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ABSTRAK 

PROBLEMATIKA  DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DI SDN 01 SUMBERBANDUNG PRINGSEWU 

Oleh  

USWATUN HASANAH 

 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalani 

kehidupannya agar mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi lebih baik. 

Problema adalah hal yang belum dipecahkan dan yang menimbulakan masalah dan 

perlu dipecahkan. Dalam proses pelaksanaanya, pembelajaran bukanlah suatu 

aktifitas yang berdiri sendiri, banyak faktor lain yang berkesinambung yang ikut 

terlibat langsung di dalamnya, oleh karena itu pembelajaran sering kali tidak selalu 

berjalan dengan baik dan lancar dan tidak pernah terlepas dari berbagai problematika 

dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat 

dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, namun kenyataan di lapangan hasil 

belajar peserta didik masih rendah, oleh sebab itu penulis mengajukan rumusan 

masalah “Problematika apa saja yang dihadapi dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 01 Sumberbandung Pringsewu?”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SDN 01 Sumberbandung pringsewu.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, 

dalam pengumpulan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode 

interview sebagai metode pokok, kemudian metode observasi, dan dokumentasi 

sebagai metode pendukung, sedangkan metode analisa data penulis gunakan secara 

induktif dimana hal-hal yang bersifat khusus ditarik kesimpulan kehal-hal yang 

bersifat umum. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam ditemukan permasalahan pada guru dan peserta didik itu sendiri, guru 

yang masih kurang memiliki wawasan, padahal guru sebagai tranformator ilmu, 

masalahnya seorang guru menggunakan metode yang monoton sehingga peserta didik 

tidak berkembang dan kurang kreatif. Dari peserta didik itu sendiri peserta didik 

lemahnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan lingkungan keluarga 

yang kurang mendukung sehingga peserta didik malas untuk belajar pendidikan 

agama Islam. 

Kata kunci: Problematika dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penjelasan Judul 

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam 

semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah 

sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di 

dalamnya. Untuk menghindari kesalpahaman dalam memahami judul ini maka 

penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Problematika yang dimaksud dengan problematika yaitu berasal dari kata 

problem yang artinya persoalan, masalah. Sedangkan problematik/ 

problematika berarti yang menimbulkan masalah, yang belum dapat 

dipecahkan. 

2. Pembelajaran yang dimaksud dengan pembelajaran adalah segala upaya 

yang dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri 

siswa. Secara implisit, didalam pembelajaran ada kegiatan memilih, 

menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang diinginkan.
1
 

Dengan demikian problematika pembelajaran adalah suatu persoalan atau 

masalah di dalam proses pembelajaran baik dari guru ataupun dari peserta 

didik yang harus dipecahkan agar tercapainya tujuan yang maksimal. 

                                                           
1
 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran  ( Bandung: Prospect, 2009), h. 32. 
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3. Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dengan pendidikan Islam di 

sisni adalah suatu bimbingan hidup yang diberikan oleh pendidikan anak, 

dengan harapan akan mampu membentuk keimanan dan ketakwaan yang 

dikaji.
2
 

Pendidikan agama Islam di sini adalah suatu mata pelajaran yang penulis 

teliti dalam peningkatan hasil belajar dengan adanya problematika yang 

ada. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwanya 

problematika pembelajaran PAI terletak pada dua komponen utama yaitu guru 

dan anak didik, maka kemungkinan besar penyebab munculnya problematika 

pada pembelajaran PAI selam ini disebabkan oleh guru atau pun dari anak 

didik itu sendiri yang berasal dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari 

luar. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Teoritis 

Problematika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui 

alasannya dan dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya. 

 

 

 

                                                           
2
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah ( 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 145 
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2. Alasan Praktis 

Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada dapat 

diketahui, dan selanjutnya kita berikan solusi agar dapat memperoleh 

hasil belajar yang kita inginkan sesuai dengan yang ditentukan. 

3. Alasan dilapangan 

Problematika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada pesrta 

didik di SDN 01 Sumberbandung berpengaruh pada hasil belajar, yang 

dalam hal ini berkaitan dengan hasil belajar peserta didik yang rendah 

karena terdapat problematika dalam proses pembelajaran. Sehingga 

penulis ingin mengungkapkan permasalahan tersebut secara 

komprehensif. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalani 

kehidupannya agar mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi lebih baik. 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu. Oleh karena itu, pembaharuan 

pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan 

pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat 

menaikan harkat dan martabat manusia Indonesia. Pembangunan dibidang 

pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 
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meningkatkan kualitas kehidupan manusia indonesia dalam rangka 

menciptakan yang berpotensi dan berakhlakul karimah. Karena pendidikan 

mempunyai peran yang sangat urgen untuk menjamin perkembangan dan 

kelangsungan kehidupan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian 

masyarakat.  

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II  pasal 3, yakni: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab”.
3
 

Mengingat pendidikan itu sangat berperan dalam kehidupan manusia, 

maka seorang pendidik harus berusaha untuk mencapai segala sesuatu tujuan 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hal ini 

tentunya pengajaran harus tepat setepat mungkin untuk meningkatkan 

kuyalitsa pendidikan. Salah satu usaha untuk tujuan tersebut adalah guru harus 

menerapkan strategi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Salah satunya adalah menerapkan model dan media pembelajaran yang tepat. 

Proses belajar mengajar merupakan proses interaksi edukatif yang 

akan membawa peserta didik pada dunia baru yang belum pernah dialami 

                                                           
3
  Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bab II ayat (1). 
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sebelumnya. Dalam interaksi dan komunikasi terdapat tiga element, yaitu: 

komunikator (orang yang menyampaikan pesan), komunikan (orang yang 

menerima pesan), dan pesan itu sendiri. Jika salah satu dari tiga element 

tersebut tidak ada maka penyampaian pesan atau interaksi sebagai tujuan 

utama tidak dapat tercapai dengan baik. 

Pendidikan juga harus ditanamkan nilai-nilai agama khusunya 

pendidikan agama Islam. Dengan tujuan membentuk pribadi yang baik. 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 

                          

                       

            

Artinya:”.....niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajar, 

dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan”.( Q.S Al-Mujadilah, 

58:11)
4
 

Sampai saat ini pun, mayoritas orang menyakini bahwa pendidikan 

yang baik adalah pilar utama dalam pembentukan mental dan karakter siswa. 

