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ABSTRAK 

 
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA 

MA’HAD AS-SAQAFAH AL-ISLAMIYAH DI PATANI  

(THAILAND SELATAN). 

 

Oleh 

 
YUWAINEE MAYEETAE 

 

Sekolah agama Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah merupakan salah satu sekolah 

yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan sekaligus program 

pendidikan agama Islam. Dalam pelaksanaan pendidikan agama dan umum di 

jalankan di bawah satu atap, namun pengelolaannya berjalan secara dualisme yaitu 

dalam satu sekolah mempuyai dua administratif dua kelompok tenaga edukatif, dua 

jenis kurikulum dan dua tujuan bagi siswa yang sama. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah, Patani (Thailand Selatan). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand 

Selatan). Penelitian ini di laksanakan di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah, Patani 

(Thailand Selatan) Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan beberapa instrument penelitian yaitu metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya 

dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Sumber primer  dalam penelitian 

ini diperoleh dari data yang diambil dari beberapa guru melalui wawancara, dan data 

sekunder diperoleh dari data yang di ambil dari buku-buku yang relevan.  

Dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah menerapkan sistem 

pendidikan agama Islam sesuai dengan materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

pendidikan, yang menyesuaikan antara materi pembelajaran dengan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik, baik terkait dengan kemampuan kognitif, afektif maupun 

psikomotoriknya dan berdasarkan falsafah Negara, dengan tujuan untuk membentuk 

peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai jiwa membangun negara”. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

agama Islam. 

 

Kata Kunci : Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.   

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                

 

Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al Insyrah [94]: 5-6).
1
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 Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemah, Jakarta: Alfatih, 2005, h. 596. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand 

Selatan)”. Untuk menegaskan makna dalam judul tersebut, maka terlebih dahulu 

menjelaskan dari istilah-istilah judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi  

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan.
2
 Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, 

dan sikap.
3
 Jadi Implementasi yang dimaksud diatas adalah Implementasi 

yang dilakukan oleh Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand 

Selatan). 

 

 

 

                                                        
2Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi kurikulum, (Jakarta: PT. Ciputat 

Press, 2005), h. 70.  
3Mulyasa, Kurikulum berbasis kompetensi konsep, karakteristik, implementasi, dan inovasi, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 93. 



 

2. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses aktivitas interaksi antara siswa 

dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu 

perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, maupun keterampilan).
4
 

Secara mikro pembelajaran adalah suatu proses yang diupayakan agar 

peserta didik dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik kognitif 

maupun sosioemosional secara efektif dan efisien untuk mencapai perubahan 

perilaku yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran secara makro terkait 

dengan dua jalur, yaitu individu yang belajar dan penataan komponen 

eksternal agar terjadi proses belajar pada individu yang belajar.
5
 

3. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah usaha mengubah tingkah laku 

individu dilandasi oleh nilai-nilai islami dalam kehidupan pribadinya atau 

kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui 

proses kependidikan.
6
 Menurut Prof. Dr. Omar Mohammad At-Toumi Asy-

syaibany mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses 

mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan 

                                                        
4Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), h. 181.  
5Karwono, Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 20.  
6Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 8.  



 

alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan 

sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
7
 

4. Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand Selatan) 

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah adalah sekolah agamamerupakan 

salah satu sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan 

sekaligus program pendidikan agama Islam. Program pendidikan umum 

yaitu:Matayom Ton Tong atau SMP (3 Tahun), Matayom Ton Plai atau 

SMA (3 Tahun). Program pendidikan agama Islam yaitu:Tingkat Ibtidaiyah 

(4 Tahun), Tingkat Mutawasithah (3 Tahun), Tingkat Tsanawiyah (3 Tahun). 

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah adalah tempat dimana penulis akan 

melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.Dan Ma’had As-Saqafah Al-

Islamiyah ini terletak di Patani Thailand Selatan.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam menulis skripsi ini, penulis memiliki alasan dasar dalam membuat 

judul tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Pada Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand Selatan).  

2. Untuk memperbaiki Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani, Thailand 

Selatanyang kurang akfektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.  

                                                        
7Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27. 



 

3. Untuk menerapkan ilmu pegetahuan yang diperoleh penulis di Indonesia 

diMa’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani, Thailand Selatan dalam 

meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam agar menjadi lebih 

baik.  

4. Adanya manfaat bagi peneliti dan pihak lain. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar kerajaan Thailand (Kod Mai Raj 

Thammanun) tahun 1997 pasal 3 Ayat 43 bahwa “setiap warga Thailand yang 

sama untuk mendapat pendidikan formal dari tingkat dasar sampai menengah yaitu 

12 tahun. Dalam hal ini, pemerintah harus menyelenggara tanpa memungut biaya 

apapun”.
8
 Dalam merealisasi undang-undang tersebut, sistem pendidikan formal 

baik dari tingkat dasar maupun menengah diselenggarakan oleh pemerintahan dan 

swasta. 

Sistem pendidikan formal diselenggarakan tidak lepas dari tujuan nasional 

yang merupakan tujuan. Maka kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 

nasional. Sedang pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh pondok 

pesantren sering kali dianggap non-formal bahkan ilegal oleh pemerintahan. Maka, 

pondok pesantren tidak termasuk kategori pendidikan formal, karena milik 

                                                        
8 Undang-Undang Dasar Kerajaan Thailand Tahun 1997 Pasal 3 Ayat 43, Paj Tham Manun 

Heing Raj Ana Jak Thailand, (Bengkok: PT j. fim Proses Company limited), h. 12.  



 

perorangan. Oleh karena itu, pondok pesantren selalu diabaikan oleh pemerintahan 

Thailand. 

Dalam firman Allah SWT pada Al-Qur’an-surat An-Nahl ayat 125: 

                   

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl{16}:125 ). 
 

Ayat di atas menerangkan tentang kewajiban mengajar agama Islam 

kepada orang lain, mengajak kepada hal yang baik. Karena itu, hal tersebut untuk 

membuat kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat kelak perlu untuk belajar 

agama Islam dengan sempurna. 

Pendidikan agama Islam khususnya di Patani sangat identik dengan istilah 

“Pondok Pesantren”, karena pondok pesantren merupakan simbol bagi orang-

orang melayu-muslim dengan cita-cita Islam serta aspirasi mereka untuk 

mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9
 

Para ulama yang memberi bimbingan dan pelajaran di pondok pesantren 

tidak hanya berfungsi sebagai segala keutamaan Islam dan wawasan etis bagi para 

santri dan orang-orang muslim di luar pondok pesantren. Para ulama juga 

                                                        
9Tuadik Abdullah dan SharomSiddiq, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara 

(Terj.), (Jakarta: LP3F.S, 1989), h. 415. 



 

memurnikan ajaran dan praktek Islam sebagai kewajiban sosial (fardhu kifayah). 

Di samping kewajiban pribadi (fardhu kifayah) untuk menaati perintah-perintah 

Islam.10 Mereka memberi bimbingan keagamaan dan aspirasi kerohanian kepada 

individu dan masyarakat luas dalam upaya menunaikan kewajiban agama. Maka, 

tidak diherankan lagi seorang ulama pengasuh pondok pesantren, mereka sangat 

menguasai cabang-cabang ilmu keislaman. Baik dari segi ilmu Al-Qur’an, Tauhid, 

Tafsir, Hadits, Hukum Islam (Fiqh), Tata Bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf), 

Retorika (Mantiq), Tasawuf, Akhlak (Etika).
11

 

To’khru (para ulama) dan murid-muridnya berdakwah merupakan 

kewajibannya dalam menyebarkan ajaran Islam untuk mengubah kebiasaan buruk 

menjadi kebiasaan berperilaku baik. Kegiatan mereka dalam melakukan tugas itu 

sering kali dianggap oleh perintah Thailand melampaui batas-batas agamanya dan 

melibatkan mereka dalam kegiatan politik. Sementara To’khru masih mengangap 

kegiatan politik, perpanjangan logis dari ajaran agama, maka perintah berpendapat 

bahwa kegiatan itu tidak sesuai dengan pemerintah dan harus dibatasi dan diawasi 

setiap saat. 

Kegiatan agama yang terkekang kebebasannya, dimanifestasikan dalam 

gejolak oposisi politik yang sporadik terhadap pemerintah pusat Thailand dalam 

upaya mencapai otonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pondok pesantren 

                                                        
10Surin Pisuwan, Islam di Maung Thailand Nasionalisme Masyarakat Melayu Patani (Terj), 

Jakarta: P3S 2530), h. 138. 
11Ibid. h. 143. 



 

dianggap sebagai tempat mendidik para masyarakat radikal dan mengembangkan 

aktivitas politik radikal. Pondok pesantren dalam anggapan orang-orang melayu-

muslim sebagai tempat yang sakral, yang misinya untuk menyampaikan Islam 

sejati kepada manyarakat. 

Namun, pemerintahan Thailand tidak tinggal diam dalam usaha untuk 

mengitegralisasi nasioanal melalui kebijakan politik yang sering merugikan umat 

Islam Thailand. Salah satunya dengan mendominasi bidang pendidikan yang 

berada di bawah wewenangnya. Lembaga-lembaga pendidikan swasta Melayu-

Islam diatur dan diawasi agar membantu tercapainya tujuan Nasional namun 

mengekang kebebasan pendidikan agama Islam.  

Dalam hubungannya dengan sekolah-sekolah Cina dan kristen, Pemerintah 

Thailand memberikan memberlakukan UU sekolah swasta 1949 yang 

mengharuskan semua sekolah swasta di negara itu untuk mendaftarkan diri pada 

kementrian pendidikan nasional untuk menyelesaikan kurikulumnya dengan garis-

garis yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, pondok pesantren berada di luar 

pengawasan pemerintah, karena bersifat “keagamaan”. 

Strategi integrasi nasional secara keseluruhan yang dirancang oleh 

pemerintah pusat melancarkan program perbaikan pendidikan pokok pesantren 

dengan tujuan untuk mengubah lembaga sakral itu menjadi sekuler. Karena itu, 

pondok pesantren dianggap oleh pemerintah sebagai penghambatan dalam proses 

integrasi nasional. 



 

Pada pelaksanaan regulasi, pemerintah mengubah pondok pesantren 

menjadi sekolah swasta dengan menawarkan bantuan baik dari segi financial 

maupun tenaga indukstif. Hal ini, ditetapkan suatu kategori khusus sekolah swasta 

untuk mengajar agama Islam (Rongriang Ekka Son Saaksama Islam).
12

 Para ulama 

tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus melepaskan control atas 

pondok pesantren mereka sendiri menjadi yang bersifat Nasional. 

Kecemasan kaum cendikiawan melayu muslim atas kebijakan pemerintah 

Thailand terhadap Pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren tidak hanya 

sebagai tempat kajian keislaman. Bahkan sebagai identitas bagi masyarakat 

melayu muslim baik pusat aktivitas agama dan keduniaan, penghubung antara 

umat Islam pada umumnya.
13

 

Kedudukan pondok pesantren dalam masyarakat melayu-muslim 

menyebabkan pondok pesantren dianggap keramat dan harus diperlakukan dengan 

cara-cara yang baik. Dalam waktu bersamaan, pemerintah sudah bertekad untuk 

mengintegrasikan penduduk nasionalis melayu-muslim yang terbesar di Patani, 

Naratiwat, Yala, Satun untuk menjadi Thailand nasionalis. Maka secara logis dan 

paling tepat adalah pondok pesantren itu. 

Sekolah yang menerima tawaran tersebut harus merubah sistem pendidik 

yang lama untuk menyesuaikan dengan program yang disediakan pemerintah. 

Perubahan ini dipercepatkan lagi dengan peraturan pemerintah tahun 1970 khusus 
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untuk pondok pesantren yaitu semua pondok di empat provinsi selatan Thailand 

(Patani, Yala, Naratiwat dan Satun) harus mengubah sistem pendidikannya 

menjadi sekolah-sekolah agama, di mana para murid harus belajar beberapa mata 

pelajaran yang diwajibkan oleh pemerintah Thailand. 

Program perubahan pondok pesantren menjadi sekolah agama biasa 

diberikan kebebasan mengatur hanya sebatas administrasi dan yang lainnya harus 

tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Thailand. Tu‟kru atau 

pengasuhan yang memegang kebijakan dan wewenangan penuh dalam urusan 

sekolah.
14

 

Bantuan pemerintah yang dijanjikan hanya diberikan apabila semua 

persyaratan dipenuhi. Tenaga pengajar Thailand dikerahkan dari daerah-daerah 

lain dan di tempat di pondok pesantren tanpa memperdulikan latar belakang etnik 

dan latar belakang pendidikannya. Ini merupakan pertama kalinya, orang-orang 

non muslim dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga yang dianggap sakral bagi 

orang melayu-muslim untuk mengajar bahasa “asing” kepada anak muda melayu-

muslim yang dilarang berbahasa “Ibu atau melayu”. Bahasa melayu diganti 

dengan bahasa Thailand dengan kurikulum keagaman disesuaikan dengan program 

sekuler yang baru. 

Soal, yang paling peka dan kontroversial yang diambil langsung dari 

kurikulum umum untuk seluruh negeri Thailand. Kurikulum itu dengan sendiri 
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berlandaskan atas dasar agama Budha yang bertentangan dengan ajaran Islam. 

