selalu bertakwa kepada Allah 

SWT serta mampu bersikap sesuai dengan ajaran agama, mata pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMKN 3 Malang membentuk dan menjadikan 

peserta didiknya untuk memiliki serta menguasai kompetensi yang baik 

dalam bidang keagamaan maupun bidang kerja.  