Pendidikan yang baik akan menjadi media efektif dalam membentuk mental 

                                                           
4
  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Pustaka Agung 

Harapan, 2002), h. 793. 
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ataub karakter siswa. Harapan tersebut bisa diperoleh melalui berbagai 

kegiatan pendidikan yang dijalankan di sekolah. Salah satunya adalah peserta 

didik akan memperoleh perngalaman berbagai ilmu, kehidupan dan 

keterampilan yang diberikan oleh guru-guru mereka. Karenanya guru 

menempati peran strategis dalam menunjang optimalisasi hasil pendidikan 

yang akan nyata dirasakan oleh anak didiknya. 

Dengan demikian secara umum tujuan pendidikan disekolah harus 

mampu mendukung kompetensi tamatan sekolah, berupa pengetahuan, nilai, 

sikap, dan kemampuan untuk mendekatkan dirinya dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan kebutuhan daerah. Sementara itu, kondisi pendidikan kita 

ini, lebih diwarnai oleh pendekatan ceramah, sehingga kurang mampu 

merangsang siswa untuk terlibat aktif dala proses belajar mengajar. 

Pembelajaran tergantung dari kemampuan guru untuk melaksanakan 

dan mengemasa aproses pembelajaran, sebagaimana pendapat Saekhat Mukhit 

menyatakan bahwa “pembelajaran yang dilaksanakan secara baik akan 

memberi kontribusi yang sangat dominan bagi siswa, sebaliknya apabila 

pembelajaran secara tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit 

dikembangkan atau diberdayakan”.
5
 

Tujuan pendidikan nasional tersebut sejalan dengan tujuan dari 

pendidikan agama Islam (PAI), Pusat Kurikulum Depdiknas mengemukakan 

bahwa tujuan pendidikan agama Islam di Indonesia adalah: 

                                                           
5
  Saekhan Muhit, Pembelajaran Kontekstual (cet. 1) (Semarang: Rosail Media Group, 

2007), h. 1. 
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Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, peserta didik 

melalui pemberian dann pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengelaman, 

serta pengelaman peserta didik sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, sertaa 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bertbangsa, dan 

bernegara.
6
 

Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

tersebut, maka dapat ditempuh melalui suatu proses pembelajaran salah 

satunya yaitu dengan pembelajaran PAI. Karena, apabila tujuan pendidikan 

agama Islam telah tercapai, maka tujuan pendidikan nasionla pun akan 

tercapai pula. 

Namun untuk mewujudkan semua itu, diperlukan proses 

pemebelajaran yang dimana dalam pelaksanaannya harus betul-betul serius, 

berkesinambungan, terpadu dan memikirkan akan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik sehingga apa yang di upayakan dan tujuan yang 

di ingginkan tersebut akan tercapai. 

Pembelajaran itu sendiri, diartikan oleh Oemar Hamalik sebagai” 

suatub kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”.
7
 

Sedangakan menurut Mohammad Surya, pembelajaran merupakan 

“suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

                                                           
6
  Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode Tekhnik Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 7. 
7
  Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 57 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengamalan individu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungnya”.
8
 

Selanjutnya, untuk pengertian dari pendidikan agama Islam, 

Muhaimmin mengartikan bahwa: 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
 

Menurut Zuhairini, pendidikan agama Islam adalah “usaha berupa 

bimbinghan kearah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis 

dan pradigma supaya mereka hidup sesuai ajaran Islam, sehingga terjalin 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat”.
10

 

Sedangakan menurut Zakiyah Drajat, Pendidikan agama Islam adalah 

“Usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setel;ah 

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama serta 

menjadikan sebagai pedoman sebagai pendangan hidup”.
11

 

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran PAI, yaitu: 

                                                           
8
  Masitoh, Laksmi Dewi, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Direktor Jendral Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 7. 
9
  Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah, ( 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 145. 
10

  Op. Cit., Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, h. 5. 
11

 Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 86. 
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1. Pendidikan agama Islam sebagai usaha, yakni suatu kegiatan bimbingan 

pengajaran dan latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar untuk 

mencapai suatu tujuan. 

2. Peserta didik dibimbing, diajari dan dilatih dalam meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran 

agama Islam.
12

 

Dalam upaya untuk merealisasikan pelaksaan pendidikan agama islam, 

guru dituntut menguasai pengetahuan yang memadai dan tekhik-tekhnik 

mengajar yang baik agar ia mampu menciptakan sesuasana pengajaran yang 

efektif dan efesien atau dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.
13

 

Melihat kenyataan yang ada dilapangan, sebagian besar tekhnik dan 

suasana pengajaran disekolah-sekolahan yang digunakan para gruru kita 

tampaknya lebih banyak menghambat untuk memotivasi potensi otak. Sebagai 

contoh, seorang peserta didik hanya disiapkan sebagai seoranganak yang harus 

mau mendengaerkan, mau menerima seluruh informasi dan mentaati segala 

perlakuan gurunya. Dan yang lebih parah lagi adalah fakta bahwa semua yang 

dipelajari dibangku sekolah itu ternyata tidak integratif dengan kehidupan 

sehari-hari. Bahkan tak jarang realitas sehari-hari yang mereka saksikan 

bertolak belakang dengan pelajaran disekolah. Budaya dan mental semacam 

                                                           
12

  Op. Cit., Muhaimin, h. 183. 
13

  Op Cit,. Saepul Hamdani, h. 1. 
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ini pada gilirannya membuat siswa tidak mampu mengaktivitaskan 

kemampuan, lemah penalaran dan tergantung pada orang lain.
14

 

Untuk memilih metode dan tekhnik yang digunakan memang 

memerlukan keahlian tersendiri. Seorang pendidik harus pandai memilih 

metode dan tekhnik yang akan diperguanakan, dan tekhnik tersebut harus 

dapat memotivasi serta memberikan kepuasaan bagi anak didiknya seperti 

hasil atau prestasi belajar siswa yang semakin meningkat. 

Sebagaimana pendidikan yang berlabel agama, maka pendidikan 

agama islam memiliki terget alternatif yang lebih nyata dalam proses 

pengjaran dibandingkan dengan pendidikan umum. Pendidikan islam 

mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembangkan keselurahan aspek 

dalam diri anak secara berimbang, baik intelektual, imajinasi dan keilmiahan, 

cultural serta kepribadian. Karena itulah pendidikan islam memiliki beban 

multi paradigma.
15

 

Perkembangan agama pada seseorang sangat ditentukan oleh 

pendidikan dan pengalaman hidup sejak kecil, baik dalam keluarg, sekolah, 

maupun dalam lingkungan masyrakat. Oleh sebab itu pendidikan agama Islam 

harus ditamankan dalam pribadi anak sejak lahir bahkan sejak dalam 

kandungan dan kemudia hendaklah dilanjutkan pembinaan pendidikan 

tersebut disekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

                                                           
14

 Sidi Indra Djati. menuju Masyrakat Belajar, (jakarta: Paramadina dan logos, 2003) 
15

 Hasbullah, kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 

h.6. 
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Karena pendidikan tidak hanya ditunjukan untuk mencapai kesuksesan 

dengan keterampilan-keterampilan yang ada, akan tetapi pendidikan juga 

ditunjukan untuk mengembangkan potensi seseorang untuk memilih kekuatan 

spritual sebagaimana dalam UU tentang sistem pendidikan nasional BAB:I, 

pasal: I dan 2 

1. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembalajaran agar peserta didik secara aktif 

megembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyrakat, bangsa dan 

negara. 