Kaum birokrat Budhis, bertugas untuk menciptakan identitas Nasional Thailand. 

Dimensi Budhis dari kurikulum sekuler itu, berlaku di pemerintah pusat Thailand 

telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat melayu-muslim di Patani 

Selatan.  

Namun, pemerintah tidak puas dengan sekedar isyarat kerja sama yang 

simbolis, juga mengeluarkan kebijakan baru yaitu pondok pesantren yang telah 

terdaftar harus menghapus pengajaran bahasa melayu yang merupakan bahasa 

setempat dan pengantar bagian terbesar pelajaran agama Islam dan tidak boleh 

mendirikan pondok pesantren baru. Secara pelan-pelan tapi pasti, pemerintah 

menegakkan pengawasan dan kontrolnya atas pondok pesantren. Transformasi 

yang tadinya dilakukan atas dasar sukarela, akhirnya menjadi wajib. 

Lembaga pendidikan agama Islam di Thailand Selatan pada saat ini 

sebagian besar menyelenggarakan dua program yaitu Program Pendidik Umum 

dan Program Pendidikan Agama. Program pendidikan umum yang 

diselenggarakan tidak banyak mengalami hambatan dan pelaksanaannya, karena 

pendidikan umum telah mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Thailand  

dan pendidikan agamaIslambelum sepenuhnya mendapatkan perhatian sebanding 

sekolah umum lainnya yang memiliki standar berbeda, baik dari segi kurikulum, 

tenaga edukatif, ijazah dan sebagainya. 



 

Sekolah agamaMa’had As-Saqafah Al-Islamiyah merupakan salah satu 

sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan sekaligus 

program pendidikan agama Islam yaitu: 

Tabel I  

Jenis dan Program Pendidikan di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah  

No Jenis Program Jenjang Lama Sekolah 

1. Agama 

Tingkat ibtidaiyah 4 Tahun  

Tingkat Mutawasithah 3 Tahun  

Tingkat Tsanawiyah 3 Tahun  

2. Umum 

Matayom Ton Tong(SMP) 3 Tahun  

Matayom Ton Plai (SMA) 3 Tahun  

 

Dalam pelaksanaan pendidikan agama dan umum di jalankan di bawah satu 

atap, namum pengelolaannya berjalan secara dualisme yaitu dalam satu sekolah 

mempuyai dua administratif dua kelompok tenaga edukatif dua jenis kurikulum 

dan dua tujuan bagi siswa yang sama.  

Begitu pula tidak seimbangannya antara pendidikan agama dan umum, 

pelaksaan agama di waktu pagi dan pelaksanaan umum di waktu sore. perlu 

peneliti memberi penjelasan disini, yaitu Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

melaksakan dua sistem pendidikan agama dan umum, tetapi sekolah ini 

mengutamakan bidang agama sebenarnya bagi siswa yang memiliki ijazah bidang 



 

agama saja akan mengalami kesulitan untuk studi mereka di perguruan tinggi 

dalam negeri, sehingga mereka harus melanjutkan  studinya di luar negeri seperti 

ke Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Indonesia. Hal di atas, maka medorong penulis 

untuk meneliti tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pada Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand Selatan). 

 

D. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

di atas, maka rumusan masalah yang ditemukakan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah, Patani (Thailand Selatan).  

 

E. Tujuandan Kegunaan Penelitian.  

1. Tujuan Penelitian  

Dalam suatu kegiatan, seorang penulis seharusnya mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai. Demikian juga dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk 

mengetahui Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah, Patani (Thailand Selatan). 

2. Manfaat Penelitian. 

Penelitian kualitatif bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Artinya, 

penelitian dalam berbagai disiplin ilmu bisa memanfaatkan penelitian kualitatif. 

Tetapi, kecenderungannya penelitian kualitatif banyak dimanfaatkan dalam 



 

penelitian-penelitian atau disiplin sosial.
15

 Adapun manfaat dari penelitian ini, 

diharapkan dapat: 

a. Memberi informasi tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam setelah mengikuti kurikulum pemerintah Thailand. 

b. Diharapkan dapat memberi sumbagan pemikiran dalam usaha yang sedang 

dan akan dilaksanakan oleh pimpinan di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah, 

juga dapat mengatasi problem yang dihadapi khususnya yang berkaitan 

dengan pembelajaran pendidikan Agama Islam. 

 

F. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif.Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar 

dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling 

hubungan, mestest hipotensi, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan 

implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut 

dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.
16
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Metodepenelitian deskriptif inidigunakan karena beberapa pertimbangan. 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung 

hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Ketiga, metode ini lebihpeka 

dan lebih dapat menyesusaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
17

 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka tidak mengunakan populasi, 

akan tetapi purposive sampling (sampel bertujuan), karena itu subjek yang 

menjadi sampel penulis adalah: 

a. Pentadbiran (kepala) Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah, Patani (Thailand 

Selatan). 

b. Beberapa orang guru atua ustaz yang megajar di Ma’had As-Saqafah Al-

Islamiyah, Patani (Thailand Selatan). 

c. Siswa yang belajar di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah, Patani (Thailand 

Selatan). 

Informasi data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber, yakni 

lapangan dan dokumen. Sumber data lapangan dapat berarti seorang tokoh 

masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintahan, dan sebagainya yang merupakan 
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sumber data primer. Sumber informasi dokumentar primer dapat berupa arsip – 

arsip yang berkaitan masalah penelitian, sumber-sumber sekuder dapat berupa 

buku-buku tentang subjek matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen 

yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.
18

 

Oleh karena subjek penelitian ini sedikit, maka penulis meneliti 

keseluruhan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari beberapa guru melalui 

wawancara. 

b. Sumber data sekunder yaitu data yang di ambil dari buku-buku yang 

relevan. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan 

permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi. 

Observasi sebagai alat pengumpulan data, observasi langsung akan 

memberi sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriptif. Jenis-

jenis informasi tertentu dapat diperolah dengan baik melalui pengamatan 

langsung oleh peneliti. Bila informasi mengenai aspek-aspek obyek atau benda-

benda mati, maka prosesnya relatif sederhana, dan boleh jadi hanya terdiri dari 

langkah mengklasifikasi, mengukur atau menghitung. Tetapi bila prosesnya 
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menyangkut tingkah laku manusia, maka proses tersebut menjadi juah lebih 

kompleks.
19

 

Sutrisno Hadi (1986) menemukankan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
20

 

b. Interview / wawacara.  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
21

 

c. Dokumentasi.  

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
22

 

4. Teknik Analisis Data 
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Data yang sudah diperoleh itu harus di analisa untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.
23

 

Adapun analisis yang penulis gunakan dalam pembahasan hasil penelitian 

di dalam proposal skripsi ini adalah: Induktif. 

Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus konkret 

itu ditaruk generasi generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berarti bahwa 

metode induktif ini yaitu mengambilan kesimpulan dari peristiwa atau fakta yang 

bersifat khusus, kepada peristiwa atau fakta yang bersifat umum dari gejala-

gejala konkret dari kesimpulan. 

Jadi yang dimaksud dengan metode induktif ini juga orang dapat 

membukti bahwa semua peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian termasuk 
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dalam kelas atau jenis yang dipandang benar, maka dapat menarik kesimpulan 

tersebut itu menjadi kebenaran pada peristiwa yang khsus pula. 

 

G. Tinjauan Pustaka   

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan 

menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
24

Tinjauan pustaka penting 

untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian terhadap tema serupa yang 

dilakukan, serta untuk memberikan daya pembeda antara penelitian satu dengan 

yang lainnya, hal ini ditujukan agar orisinalitas penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan dan terhindar dari unsur duplikat. Sejauh pengamatan peneliti secara 

spesifik penelitian tentang “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada Ma‟had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailand Selatan)” belum ada, 

tetapi beberapa penelitian tentang pembelajaran pendidikan agama Islam penulis 

temukan, antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh MR. Muhammad Paosee Heemboo, Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbyah dan Keguruan, di 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, dengan 

judulDesain pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had Darul Ma’arif 

Patani Thailand Selatan. Skripsi ini mengkaji tentang desain pembelajaran, 
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metode pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had Darul Ma’arif 

Patani Thailand Selatan.
25

 

Dari uraian diatas, terdapat perbedaan antara skripsi Muhammad 

Paosee dengan penulis yaitu pada tema yang diteliti. Kajian yang penulis 

teliti adalah tentang implementasi atau pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama Isalam, sedangkan pada penelitian diatas mengkaji tentang desain 

atau rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam. 

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Iin reftiana, Mahasiswa Jurusan pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2016, dengan judul penerapan 

model pembelajaran contextual teaching and learning dalam meningkatkan 

hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas VIII SMP N 10 

Bandar Lampung. Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Contextual teaching and learning 

guna meningkatkan kualitas hasil belajar.
26

 

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan terkait tema yang dikaji. 

Pada penelitian diatas mengkaji tentang model pembelajaran contextual 
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teaching and learning dalam rangka meningkatkan kualitas hasil belajar, 

sedangkan penulis mengkaji tentang pengimplementasian pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai 

dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa (Kurikulum PAI).
27

  

Menurut Ditbinpaisun, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik ager nantinya setelah selesai dari 

pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara 

keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dana pa akhirnya 

dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan 

keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.
28

 

 

Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang 
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pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.
29

   

Bila pendidikan agama Islam sebagai latihan mental, moral, dan fisik 

yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan agama Islam 

berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menamamkan rasa 

tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang 

berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia. 

Dengan demikian pendidikan agama Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek 

kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.
30

 

Jadi, Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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2. Dasar-dasar Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di dalam menetapkan dasar 

suatu aktivitas manusia selalu berpedoman kedapa pandangan hidup dan hukum-

hukum dasar yang dianutnya, karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar 

di dalam kehidupannya. Apabila pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut 

manusia berbeda, maka berbeda pulalah dasar dan tujuan aktivitasnya.
31

 

Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan dalam suatu sistem 

memberikan kemingkinan berprosesnya bagian-bagian menuju ke arah tujuan 

yang ditetapkan sesuai ajaran Islam. 

Jalannya proses itu baru bersifat konsisten dan konstan (tetap) bila 

dilandasi pola dasar pendidikan yang mampu menjamin terwujudnya tujuan 

pendidikan Islam. 

Meletakkan pola dasar pendidikan Islam berarti harus meletakkan nilai-

nilai dasar agama yang memberikan ruang lingkup berkembangnya proses 

pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan. Bukannya nilai-nilai dasar yang 

dibentuk itu mempunyai kecenderungan untuk menghambat atau menghalangi 

berkembangnya proses tersebut.
32

 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai. Artinya tujuan merupakan kehendak seorang untuk 
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mendapatkan dan memiliki, serta memanfaatkan bagi kebutuhan dirinya sendiri 

atau untuk orang lain. 

Dalam Al-Qur’an secara eksplisit memang tidak dikemukakan langsung 

yang menjelaskan tujuan pendidikan. Namun dapat diinterpretasikan dari 

beberapa ayat Al-Qur’an mulai ayat yang berbicara tentang kehendak Allah 

menjadikan Islam sebagai khalifah di muka bumi ini. Berangkat dari adanya 

kehendaknya terhadap manusia yang akan dirumuskan menjadi tujuan 

pendidikan Islam.
33

 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam 

hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
34

 

Tujuan pendidikan agama Islam tersebut merupakan turunan dari tujuan 

pendidikan nasional dalam UUSPN (UU No. 20 tahun 2003), berbunyi: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaktif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
35

 

Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, tujuan pendidikan Islam yang 

ditawarkan oleh Ibn Khaldun bersifat universal dan beraneka ragam. Tujuan 

tersebut dapat dilihat dalam tiga hal yaitu: 

a. Tujuan peningkatan pemikiran  

Ibn Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah 

memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan 

aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan 

keterampilan. 

b. Tujuan peningkatan kemasyarakatan  

Ibn Khaldun berpendapat bahwa ilmu dan pengajaran sangat diperlukan 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat manusia ke arah yang lebih 

baik. Semakin dinamis budaya suatu masyarakat, maka akan semakin 

bermutu dan dinamis pula keterampilan di masyarakat tersebut. 

c. Tujuan dari segi rohaniah  

Dari segi rohani, tujuan pendidikan Islam ialah meningkatkan 

kerohanian manusia dengan menjalankan praktik ibadah, zikir, khalwat 

(menyendiri) dan mengasingkan diri dari khalayak ramai sedapat mungkin 

untuk tujuan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para sufi.
36

 

 

Sedangkan tugas dan fungsi manusia secara filsafat, tujuan pendidikan bisa 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar dengan 

tujuan mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai 

keseluruhan, dan dengan tingkah laku masyarakat umumnya serta dengan 
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perubahan-perubahan yang diiginkan pada pertumbuhan pribadi, 

pengalaman dan kemajuan hidupnya. 

c. Tujuan professional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni, dan 

profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat. 

Dalam proses kependidikan, ketiga tujuan diatas dicapai secara integral, 

tidak terpisah, sehingga dapat mewujudkan tipe manusia paripurna seperti 

dikehandaki oleh ajaran Islam.
37

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar dan tujuan Pendikan 

agama Islam secara ringkas yaitu untuk membimbing anak supaya menjadi 

muslim sejati, bertaqwa dan beriman teguh kepada Allah SWT dan beramal 

shaleh, dan berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

3. Materi Pendidikan Agama Islam 

Salah satu komponen operasional pendidikan Islam adalah kurikulum, ia 

mengandung materi yang diajarkan secara sistematis dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pada hakikatnya antara materi dan kerikulum mengandung arti sama, 

yaitu bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu 

sistem institusional pendidikan. 