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila 

dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
16

 

Sebagaimana diketahui bahwasanya pendidikan agama islam yang 

didoktrin sebagai pendidikan pemahaman moral dan menciptakan manusia 

yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyrakat, bernegara, 

mempunyai posisi penting untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan.
17

 

Akan tetapi tidak dapat diingkari bahwasannya dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam banyak sekali problematika yang 

dihadapi yang terdapat disekolah tersebut yaitu: baik dari pendidik atau 

                                                           
16

 . Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bab I ayat (1 dan 2). 
17

 TIM Redaksi Fokus Media, Standar Nasional Pendidikan (Bandung: Fokus Media, 

2005),  h. 94. 
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guru, peserta didik yang akan menerima pendidikan tersebut, sarana, 

prasarana, maupun didalam sekolah itu sendiri.  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak 

Supriyatno selaku Kepala Sekolah SDN 01 Sumberbandung Pringsewu 

bahwa: 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bidang studi PAI di SDN 

01 Sumberbandung ini jika dilihat dari alokasi waktu dan materinya sudah 

cukup, namun saya menyadari bahwa untuk tenaga pengajaran sendiri 

mungkin masih banyak kekurangan dan belum optimal dalam 

melaksanakan tugasnya, karena sekolah ini termasuk sekolah terpencil, 

jauh dari pusat perkotaan, fasilitas belajarnya pun sangat minim. 

Dengan keadaan yang telah dijelaskan diatas, jelas akan menimbulkan 

masalah dalam proses pelaksanaan dan pencapaian hasil belajar peserta didik 

itu sendiri, dan hal itupun terbukti dengan masih banyak peserta didik yang 

belum dapat mencapai hasil belajar dalam mata pelajaran PAI dengan tuntas, 

terutama pada peserta didik kelas V di SDN 01 Sumberbandung Pringsewu. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan hasil belajar yang dicapai 

peserta didik kelas V di SDN 01 Sumberbandung Pringsewu dalam mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel I 

Hasil Belajar Peserta Didik Bidang Studi PAI 

Kelas V SDN 01 Sumberbandung Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2016-2017 

No  Nama Peserta Didik Pencapaian 

KKM 

 

KKM  

Nilai  

1 Abdullah Alhamasah Tuntas 7,5 8,5 

2 Aditya Prayuda Tidak Tuntas 7,5 60 

3 Andika Ferdian Tidak Tuntas 7,5 6,5 

4 Aliya Az-zahra Tuntas 7,5 7,5 

5 Asep Permana Tidak Tuntas 7,5 6,1 

6 Asep Permadi Tidak Tuntas 7,5 7,1 

7 Dendi Sanjaya Tidak Tuntas 7,5 7,1 

8 Dimas Muhammad Taufik Tidak Tuntas 7,5 70 

9 Edi Prayitno Tidak Tuntas 7,5 70 

10 Esa Aura Azzahra Tuntas 7,5 7,5 

11 Galih Cahaya ningrum  Tuntas 7,5 7,6 

12 Ica tiara Gumanti Tuntas 7,5 7,5 

13 Ilwa al farizi Tidak Tuntas 7,5 6,7 

14 Irma Rahmawati Tuntas 7,5 7,9 

15 M. Fitra Fatahillah Tuntas 7,5 7,7 

16 M. Javier Nelson Tidak Tuntas 7,5 70 

17 M. Ridho Rizki Alfatih Tidak Tuntas 7,5 70 

18 M. Faqih Nasrullah Tidak Tuntas 7,5 6,5 

19 M. Raffi Arrizki Tidak Tuntas 7,5 6,5 

20 Muslih Awwab Tuntas 7,5 80 

21 Nayya Ardianti Tidak Tuntas 7,5 6,5 

22 Nova Eriska Rahmadani Tuntas 7,5 7,9 

23 Raffit Elwado Tidak Tuntas 7,5 60 
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24 Rafli Aldiansyah Tidak Tuntas 7,5 60 

25 Reza Aditya Tidak Tuntas 7,5 70 

26 Rifki Agung Nugroho Tidak Tuntas 7,5 6,9 

27 Rina Mandalena Tuntas 7,5 80 

28 Rini Setiawati Tuntas 7,5 80 

29 Siti Rhyana Alkhoir Tuntas 7,5 80 

30 Tatang Suryono Tuntas 7,5 7,8 

Sumber : Data diperoleh dari Observasi di SDN 01  Sumberbandung Pringsewu 

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyimpulakan secara mayoritas peserta didik 

kelas V SDN 01 Sumberbandung Pringsewu Studi Pendidikan Agama Islam 

memperoleh nilai yang belum memenuhi KKM. Dari jumlah 30 peserta didik 

kelas V hanya 13 orang atau 39% yang memenuhi standar KKM, sedangkan 

untuk 17 peserta didik atau 61% belum memenuhi KKM yang telah ditentukan. 

Hal tersebut menunjukan bahwa adanya problematika dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SDN 01 Sumberbandung Pringsewu yang 

menyebabkan hasil belajar peserta didik kelas V  sangat rendah. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, makan permasalahan yang dapat 

penulis rumuskan adalah: 

Problematika apa saja dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SDN 01 Sumberbandung Pringsewu? 

 

 

 



15 
 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah: 

Untuk mengetahui problem dan penyebab apa saja yang dihadapi dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 01 Sumberbandung Kab 

Pringsewu. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bidang pengajaran, 

khususnya problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 01 

sumberbandung dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti 

berikutnya dalam mengatasi problem-problem pembelajaran pendidikan 

agama Islam tersebut dan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk menjadi masukan terhadap 

guru pendidikan agama Islam dan siswa dalam proses belajar mengajar 

Diharapkan menjadi bahan rujukan dan kajian yang lebih lanjut bagi 

peneliti-peneliti berikutnya dan mengatasi problematika guru dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati,memahami, hingga 

ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut 

agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan dan persatuan bangsa. 

Dan untuk mencapai pengertian tersebut maka harus ada serangkaian 

yang saling mendukung antara lain: 

1. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilakukan secara 

terencana dan sadar akan tujuan yang akan dicapai. 

2. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti 

yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dengan peningkatan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalanman terhadap 

ajaran agama lain. 

3. Pendidik (Guru) yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

4. Kegiatan PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengalaman terhdap peserta didik, yang disamping 



17 
 

 

itu untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus 

untuk membentuk kesalehan sosial. 

Menurut Dzakiyah Derajat yang dikutip oleh Abdul Majid Dan 

Dian Andayani,” Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran agama Islam secera menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup”. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwasannya dalam 

penyampaian PAI maupun menerima PAI adalah dua hal yang selakukan 

secara sadar dan terencana oleh peserta didik dan gurunya untuk meyakini 

akan adanya suatu ajaran kemudian ajaran tersebut dipahami, dihayati dan 

selalu diamalkan atau diaplikasikan, akan tetapi disitu juga dituntut untuk 

menghormati agama lain. 

Sedangkan dalam buku “Ilmu Pendidikan Islam” yang ditulis H.M. 

Arifin dikatakan pendidikan agama Islam adalah sistem pendidikan yang 

dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan 

sesuai dengan cita-cita Islam, karena nila-nilai Islam telah menjiwai dan 

mewarnai corak kepribadiannya. 

Dengan istilah lain, manusai yang telah mendapatkan pendidikan 

agama Islam itu baru mampu hidup didalam kedamaian dan kesejahteraan 

sebagaimana cita-cita Islam. 
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Terdapat beberapan pengertian mengenai pendidikan agama 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam Enclyopedia Education, Pendidikan Agama Islam diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilakan orang 

beragama. Dengan demikian perlu diarahkan kepada pertumbuhan 

moral dan karakter. Pendidikan agama tidak hanya cukup hanya 

memberikan pengetahuan tentang agama saja, akan tetepi disamping 

pengertian agama, mesti ditekankan pada aktivitas kepercayaan. 

2. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasamani maupun rohani peserta didik menuju 

terbentuk kepribadian yang utama (insan kamil).
1
 

3. Menurut Zakiyah Derajat dalam bukunya karangan abdul majid 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagi pandangan hidup.
2
 

4. Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar 

generasi muda untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, 

                                                           
1
 Samsul Nizar, filsafat Pendidikan Islam, Ciputat Pers, (Jakarta: 2002), h.32. 

2
Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam (KBK 2004) ,  Remaja Rosda Karya, 

(Bandung:2004), h.130 
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kecakapan, dan keterampilan dalam generasi muda kelak menjadi 

manusia yang bertakwa kepada Allah.
3
 

5. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya Abdul Majid pendidikan 

agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran 

islam.
4
 

Dari beberapa definisi pendidikan Islam diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah: 

1. Segala usaha berupa bimbingan terhadap perkembangan jasmani 

maupun rohani anak, menuju terbinanya kepribadian utama sesuai 

dengan ajaran Islam. 

2. Suatu usaha untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu 

untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai ajaran Islam 

dalam proses kependidikan melalui latihan-latihan akal pikiran 

(kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan dan perasaan serta panca 

indra) dalam seluruh aspek kehidupan manusia. 

3. Bimbingan secara sadar dan terus menerus yang sesuai dengan 

kemampuan dasar, (fitrah daan kemampuan ajarannya pengaruh diluar) 

baik secara individu maupun kelompok sehingga manusia memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam secara utuh dan 

                                                           
3
 Ibid. h. 131 

4 
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Persepektif Islam, Remaja Rosdakarya, (Bndung:1992), 

h.  24.  
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benar. Yang dumaksud utuh dan besar adalah meliputi aqidah 

(keimana), syari’ah (ibadah mu’amalah) dan akhlak (budi pekerti). 

Dengan keimanan yang benar memimpin manusia kearah usaha 

mendalami hakekat dan menuntut ilmu yang benar. Sedangkan ilmu 

yang benar memimpin manusia kearah moral yang sholeh. 

Pengertian pendidikan agama Islam dengan sendirinya adalah 

suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan oleh 

hamba Allah. Pendidikan agama  Islam pada khusunya yang 

bersumberkan nilai-nilai tersebut juga mengembangkan kemampuan 

berilmu pengetahuan. Sejalan dengan nilai-nilai Islam yang 

melandasinya adalah merupakan proses ikhtiar yang secara pedagogis 

kematangan yang menguntungkan.
5
 

B. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan antar suatu negara dengan negara lain itu tentu 

berbeda. Hal ini disebabkan sumber-sumber yang ditetapkan sebagai dasar 

cita-cita pendidikan itu juga berbeda. Di Indonesia pada umunya kita 

umumnya mengenal rumusan formal tentang tujuan pendidikan dan ajaran 

secara hierarkis. Dimana tujuan yang lebih umum dijabarkan menjadi 

tujuan yang lebih khusu. Sedangkan tujuan yang lebih khusus adalah 

merupakan tujuan yang lebih sepesifik, yang semuanya diarahkan untuk 

dapat tercapainya tujuan umum tersebut. 

                                                           
5
 H.M. Arifin, Filsafat Pendidkan Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 1991), h.13. 
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Tujuan pendidikan agama secara umum pendidikan formal di 

Indonesia adala sebagimana yang dikemukakan oleh Zuharimi, dkk 

sebagai berikut: “tujuan umu pendidikan agama ialah membimbing anak 

agar mereka menjdai orang muslimin sejati, beriman teguh, beramal 

sholeh dan berkahlak mulia serta berguna bagi masyrarakat, agama dan 

negara. 

Kepribadian muslim sebagaimana dipaparkan diatas bila secara 

filosofis yang mendalam sifatnya masih abstrak dan sifat ditinjau. Oleh 

karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditempuh, dimana 

setiap tujuan terarah pada pencapaian tujuan agama Islam secara umum. 

Tujuan adalah suatu yang diharpakan tercapai setelah seseuatu 

kegiatan selesai. Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan 

yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkat-tingkat, sehingga 

tujuannya terhadap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu 

benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu 

keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek 

kehidupannya. 