Materi-materi yang diuraikan dalam Alquran menjadi bahan-bahan pokok 

pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikam Islam, formal maupon 
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nonformal. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam yang bersumber dari 

Alquran harus dipahami, dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan 

umat Islam.
38

 

Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan yang berdasarkan kepada 

Alquran dan As-Sunah sangat luas jangkauanya. Karena Islam mendorung setiap 

pemeluknya untuk memperoleh pendidikan tanpa kenal batas. 

Menurut Ibnu Sina mengemukankan, bahwa pendidikan anak hendaknya 

dimulai dengan pelajaran Al-quran. Kemudian diajarkan syair-syair pendek yang 

berisi tentang kesopanan setelah anak selesai menhafal Al-quran dan mengerti 

tata Bahasa Arab di samping diberi petunjuk dan bimbingan agar mereka dapat 

mengamalkan ilmunya sesuai dengan bakat dan kesediaannya.
39

 

 

Menurut pandangan Prof. Dr. Mohammad Fadhil al-Djamaly. Semua 

jenis ilmu yang terkandung di dalam Alquran harus diajarkan kedapa anak didik. 

Ilmu-ilmu tersebut meliputi: ilmu agama, sejarah, ilmu falak, ilmu bumi, ilmu 

jiwa, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, biologi, ilmu hitung, ilmu hukum, 

perundang-undangan, ilmu kemasyarakatan (sosiologi), ilmu ekonomi, balaghah, 

ilmu Bahasa Arab, ilmu pembelaan negara, dan segala ilmu yang dapat 

mengembangkan kehidupan umat manusia dan yang mempertinggi derajatnya.
40

 

 

Kemudian dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa materi 

pendidikan Islam yang bersumber dari Alquran dalam Semua jenis ilmu yang 

terkandung di dalam Alquran harus diajarkan kedapa anak didik sepaya 

dipahami, dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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1. Guru  

Guru adalah pendidik profisonal, kerenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggung jawab pendidikan 

yang terpikul di pundak para orang tua.
41

 Guru merupakan pendidik dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.
42

  

Guru ialah orang yang memberikan pelajaran atau mengajar. Mengajar 

ialah membimbing murid ke arah perubahan pribadinya hingga sampai ke tujuan 

pengajaran. Itulah sebabnya seorang penyair mesir yang terkenal “Syauki” 

sampai mengatakan “Hormatilah guru dan berilah mereka penghargaan karena 

guru itu hamper sama dengan seorang rasul. Nabi Muhammad saw. 

Menyabdakan: “Ulama (guru) adalah ahli waris para Nabi” (H.R. Abu Daud dan 

Turmadzi).
43

 

Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan 

(guru/ulama), sehingga hanya mereka sejalah yang pantas mencapai taraf 

ketinggian dan keutuhan hidup. 

Firman Allah:   

……………………………………………………………….. 

                                                        
41

 Zakiah Daradjat, Op. Cit., h. 39. 
42

 Ali Mudlofir, Pendidikan Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam 

Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 119-120. 
43

Syahminan Zaini, Didaktik Metodedik dalam Pengajaran Islam, (Surabaya: IDM, 1984), h. 

25-28.  



 

……………………………………………. 

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

(Q.S. Al-Mujadilah: 11).
44

 

Mengigat lingkup pekerjaan guru funsi atau tugus guru itu meliputi, 

pertama, tugas pengajaran atau guru sebagai pengajaran, kedua, tugas bimbingan 

dan penyuluhan atau guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan,dan 

ketiga, tugas administrasi atau guru sebagai “pemimpin” (manajer kelas). 

Ketiga tugas itu dilaksanakan sejalan secara seimbang dan serasi. Tidak 

boleh satu pun yang terabaikan, karena semuanya fungsional dan saling kait-

berkaitan dalam menuju keberhasilan pendidikan sebagai suatu keseluruhan yang 

tidak terpisahkan.
45

 

Adams & Dickey menemukan bahwa peranan guru sesungguhnya sangat 

luas, meliputi : 

a. Guru sebagai mengajar yaitu bertugas memberikan pengajaran di dalam 

sekolah (kelas).Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan 

baik semua pegetahuan yang telah disampaikan itu. 

b. Guru sebagai pembimbing yaitu berkewajiban memberikan bantuan kepada 

murid agar mareka mampu menemukan masalahnya sendiri, dan 

menyelesaiakan diri dengan lingkungannya. 

c. Guru sebagai pemimpin yaitu guru harus punya jiwa kepemimpinan yang 

baik, seperti: hubungan sosial, kemampuan berkomunikasi, ketenagaan, 

ketabahan, humor, tegas, dan bijaksana.  

d. Guru sebagai ilmuan yaitu guru dipandang sebagai orang yang paling 

berpengetahuan. Dia bukan saja berkewajiban menyampai pengetahuan 
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yang dimilikinya kepada murid, tetapi juga berkewajiban mengembangkan 

pengetahuan itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah 

dimilikinya.  

e. Guru sebagai pribadi yaitu setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang 

disenangi oleh murid-muridnya, oleh orang tua, dan oleh masyarakat. Sifat-

sifat itu sangat diperlukan agar ia dapat melaksanakan pengajaran secara 

efektif.
46

 

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Guru merupakan pendidik 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih 

dan menilai peserta didik untuk mempengaruhi anak didik ke arah kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

 

2. Murid  

Murid adalah orang/anak yang akan diajar atau yang belajar. Belajar ialah 

mengubah diri untuk menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Murid 

dengan usahanya sendiri saja tidak akan dapat sampai kepada yang kita inginkan 

tadi. Sebabnya ialah ia dilahirkan dalam keadaan lemah dan dalam kaadaan tidak 

tahu apa-apa. Karena itu, memerlukan bimbingan dari orang diwasa. 

Membimbing murid ini diistilahkan dengan mengajar. Berdasarkan itu, Islam 

mengajarkan agar murid tersebut diperlakukan dengan kasih sayang, lembah 

lembut, sesuai dengan perkembangan kepribadiannya, memberikan kemerdekaan 
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kepada anak, memberikan penghargaan kepada anak, mengutamakan masa 

depannya dan mengajaknya belajar dengan seluruh kepribadiannya.
47

  

Murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor 

guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat 

dikatakan bahwa murid adalah komponen yang terpenting di antara komponen 

lainnya. Pada dasarnya “ia” adalah unsur penentu dalam proses belajar 

mengajar.
48

 

Dalam pengelolaan belajar-mengajar, guru dan murid memegang peranan 

penting. Murid atau anak adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi 

dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu anak tau 

murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru 

tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-

individu yang lain. 

Hal-hal yang harus diperhatikan murid agar belajar menjadi efektif dan 

produktif, di antaranya:  

a. Murid harus menyadari sepenuhnya akan arah dan tujuan belajarnya, 

sehingga ia senantiasa siap siaga untuk menerima dan mencernakan bahan. 

Jadi bukan belajar asal belajar saja.  
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b. Murid harus memiliki motif yang murni (intrinsic dan niat). Niat yang benar 

adalah “karena Allah” bukan karena sesuatu yang ekstrinsik, sehingga 

terdapat keikhlasan dalam belajar. 

c. Harus belajar dengan “kepala penuh”, artinya murid memiliki pengetahuan 

dan pengalaman-pengalaman belajar sebelumnya (apersepsi), sehingga 

memudahkan dirinya untuk menerima sesuatu yang baru. 

d. Murid harus menyadari bahwa belajar bukan semata-mata menghafal. 

e. Harus memiliki rencana belajar yang jelas, sehingga terhindar dari perbuatan 

belajar yang “incidental”. 

f. Jangan melalaikan waktu belajar dengan membuang-buang waktu atau 

bersantai-santai. 

g. Selama mengikuti pelajaran atau diskusi dalam kelompok/kelas, harus 

menunjukkan pertisipasi aktif dengan jalan bertanya atau mengeluarkan 

pendapat, bila diperlukan.
49

  

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa murid sebagai 

objek, menerima pelajaran, bimbingan dan berbagai tugas serta perintah dari 

guru/sekolah dan sebagai subjek, ia menentukan dirinya sendiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya dalam rangka mencapai hasil belajar. Selain dari itu 

untuk menjaga hubungan baik dengan guru maupun dengan sesama temannya 
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dan untuk senantiasa meningkatkan keefektifan belajar bagi kepentingan dirinya 

sendiri. 

 

3. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Metode adalah seperangkat cara, dan jalan yang digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi 

mata pembelajaran.
50

 

Sedangkan Metode pengajaran agama Islam dapat diartikan sebagai 

prosedur ataupun cara-cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Artinya ialah, bahwa cara-cara tersebut yang digunakan guru dalam mengajar 

disebut sebagai metode mengajar, dan cara-cara tentu yang digunakan oleh 

peserta didik dalam belajar disebut metode belajar. Baik metode mengajar 

maupun metode belajar,kedua-duanya disebut sebagai metode pembelajaran.
51

 

Metode dalam proses pendidikan dan pengajaran, sebuah proses belajar 

mengajar bisa dikatakan tidak berhasil bila dalam proses tersebut tidak 

menggunakan metode. Karena metode menempati posisi kedua terpenting setelah 

tujuan dari sederetan komponen – komponen pembelajaran: tujuan, metode, 

materi, media, dan evaluasi. 
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Menurut Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar mengatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan 

sebuah metode pengajaran: 1). Tujuan yang hendak dicapai, 2). Kemampuan 

guru, 3). Anak didik, 4). Situasi dan kondisi pengajaran di mana berlangsung, 5). 

Fasilitas yang tersedia, 6). Waktu yang tersedia, dan 7). Kebaikan dan 

kekurangan sebuah metode.
52

 

 

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang 

tepat, dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses Pembelajaran. 

Metode-metode mengajar yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar di antaranya sebagai berikut: 

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode 

tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. 

Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, 

tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan 

pembelajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di 

pedesaan, yang kekurangan fasilitas. 

Kelebihan metode ceramah yaitu : 

1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Mudah mengorganisasikan tempak duduk/kelas. 

3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 
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4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

Kekurangan metode ceramah yaitu: 

1) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

2) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar 

menerimanya. 

3) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan. 

4) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, 

ini sukar sekali. 

5) Menyebabkan siswa menjadi pasif.
53

 

 

 

b. Metode Diskusi 

Metode Diskusi adalah penyampaian pelajaran, dimana siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa merupa pernyataan atau pernyataan 

yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan.  

Kelebihan metode diskusi yaitu:  

1) Adanya partisipasi murid yang terarah terhadap pelajaran tersebut.  

2) Murid harus berpikir secara kritis, tidak sembarang bicara.  

3) Murid dapat meningkatkan keberanian.  
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Kekurangan metode diskusi yaitu: 

1) Bayak waktu yang terbuang. 

2) Diskusi kebayakan berlangsung di antara murid yang pandai- pandai 

saja.
54

 

 

c. Metode Demontrasi 

Metode Demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan 

bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. 

Memperjelas pengertian tersebut dalam prakteknya dapat dilakukan oleh 

guru itu sendiri atau langsung oleh anak didik. 

Dengan metode demonstrasi guru atau murid memperlihatkan pada 

seluruh anggota kelas sesuatu proses, misalnya bagaimana cara shalat yang 

sesuai dengan ajaran / contoh Rasulullah saw. 

Sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru lebih 

dahulu mendemonstrasikan yang sebaik-baiknya, lalu murid ikut 

mempraktekkan sesuai dengan petunjuk. 

Kelebihan metode demontrasi yaitu: 

1) Perhatian anak didik dapat dipusatkan, dan titik berat yang dianggap 

penting oleh guru dapat diamati secara tajam.  
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2) Perhatian anak didik akan lebih terpusat kepada apa yang 

didemonstrasikan, jadi proses belajar anak didik akan lebih terarah dan 

akan mengurangi perhatian anak didik kepada masalah lain.  

3) Apabila anak didik sendiri ikut aktif dalam sesuatu percobaan yang 

bersifat demonstratif, maka mereka akan memperoleh pangalaman yang 

melekat kepada jiwanya dan ini berguna dalam pengembangan 

kecakapan. 

Kelemahan metode demontrasi yaitu: 

1) Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

dipertunjukan. 

2) Tidak semua benda dapat didemontrasikan oleh guru yang kurang 

menguasai apa yang didemontrasikan.
55

 

 

d. Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab adalah cara menyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat 

pula dari siswa kepada guru. 

Metode tanya jawab adalah yang tertua dan bayak digunakan dalam 

proses pendidikan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. 

Kelebihan metode tanya jawab yaitu : 

                                                        
55

 Zakiah daradjat. Op.Cit. h. 296 



 

1) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun 

ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang 

gantuknya. 

2) Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya piker, 

termasuk daya ingatan. 

3) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab 

dan mengemukakan pendapat. 

Kekurangan metode tanya jawab yaitu : 

1) Siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa 

untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan 

akrab. 

2) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir 

dan mudah dipahami siswa. 

3) Waktu sering bayak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang. 