Dan dari sisni dapat diketahui betapa pentingnya pendidikan agama 

dalam membangun manusia indonesia seutuhnya, dapat dibuktikan dengan 

ditempatkan unsur-unsur agama dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan 

bernegara. 
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Pendidikan agama Islam disekolah atau madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, pengalaman serta pengalaman peserta didik 

tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaanya, berbangsa, serta untuk 

dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pendidikan agama Islam juga mempunyai tujuan pembentukan 

kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadain yang seluh aspeknya dijiwai 

oelh ajaran islam.
6
 

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam sendiri diarahkan pada 

pencapaian tujuan, yakni tujuan jangka panjang (tujuan umu /tujuan 

khusus) dan tujuan jangka pendek tatau ujuan khusus adalah merupakan 

hasil penjabaran dari tujuan pendidikan jangka panjang tadi atau tujuan 

hidup. Karena tujuan umum tersebut akan sulit dicapai tanpa dijabarkan 

secara operasional dan terperinci secara specifik dalam suatu pengajaran. 

Maka jika perhatikan tujuan dari pendidikan agama Islam adalah 

sejalan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, yakni sebagaimana 

tercermin dalam firman allah daka surah Adzariat ayat 56 

                 

                                                           
6
 Irpan Abd. Gafar & Muhammad Jamil, Reformulasi Rancangan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo,2003), h. 37. 
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Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
7
 

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam haruslah diarahkan pada 

pencapaian tujuan akhir tersebut, yakni membentuk insan yang senantiasa 

berhama kepada allah, dalam aspek kehidupannya.
8
 

Dari beberapa tujuan itu dapat ditarik beberapa dimensi yang 

hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan PAI, yakni: 

1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam 

2) Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan 

peserta didik terhadap ajaran agama Islam 

3) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang disarankan peserta 

didik dalam menjalankan ajaran Islam. 

4) Dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang 

telah diimani, dipahami dan dihayati sebagaimana manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada allah SWT dan berakhlak mulia, serta 

diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
9
 

5) Tujuan pendidikan agama Islam yang bersifat umum kemudian 

dijabarkan lagi dengan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan 

menegah. 

                                                           
 7 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan, h.567 

8
 Tayar Yusuf & Syiful Anwar, Metodologi & pengajaran Agama & Bahasa Arab 

(Jakarta:Raja Grafindo, 1992), h.11 
9
 Muhaimin, Abd. Ghofir & Nur Ali Rahman, Op. Cit, h.2.  
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Pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar tujuan 

memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik tentang agama 

islam untuk mengembangkan kehidupan beragama, sehingga menjadi 

manusia muslimin yang beriman dan bertaqwa kepada allah SWT. 

Serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyrakat negara, 

warga negara dan anggota umat manusia. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan 

pendidikan agama Islam, maka berikut ini akan penulis kemukankan 

beberpa pendapat dari parahli mengenai tujuan pendidikan agama 

Islam, maka berikut ini akan penulis kemukakan beberapa pendapat 

dari para ahli mengenai tujuan pendidikan agama Islam: 

1. Zuhairini, dkk mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agam Islam 

adalah membimbing anak-anak agar mereka manjadi orang yang 

muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh, berakhlak mulia, seta 

berguna bagi masyarakt, agama dan negara.
10

 

2. Menurut M. Athyiyah Al- Abrosyi, bahwa pendidikan agama Islam 

adalah “Pembentukan Akhlakul Karimah” 
11

ini merupakan tujuan 

utama pendidikan agama Islam. Para ulama dan sarjana muslim yang 

penuh pengertian berusaha menanamkan akhlak mulia yang 

merupakan padilah dalam jiwa anak sehingga mereka terbiasa 

berpegang pada moral yang tinggi dan terhindar dari hal-hal yang 
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 Zuharini, dkk, Op Cit, h.43 
11

 M.Athyiyah Al-Absary, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam,(Jakarta:Bulan Bintang 

1970), h.10 
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tercela dan berfikri secara rohaniah dan insaniyah serta menggunakan 

waktu untuk belajar ilmu-ilmu duniawi dan ilmu keagamaan tanpa 

memperhatikan keuntunga-keuntungan materi. 

3. Menurut D. Marimba mengemukakakn bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah mencaakup tujuan akhir pendidika harus dilamapui terlebih 

dahulu beberapa tujuan sementara. Tujuan akhir pendidikan Islam 

adalah “ terbentuk nya kepribadian muslim”.
12

 

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah: 

a. Dapat memahami ajaran-ajaran Islam secara sederhana dan bersifat 

menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup dan 

amalan perbuatannya, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan 

masyrakat dan hubungan dengan sekitarnya. 

b. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. 

Sedangkan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan 

dasar (SD) bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada 

allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 
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Untuk mencapai tujuan-tujuan khusus tersebut, kemudian 

dijabarkan secara rinci dalam bentuk kemampuan-kemapuan dasar 

yang diharapkan dari peserta didik setelah menyelesaikan (tamat dari) 

jenjang pendidikan 

Tujuan pendidikan agama Islam tidak hanya bisa dipandang 

dari satu sisi saja atau bisa dikatakan bahwasannya pendidikan agam 

islam membentuk manusia melakukan hal baik dalam segala sisi, 

antara manusia dengan tuhan dan manusiia dengan manusia lainnya. 

Delam buku yang berjudul “Pendidikan Islam Dirumah Dan 

Sekolah” yang ditulis oleh Andurrahman An Nahlawi dikatakan 

bahwasannya tujuan pendidikan islam adalah merealisasikan 

penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia baik secara 

individual maupun sosial. 

Sedangkan Prof. H.M Arifin dalam bukunya “Pendidikan 

Islam” halaman 38 dikatakan bahwasannya bila dilihat dari ilmu 

pendidikan teoritis, bertujuan pendidikan ditempuh secara bertingkat, 

misalnya tujuan intermediar (sementara atau antara) yang dijadikan 

batas sasaran kemampuan yang harus dicapai dalam proses pada 

tingkat tertentu, untuk mencapai tujuan akhir. 

Tujuan insedental merupakan peristiwa yang tidak terencana, 

akan tetapi dapat dijadikan sasaran pendidikan yang mengandung 

tujuan tertentu yaitu anak didik timbul kemampuan untuk memahami 
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arti kekuasaan tuhan yang harus diyakini keberannya. Tahapan 

kemampuan ini menjadi bagian dari tujuan anatara untuk mencapai 

tujuan akhir pendidikan. 

Tujuan pendidikan agama Islam juga dapat dirumuskan 

sebagaimana berikut: 

1. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama 

yang asli, bagaimana penjabaran islam sepanjang sejarahnya. 

2. Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya (hakekat) 

agama Islam itu, dan bagaimana posisi serta hubungan nya dengan 

agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. 

3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber ajaran agama Islam yang 

tetap abadi dan dinamis, bagaimana aktualisasinya sepanjang 

sejarahnya. 