4) Dalam jumlah siswa yang bayak, tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. 

 

e. Metode Latihan  

Metode latihan yang di sebut juga metode training, merupakan suatu 

cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan – kebiasaan tertentu. 

Juga sebagi sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasan yang baik. Selain itu, 



 

metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. 

Kelebihan metode latihan yaitu :  

1) Untuk memperoleh kecakapan motoric, seperti menulis, melafalkan 

huruf, kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat, menggunakan alat-alat 

(mesin permainan dan atletik), dan terampil menggunakan peralatan 

olahraga. 

2) Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, 

menjumlahkan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda (simbol), dan 

sebagainya. 

3) Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, seperti 

hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, membuat peta, 

dan sebagainya. 

Kekurangan metode latihan yaitu : 

1) Menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih bayak dibawa 

kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. 

2) Menimbulkan penyesuasaian secara statis kepada lingkungan. 

3) Membentuk kebiasaan yang kaku, karena bersifat otomatis. 

4) Dapat menimbulkan verbalisme.
56

 

 

f. Metode Pemberian Tugas  
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Pemberian tugas atau resitrasi adalah terjemahan dari Bahasa Inggeris 

“to cite‟‟ yang artinya mengutip, yaitu siswa mengutip atau mengambil sendiri 

bagian-bagian pembelajaran itu dari buku-buku tertentu, lalu belajar sendiri dan 

berlatih hingga siap sebagaimana mestinya.  

Kelebihan metode latihan yaitu :  

1) Pengetahuan yang diperoleh muruk baik dari hasil belajar, hasil 

eksperimen atau penyelidikan, bayak berhubungan dengan minat dan 

berguna untuk hidup mereka, dan akan lebih lama diigat. 

2) Dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang studi. 

3) Apabila tugas tersebut dalam bentuk kelompok maka muruk dapat salibng 

kerjasama, dan saling membantu. 

4) Murid kesempatan memupuk perkembangan dan keberanian berkreatif, 

berinisiatif, bertanggung jawab dan berdiri sendiri.   

 

 

Kekurangan metode latihan yaitu : 

1) Tugas rumah sering dikerjakan oleh orang lain, sehingga murid tidak tahu 

apa yang harus dikerjakan. 

2) Tugas yang sukar dapat menpengaruhi ketenangan mental murud. 

3) Sukar memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individual dan 

murid suka menyalin pekerjaan teman. 

 



 

g. Metode Eksperimen  

Metode Eksperimen ialah suatu metode mengajar yang melibatkan 

murid untuk melakukan percobaan – percobaan pada mata pelajaran tertentu. 

Kelebihan metode latihan yaitu :  

1)  Menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan sendiri sebuah 

permasalahan. 

2)  Dapat melaksanakan metode ilmiah dengan baik. 

Kekurangan metode latihan yaitu : 

1) Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. 

2) Murid yang kurang mempunyai daya intelektual yang kuat kurang baik 

hasilnya.
57

 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, dalam prakteknya, metode 

mengajar agar hasilnya lebih baik efeksian tidak harus terfokus kepada satu 

bentuk metode, akan tetapi dapat memilih atau mengkombinasikan dari 

beberapa metode mengajar yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi, 

sehingga dapat memudahkan pendidik dalam mencapai tujuan yang telah 

dirancangkan. 

Selain metode, Teknik mengajar dalam pendidikan Islam berbeda dengan 

metode, teknik lebih bersifat spesifik. Hadari Nawawi menawarkan beberapa 

teknik pendidikan Islam yaitu:  
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a. Mendidik melalui keteladanan  

Dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi 

teladan peserta didiknya. Teladan dan semua kebaikan dan bukan sebaliknya. 

Dengan keteladanan itu dimaksudkan perserta didiksenantiasa akan mencontoh 

segala sesuatu yang baik-baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

b. Mendidik melalui kebiasaan  

Faktor pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara kontinu dalam anti 

dilatih dengan tidak jemu-jemunya, dan faktor ini pun harus dilakukan dengan 

menghilangkan kebiasaan buruk. Ada dua jenis pembiasaan yang perlu 

ditanamkan melalui proses pendidikan yaitu: a. kebiasaan yang bersifat 

otomatis, b. kebiasaan yang dilakukan atas dasar pengertian dan kesadaran akan 

manfaat atau tujuannya. 

c. Mendidik melalui nasihat dan cerita   

Dalam mewujudkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, nasihat 

dan cerita merupakan cara mendidik yang bertumpu pada Bahasa, baik lisan 

maupun tulisan. Cara ini bayak sekali dijumpai dalam Al-Qur’an, karena 

nasehat dan cerita pada dasarnya bersifat penyampaian pesan ( massage/ 

informasi ) dari sumbarnya kepada pihak yang dipandang memerlukannya. 

d. Mendidik melalui disiplin  

Peserta didik sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang 

mengatur kehidupan manusia, yang berguna bagi dirinya masing-masing agar 

berlangsung tertib, afisien, dan efektif. Dengan kata lain setiap peserta didik 



 

harus dibantu hidup secara disiplin, dalam arti mau dan mampu mematuhi atau 

mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan keluarga masyarakat, bangsa, 

daan negaranya.  

e. Pendidik melalui partisipasi  

Dalam interaksi pendidikan, di satu sisi anak tidak boleh diperlakukan 

sebagai manusia kecil yang tidak patut berpartisipasi dengan semua kegiatan 

orang dewasa. Di sisi lain anak tidak boleh pula diperlakukan sebagai orang 

dewasa yang berbadab kecil, sehingga harus memikul tanggung jawab dan ikut 

herpartisipasi terhadap semua aktivitas orang dewasa. Bayak aktivitas orang 

dewasa yang dapat diikut sertakan kepada peserta didik, yang pada gilirannya 

dapat mengantarkanya pada tingkat kedewasaan. Sebaliknya bayak pula 

aktivitas orang dewasa yang tidak pantas diikuti oleh anak, akan berakibat pada 

perkembangan psikisnya. 

Sehubungan dengan itu Allah AWT. berfirman dalam surah an- Nahl 

ayat 125 yang berbunyi :  

…………………………………………………….. 

Artinya : …………………………. 

Interaksi pendidikan, kata ud‟u ( mengajar ) dapat diartikan, 

memberikan kesempatan berpartisipasi antara lain melalui proses bertukar 

pikiran, antara pendidik dan perserta didik. Untuk itu ia diberikan kesempatan, 

sesuai dengan taraf umur dan perkembangan, untuk ikut serta memikirkan 



 

masalah, baik yang datang dan anak maupun lingkungan keluarga dan bahkan 

masyarakat sekitarnya.  

f. Mendidik melalui pemeliharaan  

Pemeliharaan itu akan semakin rumit mana kala anak semakin tumbuh 

dan berkembang. Khususnya yang berkenaan dengan masalah agidah akhlak 

dan syariah. Dalam masalah ini, memerlukan perlingdungan agar terhindar dari 

pengaruh buruk dan kawan-kawan atau masyarakat sekitarnya. Di saat ini pula 

anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Getaran kasih 

sayang dan kerelaan melindungi dan memelihara dalam interaksi edukatif ril 

sangat penting. Karena anak-anak sangat sensitive terhadap sentuhan ini. 

Demikianlah, beberapa, teknik yang telah dikemukakan di atas tidak berdiri 

sendiri secara terpisah. Penggunaannya dapat dilakukan bersama-sama atau 

saling menunjang satu dengan yang lain.
58

 

Selain metode dan teknik, setiap belajar juga mempunyai prinsip – prinsip 

belajar mengajar sendiri, yang mungkin sama ataupun berbeda dengan yang lain. 

Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran secara relative berlaku umum di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas  

Belajae yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan 
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diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran 

yang optimal, sekaligus mengikuti proses pengajaran (proses perolehan hasil 

pembelajaran) secara aktif.  

b. Motivasi  

Motivasi adalah sebagai hasrat keinginan, dan minat yang timbul dari 

seseorang  dan langsung ditujukan kepada suatu objek. Maka seorang 

pengajar harus dapat menimbulkan motivasi anak. Motivasi ini sebenarnya 

bayak dipergunakan dalam berbagai bidang dan situasi.   

c. Individualitas  

Individualitas ini hendaknya menjadi perhatian pendidik. Setiap guru 

yang menyelenggarakan pembelajaran hendaknya selalu memperhatikan dan 

memahami serta berupaya menyesuaikan bahan pelajaran dengan keadaan 

peserta didiknya, baik menyangkut segi perbedaan usia, bakat, kemampuan, 

inteligensi, perbedaan fisik, watak dan sebagainya. 

 

 

 

d. Keperagaan  

Peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk 

mencapai pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan 

menggunakan alat-alat indera. Untuk memiliki sesuatu kesan yang terang dari 

peragaan maka individu harus mengamati bendanya tidak terbatas pada 



 

luarnya saja, tapi harus pada macam seginya, dianalisis, disusun, 

dikomparasikan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap.  

e. Korelasi  

Korelasi adalah asas yang menghendaki agar meteri pembelajaran 

antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya disajikan secara 

terkait dan integral.   

f. Minat dan perhatian  

Setiap individu mempunyai kecendarungan fundamental untuk 

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Apakah sesuatu 

itu memberikan kesenangan kepada dirinya, kemungkinan ia akan berminat 

terhadap sesuatu itu. Minat biasanya berhubungan dengan perhatian, kalau 

bahan pelajaran diambil dari pusat-pusat minat anak dengan sendirinya 

perhatian spontan akan timbul sehingga belajar akan berlansung dengan 

baik.
59

 

 

 

4. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Kata “media” berasal dari Bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara” atau pengantar”. Dengan 

dimikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 
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pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan 

dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
60

   

Marshall Mcluhan berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi 

manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak 

mengadakan kontak langsung dengan dia.
61

 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Karena media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat 

dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih 

mudah mencerna bahan daripada tanpa tantuan media.
62

 

 

 

 

Media yang telah dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis 

tetapi sudah lebih dari itu. Yaitu: 

2) Media Auditif  
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Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.  

2. Media Visual  

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film 

rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan.  

3. Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua.
63

 

Ada beberapa pendekatan atau cara memilih media pembelajaran, yakni 

sebagai berikut: 

Pertama memilih media dengan menggunakan klasifikasi media atau 

taksonomi media, sebagaimana yang disarankan oleh Bretz (1971) dan Anderson 

(1976). Klasifikasi berdasarkan pada kelompok-kelompok sesuai dengan jenis 

stimuli atau informasi yang dapat disajikan. 

Kedua, memilih media dengan menggunakan saluran sensoris dan control 

guru dengan mengunakan bagan sebagai alat bantu.
64
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Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaikan dengan media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Maka dapat di pahami bahwa semua aktivitas yang ada 

hubungannya dengan materi pendidikan Agama Islam, baik yang berupa alat 

yang dapat diperagakan dengan teknik yang secara efektif dapat digunakan oleh 

guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. 

 

5. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Evaluasi artinya penilain terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi 

adalah assessment yang menurut Tardif et al (1989), berarti proses penilaian 

untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan.
65

 

Menurut Sumandi Suryabrata, evaluasi adalah menekankan penggunaan 

informasi yang diperoleh dengan pengukuran maupun dengan cara lain untuk 

menentukan pendapat dan membuat keputusan- keputusan pendidikan.
66

  

Ralph Tyler mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bigian 
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mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan 

apa sebabnya.
67

 

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak- pihak yang 

berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program 

pendidikan.
68

 Evaluasi adalah kegiatan yang diharuskan oleh peraturan atau 

undang-undang. Aturan yang mengikat tersebut termasuk Pasal 58 ayat (1) UU 

RI No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, yang menyatakan evaluasi hasil belajar 

peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
69

  

Evaluasi mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran maka 

seorang pendidik harus membedakan mana yang kegiatan evaluasi hasil belajar 

dan mana yang kegiatan evaluasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar 

menekankan pada informasi tentang sejauh mana hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi 

pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh 
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informasi tentang keefektifan kegiatan pembelajar dalam membantu peserta didik 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. 

Menurut (Hisyam Zaini, dkk, 156-158) mengatakan bahwa paling tidak 

ada tiga hal yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu tes, pengukuran 

(measurement) dan evaluasi.
70

 

Konsep utama dalam evaluasi ialah bahwa evaluasi haruslah terus 

menerus dan menyeluruh. Terus menerus ditetapkan dalam bentuk 

menyelenggarakan tes harian (posttest), tes bulanan (formatif) dan tes akhir 

progam (tes sumatif), menyeluruh ditetap dengan menyelenggarakan pengetesan 

yang ditujukan kepada seluruh daerah binaan (kognitif, afektif, dan psikomotor); 

psikomotor itu mencakup aspek keterampilan melakukan dan melakukannya 

dalam kehidupan (pengalaman).
71

 Biasanya evaluasi dapat dibagi menjadi 4 

jenis, yaitu : 

a. Evaluasi Formatif: yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar ke arah 

yang lebih baik, atau memperbaiki program satuan pelajaran yang telah 

digunakan. Waktu pelaksanaan setiap akhir pelaksanaan satuan program 

belajar mengajar. 

b. Evaluasi Sumatif: untuk menentukan angka atau nilai murid setelah mengikuti 

program pengajaran dalam satu caturwulan, semester, akhir tahun atau akhir 
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dari suatu program bahan pengajaran dari suatu unit pendidikan. Waktu 

pelaksanaan akhir caturwulan, semester atau akhir tahun. 

c. Evaluasi Placement (penempatan): yaitu untuk mengetahui keadaan anak 

termasuk keadaan seluruh pribadinya, agar anak tersebut dapat ditempatkan 

dapa posisinya yang tepat. Penilaian ini sebaiknya dilaksanakan sebelum anak 

mengikuti proses belajar-mengajar yang pemulaan. Atau anak tersebut baru 

akan mengikuti pendidikan di suatu tingkat tertentu. 

d. Evaluasi Diagnostik: yaitu untuk mengetahui masalah-masalah apa yang 

diderita atau yang mengganggu anak didik, sehingga ia mengalami kesulitan, 

hambatan atau gangguan ketika mengikuti program tertentu. Dan bagaimana 

usaha untuk memecahkanya. Waktu pelaksanaan dapat dilaksanakan setiap 

saat sesuai dengan kebutuhan.
72

 

Dari konsepsi di atas, maka evaluasi dapat difahami adalah untuk 

mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan anak didik dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan, memungkinkan guru menilai aktivitas  atau 

pengalaman yang dapat dan menilai metode mengajar yang diperlukan. 