4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

dasar ajaran agama Islam dan bagaimana merealisasikannya dalam 

membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan 

budaya dan peradaban manusia pada zama modern ini.
13

 

Pendidikan agama Islam bahwasannya bila dilihat dari ilmu 

pendidikan teoritis, bertujuan pendidikan ditempuh secara bertingkat, 

misalnya tujuan intermediar (sementara atau antara) yang dijadikan batas 
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 Muhaimin dan Abd. Mudjib,paradigma Pendidikanislam, (Jakarta:Rosada,2003), h.19 
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sasaran kemampuan yang harus dicapai dalam proses pada tingkat tertentu, 

untuk mencapai tujuan akhir.
14

 

C. Materi Pendidikan Agama Islam 

Yang disebut materi pendidikan agama Islam ialah bahan-bahan 

yang disajikan pada murid guna mendidik anak. Bahan-bahan pokok 

pendidikan agama yang diberikan dalam rangka mendidik anak pada 

dasarnya adalah sama dengan tingkat jenjang sekolah. Apa bila terdapat 

perbedaan itu hanya ruang lingkup dan luas mendalamnya pembahasan. 

Pada setiap tingkat bahan pelajaran itu disusun pada rencana pelajaran 

yang disebut kurikulum. 

Adapun materi poko dalam pendidika agama Islam adalah: 

1. Aqidah akhlak 

2. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

3. Fiqh 

4. Baca dan tulis Al-quran
15

 

D. Dasar-dasar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Undang-undang Guru dan Dosen 

Dalam Bab I, pasal I menjelaskan guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing menilai dan 
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 Ariffin Muzzayin, Kapita selekta Pendidikan Islam,( Jakarta:PT. Bumi Aksara,2003), 

h.38 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16

 

2. Buku-buku pendidikan agama Islam yang diterbitkan oleh departemen 

agama. 

3. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. 

Dasar hukum pendidikan agama di indonesia terdiri dari tiga 

landasan yang kokoh, yakni: 

1. Pancasila  

Bagi bangsa indonesia pelaksanaan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara didasari jiwa  pancasila yang merupakan 

pandangan hidup, kesadaran cita-cita moral meliputi suasana kejiwaan. 

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pancasila 

adalah merupakan kehidupan bermasyrakat dan bernegara bagi seluruh 

bangsa indonesia. Jiwa pancasila tidak saja mendasari kehidupan 

bangsa, tetapi sekaligus merupakan pandangan hidup yang diyakini 

dan menjadi cita-cita hukum yang inggin dicapai dn menjadi dasar 

moral bagi bangsa indonesia. 
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Adapun isi pancasila menurut Undang-undang dasar 1945, 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan dan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Kelima dasar inilah yang harus kita amalkan secara 

keseluruhan dan tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya, dan atas dasar inilah pendidikan itu dilaksanakan. Untuk 

merealisir tujuan pendidikan maka diperlukan adanya pendidikan 

agama kepada anak-anak, karena tanpa adanya agama akan sulit untuk 

mewujudkan sila pertama dari pancasila tersebut. 

2. Undang-undang Dasar 1945 

Didalam batang undang-undang dasar 1945 masalah 

pendidikan dan pengajaran tercantum dalam Ban XIII pasal 31 ayat 1 

dan 2 yang berbunyi” tiap warga negara berhak mendapatkan 

pengajaran” pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 

sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. (UUD 

45, 1978:10) 
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3. Dasar Sosial Psyehologis 

Dasar sosial psikologi adalah dasar yang menyatakan bahwa semua 

manusia dalam hidupnya senantiasa membutuhkan adanya suatu 

pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa 

adnanya dlam jiwanya terdapat perasaan yang mengakui adanya dzat 

yang maha agung sebagai tempat berlindung dan memohon 

pertolongan. Hal ini pasti terjadi pada msayrakat yang maju dan 

modern. Mereka menjadi tenang dan tentram hatinya manakala mereka 

bisa mendekatkan diri dan mengabdi kepada allah SWT. 

Pendidikan Islam merupakan pengembangan fisik, penataan 

prilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan 

dunia ini serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia 

sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan 

perwujudannya. 

Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integratif (utuh) 

dalam sebuah dasar konsep yang kokoh. Islam juga telah menawarkan 

konsep aqidah yang wajib diimani agar dalam diri manusia tertanam 

perasaan yang mendorong pada prilaku yang dimaksudkan adalah 

penghambaan manusia berdasarkan pemahaman berdasarkan tujuan 

penciptaan manusua itu sendiri, baik dilakukanj secara individual 

mapun kolektif. 
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Sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran pendidikan 

agama Islam sendiri, maka pendidikan agama Islam berdasarkan pada 

sesuatu yang mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan 

pendidikan agama Islam itu yakni menggunakan konsep dasar 

pendidikan agama Islam. 

Sebagai sumber dasar ajaran Islam, al-quran memang 

diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui nabi Muhammada 

SAW untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang berbagai hal 

yang berhubungan dengan permasalahan hidup manusia didunia ini, 

diantaranya permasalahan yang berkaitan dengan proses pendidikan. 

Sedangkan As sunnah, berfungsi untuk memberikan penjelasan 

secara oprasional dan terperinci berbagai permasalahan yang ada 

dalam al-quran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi 

dan kondisi kehidupan nyata.
17

 

Dasar pendidikan yang berlandasakan pada alquran sebagai 

yang diterangkan dalam al-quran, sebagai beriku: 

An Nahl:78 
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 TIM Dosen IAIN Sunan Ampel Malang, suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam 
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Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
18

 

Al-alaq:3-5 

                              

Artinya: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 5. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
19

 

E. Target Yang Ingin Dicapai Dalam Pembelajaran PAI 

Dalam pembelajaran pendidikan PAI harus ada target yang ingin 

dicaai yaitu: 

1. Target Kognitif 
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Dalam target kognitif peseta didik diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan 

nilai-nilai Islam yang melandasi. Dan selalu berpikir berdasarkan al-

quran dan assunah. 

2. Target Afektif 

Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan agar 

menjadi manusia yang berakhlak mulia, jujur dan bertanggung jawab. 

3. Target Psikomotor 

Pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan dapat diamalkan 

setiap hari dikehidupan peserta didik, serta dapat menularkan kepada 

rekan-rekannya dimasyarakat. 

F. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 

"problematic" yang intinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa 

Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang 

menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisi sebagai 

suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan.
20

 

Agama Islam yang membawa nilai-nilai dan norma-norma kewahyuan 

bagi kepentingan hidup manusia di atas bumi, baru aktual dan fungsional bila 
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diinternalisasikan ke dalam pribadi melalui proses pendidikan yang konsisten, 

terarah kpada tujuan. 