 

C. Kebijakan Pemerintah Thailand Terhadap Pendidikan. 

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang 

bersistem pemerintahan Monarkhi konstitusional. Pemerintahan monarkhi adalah 
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pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan monarkhi 

konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja, akan 

tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh raja terbatasi pula oleh undang-undang dasar 

(konstitusi). “Secara umum pendidikan di Thailand sebagian besar dikelola dan 

ditangani oleh pemerintahan Thailand melalui Menteri Pendidikan (Ministry 

Education), mulai dari pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, hingga menengah atas”.
73

 Hal ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia. 

Akan tetapi pemerintahan Thailand memiliki program “Pendidikan 12 tahun 

gratis dijamin konstitusi, dan anak-anak Thailand wajib belajar sembilan 

tahun”.
74

  

Sementara itu di Thailand, sesekali kementerian lain yang memiliki 

kepentingan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dasar juga dapat 

menyumbangkan idenya dalam proses perumusan kebijakan pendidikan dasar. 

Titah raja juga harus tetap diperhatikan. Setiap ide kebijakan pendidikan dasar 

dari aktoraktor dalam pemerintah tidak boleh keluar dari koridor kehendak raja. 

Pada proses pembahasannya pun, ide awal akan dikombinasikan dengan 

masukan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kabinet. Adanya 

peran raja yang cukup besar dalam mengintervensi kebijakan pendidikan dasar di 

Thailand dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat menjadi nilai tambah 
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dimana raja akan selalu memberikan yang terbaik kepada rakyatnya dan juga 

menunjukkan adanya keterbatasan inovasi dari para pejabat pendidikan di 

Thailand.
75

 

Kebijakan dan program-program diformulasikan di tingkat pemerintah 

pusat melalui kementerian pendidikan. Pada tingkat lokal melalui ESA, 

supervisi, pemberian dukungan, dan sosialisasi kebijakan dan standar dilakukan. 

Sementara itu institusi pendidikan bertanggung jawab untuk melakukan 

implementasi dan pengelolaan pendidikan dengan derajat kewenangan tertentu.
76

 

kebijakan Departemen Pendidikan Thailand tentang sistem pendidikan 

sangat komprehensif. Kebijakan tercantum berbentuk undang-undang 

pendidikan. Undang-undang pendidikan tahun 1969 (Departemen Pendidikan 

Thailand: 1969) menyatakan bahwa “Pemerintah memiliki kewajiban untuk 

mendukung dan memperbaiki pendidikan ke arah yang lebih baik”. Pendidikan 

juga dianggap sebagai subjek yang paling utama bagi pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan dalam berbagai undang-undang.
77

 

Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi 

pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 
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1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini 

terletak pada implementasi kebijakan yang seragam, fleksibilitas dari 

implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan 

peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. 

Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup: 

1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan 

pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. 

2. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan 

pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kubutuhan masyarakat 

3. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas, 

yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal.
78

 

Sistem Pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu : pendidikan 

formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Untuk sistem 

pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. sedangkan 

sistem pendidikan non-formal terdiri dari : program sertifikat kejuruan, program 

short course sekolah kejuruan dan interest group program.
79

 

Struktur Pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun 

Anuban atau taman kanak-kanak, 6 tahun Prathom (sekolah dasar), 6 tahun 

Mattayom (sekolah menengah pertama dan atas), pendidikan vokasi dan 
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pendidikan tinggi. Wajib belajar di Thailand menerapkan keharusan bagi anak-

anak untuk mulai sekolah di Prathom 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai umur 6 

tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut Anuban (TK) 

sebelum masuk SD, namun sebagian besar orang tua mengirimkan anak-anaknya 

untuk masuk TK.
80

 

Standar Pembelajaran dalam Kurikulum Inti Pendidikan Dasar telah 

mencanangkan delapan bidang pembelajaran sebagai berikut: 

1. Bahasa Thailand 

2. Matematika 

3. Sains 

4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya 

5. Pendidikan Jasmani dan kesehatan 

6. Seni 

7. Okupasi dan Teknologi 

8. Bahasa Asing 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa para siswa di sekolah-sekolah 

menengah atas, diberikan kebebasan memilih jalur akademik atau kejuruan. Para  

siswa   yang   memilih  jalur akademis biasanya berniat untuk masuk ke 
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universitas, sedangkan siswa yang memilih jalur kejuruan biasanya berniat untuk 

mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
81

   

Evaluasi Pendidikan di Thailand, Ujian Nasional Untuk Prathom – 

Mattayom Thailand menerapkan 2 (dua) Ujian Nasional bagi pendidikan jenjang 

Prathom (SD) sampai dengan Mattayom (SMP dan SMA), tergantung pada jenis 

pendidikannya. Untuk pendidikan formal, maka setiap siswa Prathom 6, 

Mattayom 3 dan Mattayom 6 diwajibkan mengikuti Ordinary National Exam 

Test (ONET), sedangkan siswa yang mengikuti pendidikan non-formal yang 

setara dengan Mattayom 3 dan Mattayom 6 diwajibkan mengikuti Non-formal 

National Education Test (N-NET). Selain dua Ujian Nasional di atas, dikenal 

juga Ujian Nasional General Aptitude Test yang dikhususkan bagi siswa 

Mattayom 6.
82
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BAB III 

GAMBARAN UMUM MA’HAD AS-SAQAFAH AL-ISLAMIYAH  

A. Sejarah Singkat Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah. 

Pada awal Maahad As-saqafah Al-Islamiah di bawah pimpinan 

Yang Mulia Tuan Guru Haji Abd. Qadir Hayeeteh  terkenal dengan nama  

asalnya “Madrasah Mahwiyatul Ummiah Al-Islamiah” ditumbuhkan pada 

19 Desember 1976 Masihi bersamaan 2519 Budhadiah. Terletak di 

kampung Pohonstar No. 85/1 tempat 5, mukin Yarang, daerah Yarang, 

wilayah Pattani, Mempunyai tahan lebih kurang 11 rai (1 rai ukurannya 

sebanyak 1600 meter persegi) sahaja dan mengajar hanya kitab pondak 

yang tidak membagikan peirngkat pengajianan.  

Pada tahun 1977 pula, Yang Mulia Tuan Guru Haji Abd. Qadir  

Hayeeteh  membuat rayuan untuk membuka peringkat yang selanjutnya 

setanding dengan  pendidikan polisi kerajaan negara Thai pada masa itu. 

Hasilnya pada tahun 1979 dibenarkan membuka dua bagian iaitu bagian 

agama dan bagian akademik. Bagian  agama itu bermula pada peringkat 

rendah hingga ke peringkat sanawi dengan tempuh masa 10 tahun. Mereka 

yang tamat pengajian peringkat sanawi dapat bersambung di dalam dan 

luar negara seperti Mesir, Saudi Arabia, Sudah, Pakirtan, Seria, Brunei 

Darussalam, Malaysia, Indonesia, Kuwait dan sebagainya. Bagian  



 

akadimik pula bermula pada peringkat menengah bawah sahaja dengan 

tempuh masa 3 tahun.  

Pada tahun 1996 pihak ahli jawatan kuasa membuat rayuan untuk 

menumbuh lagi satu bagian akademik pada peringkat menengah atas 

dengan tempuh masanya 3 tahun tamat pengajian. Pada tahun 1997 

permohonan tersebut diterima oleh pihak kerajaan, bagi mereka yang 

tamat pengajian peringkat menengah atas dapat melanjutkan pelajaran 

pada peringkat Universiti pula seperti Rajabhat   Universiti, Prince of 

Songkla Universiti, Taksin Universiti, Ramkamheng Universiti, Walailak 

University, Kasem Bandit (BKK), dan sebagainya.  

Pada tahun 2004  Maahad As-saqafah Al-Islamiah mencatat di 

bawah bimbingan Yayasan (Mu-assasah) As-saqafah Al-Islamiah yang 

terletak di 85/1 tempat 5,  Mukim Yarang, Daerah Yarang, Wilayah 

Pattani 94160 Thailand, No Tel:0066 73 352 126 No Fex : 0066 73 439 

106. Website : www.prasanwittaya.ac.th 

Sekarang Maahad As-saqafah Al-Islamiah mempunyai 28 rai 

mengguna untuk bangunan maahad lebih kurang 14 rai yang baki lagi 

meliputi masjid, asrama pelajar dan pondak. Mahad ini terdapat 8 

bangunan mempunyai  68 ruangan, satu ruang sains, satu ruang pusat 

komputer, satu ruang perpustakaan, dua ruang perubatan lelaki dan 

perempuan, dan empat ruang musyuarat. Bangunan pentarbiran meliputi 



 

ruang pentarbir, ruang penerangan, ruang perhubungan, ruang bimbingan 

dan kauseling, dan ruang aktiviti pelajar. 

Tahun 2010 pula,berjaya dapat membuka satu peringkat lagi iaitu 

peringkat kanak-kanak (Prasekolah).Pada awalnya peringkat ini, dibuka 

hanya tahun 1-3 sahaja dan sekarang sudah dapat membuka sampai darjah 

sekolah dasar kerajaan. 

B. Visi dan Misi Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah. 

a. Visi Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah. 

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiah membina keilmuan pelajar 

berasaskan keagamaan, menuju kemajuan teknologi, alam sekitar baik 

dan menuju ke piawaian pengajian asas negara.  

 

 

b. Misi Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah.   

1. Melaksanakan pembelajaran yang berpusatkan pelajar melalui 

berbagai strategi yang inovatif dan kreatif serta mengaplikasi dan 

mengintergrasikan teknologi seperti multimedia, internet dan 

komunikasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran yang 

berselaras dengan piawaian pengajian untuk pelajar dapat berfikir, 

membuat dan menyelesaikan masalah. 



 

2. Membina alam sekitar yang baik dan ceria (segar) untuk menjadi 

sumber pengajian pelajar di luar kawasan ruangan.   

3. Menyumbang keagamaan untuk menjadikan pelajar bermoral yang 

baik, beramal yang saleh, berdisplin dan dapat hibup bahagia dalam 

masyarakat yang maju. 

C. Sarana dan Prasarana Pendidikan. 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah proses belajar 

mengajar dilaksanakan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan pendidik. Jelasnya sarana angkat 

material seperti halnya bangunan sekolah, sedangkan prasarana adalah alat 

pendukung kelangsungan proses belajar mengajar. Semakin lengkap 

sarana dan prasarana yang dimilik oleh lembaga pendidikan semakin cepat 

pula tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan dengan semaksimal 

munkin. 

Di Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah menyediakan berbagai 

fasilitas yang begitu lengkap guna mempermudah siswa dan guru dalam 

proses belajar mengajar. Adanya laboratorium yang disediakan membuat 

siswa menjadi mudah dalam mengadakan praktek belajar untuk 

mengadakan percobaan atau mengenal cara kerja sesuatu agar di masa 

depan dapat berguna di kehidupan nyata. 

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Ma’had As-Saqafah 

Al- Islamiyah adalah sebagai berikut:  



 

Tabel  

Sarana dan prasarana 

No Sarana Dan Prasarana Jumlah Keadaan 

1 Gedung  8 buah Baik 

2 Ruang kuliah  68 ruang  Baik 

3 Ruang pentarbiran  1 ruang baik 

4 Ruang penerangan  1 ruang  Baik  

5 Ruang perhubungan  1 ruang  Baik  

6 Ruang bimbingan dan kanseling 1 ruang  Baik  

7 Ruang aktiviti pelajar  1 buah  Baik  

8 Ruang laboratorium  4 ruang  Baik  

9 Ruang kesehatan 2 ruang  Baik 

10 Ruang sains  1 buah Baik 

11 Ruang computer 1 buah Baik 

12 Computer 30 buah Baik 

13 Perpustakaan 1 buah Baik 

14 Masjid 1 buah  Baik  

15 Toilet 10 buah Baik 

16 Pondak lelaki 15 buah Baik 

17 Asrama Perampuan 3 buah Baik 

18 Pondak Perampuan 8 buah Baik 



 

19 Lapangan betmintan 1 buah Baik 

20 Lapangan basketball 1 buah Baik 

21 Lapangan bola kaki 2 buah Baik 

22 Lapangan volly  1 buah Baik 

23 Bus (angkutan)  8 buah  Baik  

 

D. Stuktur Pentadbiran Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakil Pengasas 

Pengasas 

Pengtua Yayasan 

AJK Tertinggi Majlis Maahad 

  
AJK Asas pembelajaran  

Pengarah Maahad 

wakil Pengarah Maahad wakil Pengarah Maahad 

 



 

 

 

 

 

 

E. Keadaan Guru Agama Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah. 

Tabel 

Keadaan Guru Agama di Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No NAMA 
L/

P 
PANGKAT/GOL KET. 