Oleh karena itu persoalan kependidikan Islam memerlukan konsep-

konsep yang pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang 

teruji dalam praksisasi di lapangan oprasional. Bagunan teoritis kependidikan 

Islam itu akan dapat berdiri tegak di atas fondasi pandangan dasar (filosofi) 

yang telah digariskan oleh Tuhan dalam kitab suci wahyu-nya, Al-Quran Al 

Kariem. 

Dengan teori pendidikan Islam itulah, para pendidik muslim akan 

mengembangkan konsep-konsep baru sesuai dengan tuntutan zaman dan 

tempat (lingkungan), sehingga pendidikan Islam akan terus berkembang 

mengacu kepada tuntutan masyrakat yang berkembang secara dinamis 

konstruktif menuju masa depan yang lebih sejahtera dan maju. 

Prosese kependidikan Islam telah berlangsung 14 abad lamanya. 

Selama belasan abad tersebut pendidikan Islam telah mengacu dalam 

masyrakat yang beraneka ragam kultural dan struktur, dan selama itu pula 

jasa-jasanya telah nampak mewarnai sikap dan kepribadian manusia yang 

tersentuh oleh dampak-dampak positif dari proses keberlangsungannya. 

Napas ke Islaman dalam pribadi seorang muslim merupakan yang 

menggerakan prilaku yang memperkokoh dengan ilmu pengetahuan yang luas, 

sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat-guna terhadap tantangan 

perkembangan ilmu dan tekhnologi. Oleh karena itu pendidikan Islam 

memiliki ruang lingkup yang berubah ubah menurut waktu yang berbeda-
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beda. Ia bersikap lentur terhadap perkembangan umat manusia dari waktu 

kewaktu. 

Dengan demikian pendidikan Islam merupaka bagian dari dimana 

tujuan umumnya adalah membina dan mendasari kehidupan anak didik 

dengan nila-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, 

sehingga ia mampu mengamalkan syari’at Islam secara benar sesuai dengan 

pengetahuan agama. 

Yang menjadi permasalahan urgen bagi ilmu pendidikan Islam adalah: 

a) Bagaimana seharusnya pendidikan Islam dapat menjawab tantangan 

kebutuhan kependidikan generasi muda bagi kehidupannya dimasa depan 

secara sistematis berencana, mengingat ciri khas agama Islam adalah sifat 

aspiratif dan kondusif kepada kebutuhan hidup sesuai dengan fitrah. 

b) Bagaimana agar pendidikan Islam mampu mendasari kehidupan generasi 

muda dengan iman dan takwa dalam berilmu pengetahuan yang sekaligus 

memotivasi daya kreativitas dalam kegiatan pengembangan dan 

pengamalan ilmu pengetahuan tersebut sejalan dengan tuntutan Al-Quran. 

c) Bagaimana pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu dpaat melestarikan den 

memajukan tradisi dan budaya moral yang Islamicetnik dalam komunikasi 

sosial dan interpersonal dalam masyarakat yang semakin industrial 

tekhnologis. 

d) Bagaimana agar pendidikan Islam tetap mampu berkembang dalam jalur 

input invironmental di lembaga pendidikan dalam proses pencapaian 
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tujuan akhirnya, baik dalam upaya membentuk pribdai, maupun anggota 

masyarakat dan warga negara yang berkualitas.
21

 

Menurut Endang Porwanti menyatakan bahwa "problema/problematika 

adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat 

menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi 

kesenjangan itu." Jadi, problema adalah berbagai persoalan-persoalan sulit 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik yang datang dari individu 

guru (faktor eksternal) maupun dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

di sekolah (faktor intern).
22

 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam banyak sekali 

permasalahan yang dihadapi yang sering kali permasalahn tersebut 

menjadi hambatan untuk mencapai tujuan secara maksimal, problematika 

tersebut antara lain: 

1. Problematika Pendidik (Guru) Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Perangkat input instrumen yang kurang sesuai dengan tujuan 

pendidikan menjadi sumber kerawanan karena: 

1) Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga kerja propesional 

pendidikan atau jabatan guru yang disandangnya hanya merupakan 
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pekerjaan alternatif terakhir, tanpa menekuni tugas sebenarnya selaku 

guru yang berkualiats dan baik, atau tanpa menekuni tugas yang 

sebenarnya selaku guru yang berkualitas baik, atau tanpa ada rasa 

dedikasi sesuai tuntutan pendidikan. 

2) Penyalahgunaan manajemen penempatan yang mengalihtugaskan guru 

agama kebagian administrasi seperti perpustakaan misalnya, atau 

pekerjaan non guru. 

3) Pendekatan metodologis guru masih terpaku kepada orientasi 

tradisionalistis sehingga tidak mampu menarik minat murid kepada 

pelajaran agama. 

4) Kurangnya rasa solidaritas antara guru agama dengan guru bidang 

studi umum 

5) Kurangnya waktu persiapan guru agama dalam mengajar karena 

disibukan dengan usaha non guru untuk mencukupi kebutuhan 

ekonomis sehari-hari atau mengompreng disekolah-sekolah swasta dan 

sebaginya 

6) Kurikulum yang terlalu Overloaded¸karena terlalu banyak menampung 

keinginan tanpa mengarahkan kepada prioritas 

7) Hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal 

8) Petugas  supervisi (pengawa dan pemilik) tak berfungsi sesuai harapan 

9) Belum mantapnya landasan perundangan yang menjadi dasar berpijak 

pengelolaan pendidikan agana dalam sistem pendidikan nasional, 

termasuk pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. 
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10) Pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat masih perlu 

diintensifkan lagi melalui pendekatan integralistik yang lebih 

menekannkan pada kualitas dari pada kuantitas.
23

 

Kelemahan dalam belajar kadang disebabkan oleh tidak mencukupi 

kegiatan belajar mengajar, buruknya pengajaran, guru yang tidak 

memadai, materi pelajaran yang sulit sehingga tidak dapat diikuti anak, 

atau tidak ada kesesuaian antara pelajaran yang ditetapan dan bakat anak. 

Selain tersebut diatas, problem atau kesulitan yang dihadapi guru, 

antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Zuhairini,berikut ini: 

1) Kesulitan dalam menghadapi adanya perbedaan individual murid yang 

disebabkan oleh karena perbedaan IQ nya wataknya, back ground 

kehidupannya. 

2) Kesulitan dalam memilioh metode 

3) Kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan dalam karena kadang-

kadang kelebihan waktu atau kekurangan waktu. 