1 
Nai Haji Abdulqodir  Ha’yeeteh L Pengasas 

  

Libur hari 

minggu  

2 
Nai Awee  Yamusana  L Wakil Pengasas Libur hari 

minggu  

3 
Nai Muhammad  Ha’yeeteh  L Pengarah Maahad 

 

Libur hari 

minggu  

4 
Nai Abdulramea   Puteh  L wakil Pengarah 

Maahad 

Libur hari 

minggu  

5 
Nai Ma’rapi  Kuna  L wakil Pengarah 

Maahad 

Libur hari 

minggu  

6 Nai Sukri  Jalek  L Guru Agama   

7 Nai Ahammad  Hajiteh  L Guru Agama   

8 Nai Using  Mama’ L Guru Agama  

9 Nai Sakariya  Ladeng  L Guru Agama  

Ketua 

Akadimik  

Ketua 

Pegawai 

Kerja  

Ketua Urusan 

Am 

Ketua 

Bendahara 



 

10 Nai Ma’yusof  Kaweng  L Guru Agama  

11 Nai Waha’  Daleng  L Guru Agama  

12 Nai Asee  Kanungmin L Guru Agama  

13 Nai Ismaeal  Akek L Guru Agama  

14 Nai Ismaeal  Tokheng  L Guru Agama  

15 Nai Mahamad  Chehe L Guru Agama  

16 Nai Yakariya  Chekteh  L Guru Agama  

17 Nai Hgozali  Ma’see  L Guru Agama  

18 Nai Nikup  Ma’yusof L Guru Agama  

19 Nai Ismaeal  Chekhe L Guru Agama  

20 Nai Samaea  Pula  L Guru Agama  

21 Nai Samaea  Yanya  L Guru Agama  

22 Nai Abdullah  Chekhee L Guru Agama  

23 Nai Wesamaae  wemamung  L Guru Agama  

24 Nai Hamzah  Yek  L Guru Agama  

25 Nai Abdulhamlem  Ngaren L Guru Agama  

26 Nai Adnan  Kupea  L Guru Agama  

27 Nai Maha’ Pajuteh  L Guru Agama  

28 Nai Abdulrazek  Baek L Guru Agama  

29 Nai Abdullah  Serirat  L Guru Agama  

30 Nai Sukri  Kahung  L Guru Agama  

31 Nai Nasri  Kama  L Guru Agama  

32 Nai Muhammadramri  Salek L Guru Agama  

33 Nai Abdulbarri  Samo  L Guru Agama  

34 Nai Abdullah  Sema’se  L Guru Agama  

35 Nai Ma’zaki  Samea L Guru Agama  

36 Nai Abdulhamkim  Bahok L Guru Agama  



 

37 Nai Zulkebli  Abuwak  L Guru Agama  

38 Nai Ma’puyee  Piriksi  L Guru Agama  

39 Nai Ahamramzi  Daok L Guru Agama  

40 Nai Usman  Wesalek  L Guru Agama  

41 Nai Dullah  Baraheng  L Guru Agama  

42 Nai Muhammadayuding Hajiteh L Guru Agama  

43 Nai Muhammadbiludi  sanarapa L Guru Agama  

44 Nang Mariyah  Awe P Guru Agama  

45 Nang Saripah  Laeng  P Guru Agama  

46 Nang Rasidah  Kalo  P Guru Agama  

47 Nang Mariyea  Sema’se P Guru Agama  

48 Nang Mariyea  Sikasoh  P Guru Agama  

49 Nang Anisoh  chikarung  P Guru Agama  

50 Nang Nuriyah  Chekhek P Guru Agama  

51 Nang Weyemilah  Akek  P Guru Agama  

52 Nang Yamilah  Pusu  P Guru Agama  

53 Nang ramziyah  Chekteh  P Guru Agama  

54 Nang Saidah  Saleebing  P Guru Agama  

55 Nang Habibah  Yuno P Guru Agama  

56 Nang Firhana  Ali  P Guru Agama  

57 Nang Badriyah  Satina  P Guru Agama  

58 Nang Aminah  Kahong  P Guru Agama  

59 Nang Nurma  Adea  P Guru Agama  

60 Nang Hamidah  Hajiteh  P Guru Agama  

61 Nang Aminah  Ma’soh  P Guru Agama  

L 43  

P 18 



 

Jumlah 61 

 

F. Keadaan Siswa Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah. 

Tabel 

Keadaan Siswa di Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No  Kelas  Jumlah  ∑ 

Siswa 

L P Jumlah 

kelas  

Jumlah 

seluruh  L P 

1. 1/1 38  38 294 399 38 693 

2. 2/1 40  40 170 

3. 2/2 40  40 

4. 2/3  46 46 

5. 2/4  44 44 

6. 3/1 42  42 257 

7. 3/2 43  43 

8. 3/3  40 40 

9. 3/4  49 49 

10. 3/5  43 43 

11. 3/6  40 40 

12. 4/1 45  45 228 

13. 4/2 46  46 

14. 4/3  45 45 

15. 4/4  46 46 

16. 4/5  46 46 

17. 5/1 40  40 215 305 214 520 

18. 5/2  43 43 

19. 5/3 49  49 

20. 5/4  42 42 

21. 5/5  40 40 

22. 6/1 40  40 174 

23. 6/2 45  45 

24. 6/3  49 49 

25. 6/4  40 40 

26. 7/1 41  41 132 

27. 7/2  42 42 

28. 7/3  49 49 

29. 8/1 21 27 48 61 227 96 288 

30. 8/2  48 48 



 

31. 9/1 18 29 47 94 

32. 9/2  47 47 

33. 10/1 22 27 49 98 

34. 10/2  49 49 

Total jumlah  570 931 1.501 570 931 1.501 1.501 

 

 

G. Pendidikan yang dilaksanakan oleh Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah 
 

Tabel I 

Jenjang Pendidikan Agama di Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah  

Tahun Pelajaran 2016/2017  

No. Jenjang Lama Sekolah 

1. Tingkat ibtidaiyah 4 Tahun 

2. Tingkat Mutawasithah 3 Tahun 

3. Tingkat Tsanawiyah 3 Tahun 

Jumlah  10 Tahun  

 

Tabel II 

Materi dalam Jenjang Pendidikan Agama di Ma’had As-Saqafah  

Al- Islamiyah Tahun Pelajaran 2016/2017  

 

No. 

 
Jenjang Materi 

1. Tingkat ibtidaiyah 

1. Al-quran  

2. Tafsir  

3. Tauhid  

4. Hadis  

5. Fiqih  

6. Tajwud  

7. Nahwu  

8. Shoraf  

9. Mutalaah  

10. Imlak  

11. Muhadasah  

12. Khot  



 

13. Akhlak  

14. Bahasa Melayu  

 

2. Tingkat Mutawasithah 

1. Al-quran  

2. Tajwud  

3. Tafsir  

4. Hadis  

5. Tauhid  

6. Fiqih   

7. Nahwu  

8. Hsoraf  

9. Balakoh  

10. Mutalaah dan nusuh  

11. Insyak  

12. Khot  

13. Imlak  

14. Tareh islam   

15. Akhlak  

16. Bahasa English 

17. Bahasa Melayu  

 

3. Tingkat Tsanawiyah 

1. Al-quran  

2. Tajwud  

3. Tafsir  

4. Hadisd  

5. Tauhid  

6. Fiqih  

7. Ulumun al-quran/usol tafsir  

8. Mustolah hadis  

9. Usolunfiq  

10. Nahwu  

11. Soraf  

12. Adap dan nusuh  

13. Balakhoh  

14. Mutalaah  

15. Imsyak  

16. Tareh  

17. Mantek  

18. Bahasa English  

19. Bahasa Melayu  

20. Tarbiyah  



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA  

A. Hasil Penelitian  

1. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dr.Hj. 

Muhammad Hj.Teh selaku kepala Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah tentang 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,  beliau menjelaskan 

sebagai berikut:  

“Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma‟had As- 

Saqafah Al- Islamiyah menerapkan sistem pendidikan agama Islam 

sesuai dengan materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

pendidikan, yang menyesuaikan antara materi pembelajaran dengan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik baik terkait dengan 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotoriknya dan 

berdasarkan falsafah negara, dengan tujuan untuk memebentuk 

peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai jiwa 

membangun negara”. 

 

Kepala sekolah Agama Patani Thailand selatan, hendaknya 

meningkatkan mutu pendidikan agama dengan memasukan pendidikan 

keterampilan kedalam materi agama, sehingga bagi peserta didik setelah tamat 

belajar dapat mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari lembaga 

pendidikan.  



 

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru-guru  

Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah tentang Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam,  beliau menjelaskan sebagai berikut: 

“Menanamkan akidah Islamiah ke dalam jiwa peserta didik dalam 

pelajaran Agama Islam. Juga mendidik peserta didik berakhlakul 

karimah (beriman berilmu dan beramal) sesuai dengan tujuan 

pendidikan di Ma‟had As- Saqafah Al- Islamiyah. Dan memahami 

tentang ajaran Islam melalui pendidik, supaya dapat merialisasikan 

dalam kehidupan harian untuk dirinya, keluarga dan msyarakat”.  

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa-siswa  

Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah tentang Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam,  beliau menjelaskan sebagai berikut: 

“Dari pembelajaran agama Islam yang didapatkan siswa dari 

Ma‟had As- Saqafah Al- Islamiyah berupa perubahan ke arah 

akhlaqul karimah, dengan pengetahuan yang luas dan kepribadian 

yang baik yang dimiliki oleh guru agama Islam akan meningkatan 

motivasi beragama dalam mempelajari ajaran Islam. Dan siswa 

mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan ini, dan semakin lebih 

militan dalam jihad untuk memperjuangkan agama Islam”.  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan materi dalam kurikulum 

pendidikan yang terkait dengan kemampuan kognitif, afektif maupun 

psikomotorik dan berdasarkan falsafah, dengan tujuan untuk membentuk 

peserta didik menjadi warga Negara yang mempunyai jiwa membangun 



 

Negara dan meningkatkan mutu pendidikan agama dengan memasukan 

pendidikan keterampilan kedalam materi agama.  

 

B. Analisis Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Isalam di Ma’had 

As- Saqafah Al- Islamiyah.  

Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses terjadinya interaksi 

guru dan siswa melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yaitu 

kegiatan belajar dengan kegiatan mengajar guru. Maka tujuan akhir dari 

proses pembelajaran yaitu adanya perubahan pada siswa kepada yang positif. 

Mengajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku yang di 

sadari. Mengajar pada hakikatnya adalah aktivitas mengorganisasikan atau 

mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya dan siswa dapat menyerap 

materi pelajaran dengan baik dan benar. 

Dalam proses pembelajaran perlu persiapan yang baik, agar dapat 

mempermudahkan dan meningkatkan proses pembelajaran serta hasil belajar 

siswa. Maka diperlukan beberapa komponen yang saling  mempengaruhi dan 

saling melengkapi. Hal ini mengandung arti bahwa komponen dalam suatu 

pembelajaran sesuai dengan fungsinya saling berhubungan satu sama lain dan 

membentuk satu kesatuan. Baik itu rumusan pembelajaran pendidikan agama 

Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah secara umum dapat di katakan 

baik, karena dalam melaksaan proses pembelajaran agama Islam 

menggunakan komponen-komponen tersebut. Sehingga membuat Ma’had As- 



 

Saqafah Al- Islamiyah bisa menghasikan prestasi yang memuaskannya itu 

dengan ditandai dengan penguasaan materi oleh anak didik yang mendekati 

tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.  

a. Tujuan 

  Tujuan merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. 

Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu 

sangat penting sebab menentukan kearah mana proses pembelajaran. Oleh 

karena itu tujuan harus spesifik, jelas akan memberi petunjuk terhadap 

penelitian. 

Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had As- Saqafah 

Al- Islamiyah dapat menjadi  dasar landasan dalam menamamkan nilai-nilai 

agama Islam pada siswa. Sedangkan tujuan umum pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah adalah dapat membentuk 

pribadi-pribadi yang intelektual beriman mengamal nilai-nilai agama Isalam 

dengan landasan akidah yang kuat, berakhlak mulia serta terampilan. 

Dalam hal ini, perumusan tujuan pembelajaran pendidikan agama 

Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah guru harus mengunakan cara-cara 

yang benar, baik dalam kegiatan kurikulum melalui kegiatan pembelajaran, 

sehingga tujuan yang di maksud adalah sebagai berikut: tujuan harus spesifik 

dan dinyatakan dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan ukur, harus 

dinyatakan dalam  bentuk kelakuan yang dapat diamati dan ukur, harus 

dinyatakan dalam kondisi apa tujuan itu dicapai, harus ditentukan kriteria 



 

tingkatan keberhasilkan yang harus dicapai siswa, hendaknya dinyatakan 

dalam bentuk kata kerja yang dapat dilakukan siswa  setelah belajar. 

 

b. Materi 

Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan 

dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui 

kegiatan pembelajaran agar menjadi kompeten. Karena materi merupakan 

bidang studi yang telah dipilih berdasarkan kriteria keilmuan dan 

penggunaannya yang dapat menunjang tercapainya tujan ditetapkan dalam 

kurikulum.  

Pembelajaran agama Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah, 

materi pembelajarannya secara keseluruhan berorientasi pada pembinaan 

jasmani dan rohani siswa berdasarkan ajaran-ajaran Isalm di Ma’had As- 

Saqafah Al- Islamiyah dapat disimpulkan sebagai berikut: didang Akidah, 

Syariat, Muamalat, Akhlak, Al-Qur‟an, hadish, Bahasa Arab, Bahasa Melayu, 

dimana materi tersebut di berikan secara seimbang sesuai pada tingkat kelas 

masing-masing, sehingga materi tersebut mampu membentuk religiusitas 

siswa, agar mengakar kuat dan mempunyai pengaruh sepanjang hidupnya. 

  



 

Tabel  

 Materi Pendidikan Agama Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah  

 

c. Metode 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dapat ditempuh oleh 

guru dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan dalam proses belajar 

mengajar. Seorang guru dituntut untuk senantiasa memakai berbagai metode 

pembelajaran. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa tidak cepat bosan 

terhadap materi yang disampaikan. Apabila guru dapat memilih dan mampu 

menggunakannya dengan tepat dan benar maka cepatlah sampai tujuan 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran agama Islam di Ma’had As- 

Saqafah Al- Islamiyah guru menggunakan beberapa metode yaitu: metode 

KELAS  TINGKAT  MATERI 

  Al-quran 

  Tajwud 

  Tafsir 

  Hadisd 

  Tauhid 

  Fiqih 

  Ulumun al-quran/usol tafsir 

  Mustolah hadis 

VII Tsanawiyah Usolunfiq 

  Nahwu 

  Soraf 

  Adap dan nusuh 

  Balakhoh 

  Mutalaah 

  Imsyak 

  Tareh 

  Mantek 

  Bahasa English 

  Bahasa Melayu 

  Tarbiyah 



 

hafalan, pemberian tugas, diskusi, teladanan, ceramah, Tanya jawab, 

demontrasi. Dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam proses 

pembelajaran. 

Dengan demikian pentingnya penggunaan metode dalam 

pembelajaran, maka seorang guru harus mengusai beberapa metode 

pembelajaran, sehingga setiap penyampaian materi yang berbeda seorang 

pendidik harus menggunakan metode yang lain yang cocok dengan materi 

yang disampaikan. Sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang efektif 

dan efisien.  

Tabel  

Metode dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah  

 

KELAS TINGKAT MATERI METODE PRESENTASE KETERANGAN 

   Baca 90% Sangat baik 

VII Tsanawiyah Al-Qur’an Hafalan 80% baik 

   Tanya 70% cukup 

   praktek 80% baik 

 

d. Media 

Media pembelajaran adalah suatu cara, alat, atau proses, yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima 

pesan yang berlangsung dalam proses pendidikan. Media pembelajaran 



 

merupakan seperangkat alat bantu yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa atau peserta 

didik. Dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa 

sehingga mendorong terjadinya proses belajar mengajar.  

  Namun kenyataan, media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

agama Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah ada dua bentuk yaitu: Alat 

pembelajaran di dalam kelas, terdiri dari Papan tulis, Kapur, Buku-buku 

bacaan dan Alat-alat audio-visual sepertinya Computer, Lep, Radio, LCD, 

Gambar dan Kartan. Dengan adanya media akan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu pembelajaran karena dalam kegiatan pembelajaran 

ketidakjelasan materi ajar yang di sampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan materi yang akan 

disampaikan kepada anak didik dapat diserhana dengan bantuan media. 

Dengan dimikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa 

bantuan media. 

Tabel  

Media dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah 

 

KELAS  TINGKAT  MATERI MEDIA PRESENTASE KETERANGAN 

   Papan tulis 70% cukup 

VII Tsanawiyah Al-Qur’an Video 95% Sangat baik 



 

   handphone 80% baik 

   Al-Qur’an 90% Sangat baik 

 

e. Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang guru untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tersebut, 

dan diantara evaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu evaluasi hasil belajar. 

Evaluasi hasil belajar ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan 

dan keterampilan siswa setelah menerima materi dan arahan dari seorang 

guru.  

Untuk mengetahui kegiatan pembelajaran itu berhasil atau tidak, maka  

Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah mengadakan beberapa evaluasi antaralain:  

1) Ujian lisan atau syafawi, ujian lisan atau syafawi ini selalu dilakukan oleh 

guru terhadap siswa setelah 3(tiga) kali berlangsung pembelajaran. 

Biasanya ujian lisan ini dituntut agar siswa benar-benar menguasai 

pelajaran tersebut. Ujian lisan merupakan pengumpulan nilai-nilai untuk 

memberi nilai tambahan pada ujian akhir penggal (akhir semester). 

2) Ujian tulisan atau tahriri, ujian tulisan atau tahriri dilakukan dalam satu 

panggal atau satu semester sebayak dua kali ujian, yaitu: ujian tegah 

semester dan ujian akhir semester. Adapun soal-soal itu dikeluarkan oleh 

Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah sendiri. Mata pelajaran yang 



 

diujiankan itu tergantung atas guru memegangnya. Terserah beberapa 

pokok ujian. Dengan tujuan untuk ingin mengatahui bahwa sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah guru sampaikan.  

 Tabel 6 

Evaluasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah Kelas VII Tingkat Tsanawiyah  

 

NO Nama Siswa L/P Nilai Keterangan 

1 Anisah Pradu P 95 Tuntas  

2 Arina Chetae P 80 Tuntas 

3 Arini Chetae P 75 Tuntas 

4 Alisa pradu P 85 Tuntas 

5 Baseeroh lueyao P 90 Tuntas 

6 Fatimah Waenaye P 85 Tuntas 

7 Hasanah Chema P 85 Tuntas 

8 Husnita Yatee P 80 Tuntas 

9 Kausar Khami’ P 75 Tuntas 

10 Kitiya Jehtae P 85 Tuntas 

11 Mareeyah Dumidae P 85  Tuntas 



 

12 Murani Moming P 60 Belum Tuntas 

13 Nuramani Surmae P 85 Tuntas 

14 Nurhuda Sahoh P 85 Tuntas 

15 Nurhafisa Toh P 80 Tuntas 

16 Nuriana Adam P 85 Tuntas 

17 Nureeda Yusoh P 80 Tuntas 

18 Rusnee Sa’a P 85 Tuntas 

19 Ruhani Chema’ P 85 Tuntas 

20 Rusnanee Tokwae P 65 Belum Tuntas 

21 Rusnida Kasor P 85 Tuntas 

22 Suhaila Dolohseng P 85 Tuntas 

23 Sarina Muhi P 80 Tuntas 

24 Sarina Cheni P 90 Tuntas 

25 Suraiya Yanya P 60 Belum Tuntas 

26 Salwani Kangi P 60 Belum Tuntas 

27 Sakiyah pongsta P 90 Tuntas 



 

28 Suraiya Puteh P 85            Tuntas 

29 Soraya Cheha P 75 Tuntas 

30 Usana Hayae P 75 Tuntas 

N=26 Rata-Rata 2,415/30 = 80.5 

 

C. Analisis Pembelajaran Pendidikan Ma’had dan Thailand.  

Pembelajaran adalah suatu proses aktivitas interaksi antara siswa 

dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu 

perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, maupun keterampilan). Pada 

hakikatnya pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan peserta 

didik atau bagaimana membuat perserta didik dapat belajar dengan mudah dan 

terdorong oleh kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa yang 

teraktualisasikan dalam kerikulum sebagai kebutuhan peserta didik. 

Pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur 

manusiawi, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Pendidikan adalah  sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 



 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.  

Pembelajaran Pendidikan  Thailand dengan Ma’had As- Saqafah Al- 

Islamiyah di Patani Thailand Selatan dikatakan tidak sama. Karena 

Pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak banyak 

mengalami hambatan dan pelaksanaannya, karena pendidikan umum telah 

mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Thailand  sedangkan 

Pendidikan Agama Islam belum sepenuhnya mendapatkan perhatian 

sebanding sekolah umum lainnya bahkan memiliki standar berbeda sebagai 

berikut :  

a. Kurikulum  

 Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan 

oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pegelola maupun penyelenggara, 

khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum mengarahkan segala 

bentuk aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang sesuai dengan 

falsafah hidup bangsa, memegang peran penting dalam suatu sistem 

pendidikan. Maka kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus 

mampu menghantarkan anak didik menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, 

terampil dan berbudi luhur, berilmu, bermoral, tidak hanya sebagai mata 

pelajaran yang harus diberikan kepada murid sema-mata, selainkan sebagai 

aktifitas yang direncanakan untuk dialami, diterima dan dilakukan.  



 

 Kurikulum sering dijadikan faktor penyebab menurunnya mutu 

pendidikan agama Islam di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah. Karena 

kurikulum yang diberikan oleh pemerintah Thailand tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan anak didik dan menyempitkan wawasan anak 

didik, sehingga ilmu pegetahuan pendidikan agama Islam yang dapat bagi 

anak didik cuman setikit. Maka Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah akan 

banyak dilakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, 

salah satunya melalui implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam. 

b. Tenaga Edukatif  

 Menurut pasal 30 dari UU guru dan pendidikan tentang personil 

dewan guru dan tenaga pendidikan. Siapa yang akan menjadi guru dan tenaga 

pendidikan harus memiliki kerekteristik sebagai berikut:  

1. Warga Negara Thai 

2. Tidak kurang dari 18 tahun  

3. Mengikuti filsafat Negara adalah iman dalam rezim pemerintahan 

yang demokratis dengan Raja sabagai kepala Negara dengan 

konstitusi Kerajaan Thailand. 

4. Bukan pejabat dari politikus, politisi lokal atau administrator 

lokal. 

5. Tidak terkena penyakit kelemahan mental, penyakit gila atau 

penyakit yang didefinisikan dalam peraturan K.c.s. 



 

6. Tidak hadir selama suspensi. Diperintahkan untuk meninggalkan 

layanan sebelum UU ini atau hukun lainnya. Atau suspense atau 

pencabutan izin bahwa kriteria yang ditetapkan dalam hukum dan 

organisasi professional lainnya. 

7. Tidak kurang dalam moralitas untuk berprofesi sebagai guru. 

8. Tidak ikut aktif di partai politik atau pejabat partai politik. 

9. Tidak bangkrut. 

10. Tidak dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Kecuali 

hukuman yang dilakukan melalui kelalaian atau pelanggaran kecil. 

11. Tidak pernah dihukum oleh mahkamah atau dipecat, diberhentikan 

dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), organisasi masyarakat 

atau lembaga negara lainnya, atau oeganisasi internasional. 

12. Tidak pernah dihukum diberhentikan atau dipecat karena 

pelanggaran disiplin undang-undang ini atau hukum lainnya. 

13.  Tidak memiliki telah dilakukan untuk menyelidiki korupsi di 

layanan pemerintah tau bekerja di lembaga negara.  

Kriteria di atas merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap 

orang yang ingin mendapatkan izin untuk menjadi guru dalam pendidikan 

Nasional dan statusnya sebagai pengawai negeri. Guru harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kelulusan ilmu 

pendidikan keguruan. Di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah Patani Thailand 

Selatan melaksanakan dualisme pendidikan yaitu pendidikan agama dan 



 

pendidikan saman (umum). Guru di bidang saman (umum) memiliki kriteria 

yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan guru bidang agama sebagian 

kecil saja yang memenuhi syarat tersebut. Dan tidak pasti seorang guru agama 

harus lulusan pendidikan keguruan terlebih dahulu, karena sekolah agama 

merupakan sekolah sewasta, maka  guru agama tidak termasuk sebagai status 

penggawai negeri dan tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Bahkan gaji 

perbulan bagi guru agama lebih redah dari guru saman (umum).  

c. Sarana dan Prasarana  

Fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dan melancarkan pelaksanakan suatu sekolah. Jadi dalam hal 

ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Sarana pendidikan merupakan 

salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran. Yang dimaksud fasilitas adalah semua alat dan perlengkapan 

yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan bersifat 

mendukung yang tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar.  

 Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah memiliki fasilitas yang cukup 

bagus tetapi masih kurang dengan jumlah siswa yang ada sehingga terjadi 

hambatan dan kesulitan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan di sekolah 

umum (negeri) memiliki fasilitas yang lengkap dengan kebutuhan siswa 

sehingga memudahkan dalam proses belajar mengajar. Ma’had As- Saqafah 

Al- Islamiyah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena 

sistem pendidikan Islam terpadu yang diinginkan oleh masyarakat tidak 



 

didapati di sekolah negeri. Sehingga bayak masyarakat memasukkan anak-

anak belajar ke dalam Ma’had.   

d. Ijazah  

Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan tamat belajar di suatu 

sekolah, sehingga setiap siswa yang sudah lulus sekolah akan mendapatkan 

ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

berikutnya. Ijazah juga berguna ketika seseorang mencari perkerjaan dan jadi 

persyaratan untuk melampirkan ijazah di dalam surat lamaran pekerjaan 

sebagai bukti bahwa kita benar-benar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.  

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di bidang agama bagi siswa yang 

memiliki ijazah akan mengalami kesulitan untuk studi mereka di perguruan 

tinggi dalam negeri, sehingga mereka harus melanjutkan  studinya di luar 

negeri seperti ke Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Indonesia, sudan, Brunai 

Darussalam dan lainnya, agar ijazah mereka di akui sama pemerintah dan 

masyarakat. Sedangkan sekolah dari pemerintah Thailand bisa lanjut belajar 

di penguruan tinggi dan otomatis ijazah di akui oleh pemerintah.  

e. Beasiswa  

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang 

masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan proses 

pendidikannya hingga selesai. Bantuan tesebut biasanya berbentuk dana 

untuk menunjang biaya pendidikan selama siswa atau mahasiswa menempuh 

masa pendidikan. Pemberian beasiswa ini diberikan oleh pemerintah, 



 

lembaga pendidikan maupun pihak luar bertujuan untuk meningkatkan 

pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami 

kesulitan ekonomi, mendorong dan mempertahankan semangat belajar para 

siswa dan mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat 

waktu, mendorong meningkatkan prestasi sehingga memajukan  kualitas 

pendidikan. 

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di bidang agama tidak ada beasiswa 

dari pemerintah sehingga setiap tahun Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

mengadakan beasiswa dari Ma’had sendiri untuk siswa di bidang agama yang 

pintar dan kurang mampu untuk menlanjurkan perguruan tinggi. Sedangkan 

di bidang umun/ saman pada setiap tahun ada beasiswa dari pemerintah untuk 

melanjutkan perguruan tinggi seperti di Rajapath University, Thammasat 

University, Ramkamhaeng University, Sungklanakharin University, Taksin 

University dan lainnya.  

 

 

 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi tentang 

“Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Ma’had As- Saqafah 

Al- Islamiyah di Patani (Thailand Selatan).” Maka dapat penulis simpulkan yaitu : 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Ma’had As- Saqafah 

Al- Islamiyah di Patani (Thailand Selatan) secara umum dapat dikatakan baik. Hal 

ini terdapat terkaitan erat antara komponen-komponen pembelajaran yang terlihat 

pada waktu proses pembelajaran tersebut berlangsung serta hasil wawancara 

dengan sejumlah guru di Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah. Adapun Komponen-

komponen tersebut adalah : tujuan, materi, metode, media dan eveluasi 

pembelajaran saling berkaiatan satu sama lain sehingga pembelajaran berjalan 

dengan baik.  

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had As- Saqafah Al- 

Islamiyah sedikit mengalami kesulitan dalam proses pendidikan karena dengan 

ketidak samaan antara pendidikan di ma’had dengan pendidikan Thailand 

sehingga menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam 

pada Ma’had As- Saqafah Al- Islamiyah di Patani (Thailand Selatan).   

 

 



 

B. Saran 

Setelah penulis mengadakan penelitian di Ma’had As- Saqafah Al- 

Islamiyah di Patani (Thailand Selatan) dan menganalisis hasilnya, maka ada 

beberapa saran yang dapat peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Sekolah / Pemerintah   

a. Diharapkan dapat memberi sumbagan pemikiran dalam usaha yang 

sedang dan akan dilaksanakan oleh pimpinan di Ma’had As-Saqafah Al-

Islamiyah, juga dapat mengatasi problem yang dihadapi khususnya yang 

berkaitan dengan pembelajaran pendidikan Agama Islam. 

b. Diharapkan penelitian ini sebagai masukan dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan. 

2. Kepada  Guru  

a. Guru pendidikan agama Islam diharapkan bersedia untuk mengikuti 

latihan-latihan yang telah diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan 

lain dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di 

Ma’had. 

b. Guru pendidikan agama Islam diharapkan dapat menerapkan 

pembelajaran pendidikan agama Islam dengan baik dan selalu 

memberikan inovasi agar pembelajaran bisa lebih menarik lagi.  

 

 

 



 

3. Kepada penelitian  

a. Penelitian ini sebagai penambah wawasan tidak hanya bagi peneliti, 

tetapi juga bagi peneliti lainnya sebagai bahan perbandingan 

pengetahuan dan sebagai penambah khasanah keilmuan. 

b. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

agar menjadi penelitian yang lebih mendalam lagi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Al-Qur’an                              kelas   : VII 

Topik     : Hukum membaca mim sukun           Waktu : 1 Jam  

Guru      : Abdullah Sema’ae                             Sekolah : Ma’had As-Saqafah Al-

Islamiyah 

 

1. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.1 Menjelaskan macam-macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin 

1.2 Mencari hukum bacaan mim sukun dalam QS Al Bayyinah dan Al Kafirun  

2. MATERI PEMBELAJARAN  

2.1 Macam hukum bacaan mim sukun     

2.2  Macam hukum bacaan mim sukun  

3. METODE PEMBELAJARAN 

3.1 Konsep Mapping 

3.2 Tanya jawab  

4. MEDIA PEMBELAJARAN  

4.1 Buku paket Al-Qur’an-Hadist kelas 7 

4.2 Juz „Amma  

4.3 Kertas A4  

5. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 Kegiatan pertama :  10 minit 

- Guru mengucapkan salam dan mengajak berdo’a bersama 

- Guru menanyakan keadaan peserta didik, mengecek kehadiran siswa  

- Guru mereviuw sekilas tentang pembelajaran sebelumnya 

- Guru menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan ada pertemuan itu 

 Kegiatan kedua : 40 mimit  



 

- Guru memberikan penjelasan singkat berkenaan hukum nun 

sukun/tanwin. 

- Guru meminta siswa untuk mengemukakan ide atau gagasan tentang 

materi pokok mim sukun  yang akan disampaikan dalam bentuk 

konsep-konsep. 

- Guru meminta siswa untuk memilih konsep yang utama dari ide atau 

gagasan yang telah dikemukakan. 

- Guru meminta siswa untuk menulis kembali konsep-konsep utama 

kedalam bentuk peta konsep pada kertas kosong. 

- Guru meminta siswa menggambarkan konsep-konsep yang saling 

berhubungan.  

- Setelah semua konsep telah digambarkan pastikan para siswa memberi 

garis tanda saling berhubungan antar konsep. 

- Guru mengajak siswa seluruh kelas untuk mengoreksi dan 

mengevaluasi terhadap peta-peta yang telah dipresentasikan. 

 Kegiatan ketiga : 10 minit  

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi hukum mim mati yang belum mengerti. 

- Guru menjemput beberapa siswa untuk memberi kesimpulan terhadap 

materi yang telah dipelajari. 

- Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan salam 

6. PENILAIAN  

Soal tanya jawab :  

1. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan mim sukun ? 

jawaban 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………… 



 

2. Mengidentifikasikan bacaan mim sukun dalam QS Al bayyinah dan Al 

Kafirun ?  

jawaban 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………  

3. Mengaplikasikan bacaan mim sukun dalam QS Al bayyinah dan Al 

Kafirun ?  

jawaban……………………………………………………………………

………... 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………… 

Penilaian :  

Aspek Yang Dini lai  

Skor 

Kurang  Cakap  Baik  

Ketepatan peta konsep tentang macam-macam 

hukum bacaan mim sukun 
   

Ketepatan peta konsep tentang bacaan mim sukun 

dalam QS Al Bayyinah  
   

Ketepatan peta konsep tentang bacaan mim sukun 

dalam Al Kafirun 
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Lampiran 2 

Transkip wawancara 

Informan : Ismail 

Lokasi  : Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

 

No Peneliti Informan 

1. Bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Ma’had As- saqafah Al- Islamiyah 

Setiap mata pelajaran bergantung 

guru tetapi kita lebih 

memperkuatkan agama dan 

menamamkan akidah Islamiah 

serta berakhlakul karimah  

2. Metode apa yang digunakan para guru dalam 

memberikan pembelajaran 

Tugas, hafalan, cerita, 

demonstrasi, membaca 

3.  Diantara metode-metode tersebut mana yang paling 

bayak dipakai  

Tugas dan demonstrasi  

4. Apakah guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran di lengkapi dengan media 

pembelajaran 

Laptop, karton, papan tulis, 

spidol 

5. Apa kendala yang sering dialami guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada murid 

Siswa datangnya sering 

terlambat, tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru 

6. Bagaimana hasil pembelajaran dengan metode 70% 



 

konvensional ( ceramah ) 

7.  Bagaimana hasil pembelajaran dengan selain metode 

konvensional ( ceramah ) 

95% 

8.  Kesulitan apa yang dialami guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran selain metode konvensional  

( ceramah ) 

Kesulitan dalam pemberian nilai 

bagi siswa yang sering tidak 

masuk 

9. Apa kurikulum yang di pakai di Ma’had As- Saqafah 

Al- Islamiyah 

Tidak memakai kebijakan 

kurikulum dari pemerintah 

melainkan menggunakan 

kurikulum di sekolah 

10. Bagaimana impelementasi kurikulum tersebut Ada shalat berjama’ah, 

mengadakan pengajian 

peringatan hari kebesaran Islam 

11. Bagaimana / apa hasil yang di capai di pembelajaran 

kurikulum tersebut  

Siswa suka dalam mengikuti 

perlombaan 

 

Transkip wawancara 
Informan : Ma’yusof 
Lokasi  : Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 
 

No Peneliti Informan 

1. Bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Ma’had As- saqafah Al- Islamiyah 

Mengajar dengan mengikuti 

kurikulum yang dipakai disekolah 



 

berupa perubahan ke arah 

akhlakul karimah.  

2. Metode apa yang digunakan para guru dalam 

memberikan pembelajaran 

Praktek, ceramah, inquiri, cerita 

3.  Diantara metode-metode tersebut mana yang paling 

bayak dipakai  

Praktek dan ceramah 

4. Apakah guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran di lengkapi dengan media 

pembelajaran 

Menggunakan handphone, 

gambar, LCD 

5. Apa kendala yang sering dialami guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada murid 

Dikala pagi para siswa terlambat 

datang kesekolah 

6. Bagaimana hasil pembelajaran dengan metode 

konvensional ( ceramah ) 

75 % 

7.  Bagaimana hasil pembelajaran dengan selain metode 

konvensional ( ceramah ) 

95% 

8.  Kesulitan apa yang dialami guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran selain metode konvensional  

( ceramah ) 

Sarana prasarana yang digunakan 

dalam proses Pembelajaran tidak 

mencukupi karena jumlah 

siswanya terlalu banyak 

9. Apa kurikulum yang di pakai di Ma’had As- Saqafah 

Al- Islamiyah 

Mengikuti Kurikulum 

pemerintah, dan mengikuti 

kurikulum Al-Azhar, serta 

menggunakan kurikulum yang 



 

dipakai disekolah 

10. Bagaimana impelementasi kurikulum tersebut Melakukan puasa peringatan hari 

kebesaran Islam, membaca 

khutbah pada setiap dimasjid 

pada jenjang Tsanawiyah 

11. Bagaimana / apa hasil yang di cepai di pembelajaran 

kurikulum tersebut  

Tujuan kurikulum tersebut dapat 

tercapai karena akan diberikan 

sangsi bagi siswa yang tidak 

melaksanakannya 

Transkip wawancara 

Informan : Muhammad 
Lokasi  : Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

No Peneliti Informan 

1. Bagaimana Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Ma’had As- saqafah 

Al- Islamiyah 

Implementasi Pembelajaran 

pendidikan disesuaikan dengan materi 

dalam kerikulum  yang menyesuaikan 

antara materi dengan potensi yang 

dimiliki siswa dan bersadarkan 

filsafah negara  

2. Metode apa yang digunakan para guru dalam 

memberikan pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, dan praktek 

3.  Diantara metode-metode tersebut mana yang 

paling bayak dipakai  

Praktek, tanya jawab  



 

4. Apakah guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran di lengkapi dengan media 

pembelajaran 

Media yang digunakan dibuat oleh 

para siswa yang selanjutnya 

dipresentasikan dalam proses 

Pembelajaran 

5. Apa kendala yang sering dialami guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada murid 

Kurangnya biaya, tidak adanya 

ruangan untuk menyimpan media 

yang telah dibuat oleh para siswa 

6. Bagaimana hasil pembelajaran dengan metode 

konvensional ( ceramah ) 

70% 

7.  Bagaimana hasil pembelajaran dengan selain 

metode konvensional ( ceramah ) 

90% 

8.  Kesulitan apa yang dialami guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran selain metode 

konvensional  

( ceramah ) 

Kurangnya kemampuan para guru 

dalam menguasai metode-metode 

lainnya 

9. Apa kurikulum yang di pakai di Ma’had As- 

Saqafah Al- Islamiyah 

Memakai kurikulum umum, 

kurikulum hafidz, kurikulum lughotul 

‘arobiyah 

10. Bagaimana impelementasi kurikulum tersebut Setiap hari rabu melakukan shalat 

dhuha, setiap 2/3 bulan melakukan 

shalat tahajud (qiyamul lail) dalam 

lingkup sekolah dan luar sekolah, 

pada jenjang akhir tsanawiyah harus 



 

melaksanakan praktek mengajar 

disekolah TK 

 

 