Ketiga kesulitan atau problea tersebut diatas dapat diatasi dengan 

baik apabila seorang guru yang sudah profesional dan lama mengajar 

(berpengalaman). 

Guru harus memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan 

mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan ini merupakan 
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tantangan kualitatif bagi guru untuk masa kini dan yang akan datang. 

Untuk keberhasilan dalam mengembangkan peran seorang guru, 

diperlukan standar kompetensi. Berdasarkan UU sisdiknas  No 14 tentang 

guru dan dosen pasal 10, menetukan bahwa kualitatif abgi guru untuk 

masa kini dan yang akan datang. Untuk keberhasilan dalam mengembang 

peran sebagai guru, diperlukan atandar kompetensi. Berdasarkan UU 

sisdikna No 14 tentang guru dan Dosen pasa 10 menentukan bahwa 

kompetensi guru meliputi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesioanal, dan kompetensi sosial. 

a. Kompetensi Pedagogik 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemapuan 

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perncanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pepengembangn peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

pedagogik merupaka kemampuan guru dalam pengolalan pembelajaran 

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Pemahaman wawasan / landasan pendidikan 

2) Pemahaman terhadap peserta didik 

3) Pengembangan kurikulum/ silabus 

4) Perancangan pembeajaran 

5) Peaksanaan pembelajaran yang mendidik dan diaogis 
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6) Pemanfaatan tekhnologi pembeajaran 

7) Evaluasi hasil belaja(EHB)
24

 

b. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. 

Dalam standar nasional pendidikan, dikemukan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil dewasa, arif ndan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bagi para peserta 

didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi sangat 

penting dalam membentuk kepribadian anak, guru menyiapakan dan 

mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan 

masyarakat, memajukan negara, dan bangsa pada umunya. 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagaian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektiof dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali 

peserta didik dan masyarakat sekita. Kompetensi sosial merupakan 
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kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-

kurangnya memiliki komtensi untuk: 

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat 

2) Menggunakan tekhnologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik,sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik. 

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekita. 

d. Kompetensi Profesional 

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.  

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan 

materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan 

dalam standar nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi 

profesional sebagai berikut: 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosof, 

psikologis, sosiologis dan sebagainya. 

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf 

perkembanagn peserta didik 

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggung jawab 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 
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5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan 

sumber belajar yang relavan 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran 

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
25

 

Dalam proses pendidikan khususnya pendidikan disekolah, 

pendidik memegang peranan yang paling utama. Sebagaimana alquran 

surat al-baqarah ayat 151 

                 

                   

Artinya: sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan 

mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan 

kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
26

 

Ayat ini menerangkan bahwa seorang pendidik adalah pewaris nabi 

yang mempunyai peranan penting dalam merubah dinamika kehidupan 

primiotif menuju kehidupan medani. 
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Pendidik dalam Islam juga sebagai siapa saja yang bertanggung 

jawab terhadap perkembanagn anak didik.
27

 

Muhammad Fadhil Al-Djamali menyatakan bahwa pendidikan 

adalah seoranhg yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik 

sehingga terangkat derajat kemampuannya sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh manusia. 

Sebagai mana firman allah dalam Al- quran surah Atahrim ayat 6 

yang berbunyi: 

                          

                     

    

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 
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Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
28

 

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya pendidikan 

menerapkan kewajiban setiap muslim. Pendidik dalam pendidikan dalam 

Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam 

mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesionalisme bilaman pada 

didirnya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap 

komitmen terhadap muru proses dan hasil kerja , serta sikap continus 

improvement, yaitu selalu berusaha memperbaiki dan memperoleh model-

model yang sesuai dengan tuntutan zaman yang dilandasi oleh kesadaran 

tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapak generasi penerus 

yang akan hidp pada zamannya.
29

 

Untuk mencapai keefektifan Soejono yang telah ditunjuk oleh 

Ahmad Tafsir dalam bukunya “ilmu pendidika dalam persepektif Islam” 

menyatakan bahwa syarat guru adalah sebagai berikut: 

1) Tentang umur harus sudah dewasa 

2) Tentang kesehatan harus sehat jasmani dan rohani 

3) Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli 

4) Harus berkesusilaan atau berdedikasi tinggi. 

Pendidikan dalam proses belajar mengajar harus menguasai serta 

menerapkana prinsip-prinsip dedaktif dan metodik agar usahanya dapat 
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berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian 

didaktif adalah ilmu mengajar yang memberikan prinsip-prinsip tentang 

cara-cara menyampaikan bahan pelajaran sehingga dikusai dan dimiliki 

peserta didik. 

Pendidik dalam sekolah yang biasa disebut dengan sebutan guru. 

Dalam buku pendidikan agama islam berbasis kompeteni yang ditulis Abd. 

Mujib dan Dian Andayani merujuk dari Syaodih, dikatakan, guru adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidik. Para pakar 

menyatakan bahwa, betapapun bagusnya sebuah kurikulum cofficial, 

hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan guru diluar maupun 

didalam kelas (actual). 

Karena guru sebagai profesi, tugas guru sebagai profesi meliputi: 

mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, sedangkan melatih 

berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, perkembangan baru 

terhadap pandangan belajar, mengajar dan hasil belajar siswa berbeda pada 

tingkat optimis.
30

  

Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu PAI 

dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan 

melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran yang relevan 

                                                           
30
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dengan kondisi siswa dan pencapaian kompetensi, akan tetapi pada saat ini 

guru yang kreatif, profesional dan komitmen sulit diadapatkan karena 

problematika yang didapat oleh guru itu sendiri. 

Dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran pendidikan agama 

islam adalah dimana seorang guru mempunyai kualitas yang baik. Secara 

garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas guru 

sebagaimana berikut: 

a) Orientasi guru terhadap profesinya 

Kesadaran seorang guru terhadap tanggung jawab sebagai pengajara 

akan mempengaruhi pelaksanaan pendidikan agama islam 

b) Keadaan kesehatan guru  

Seorang guru harus mempunayi tubuh yang sehat. Sehat dalam arti 

tidak sakit dan sehat dalam arti kuat, mempunyai cukup energi.
31

 

c) Keadaan ekonomi guru 

Seorang gru jika terpenuhi kebutuhannya, maka ia akan lebih percaya 

diri kepada diri sendiri merasa lebih aman dalam bekerja maupun 

kontak-kontak sosial lainnya.
32

 

d) Pengalaman mengajar guru 

Kian alam seorang guru itu menjadi guru, kian bertambah baik pula 

dalam menunaikan tugasnya untuk mewujudkan kesempurnaan.
33
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e) Latar belakang pendidikan guru 

Profesi guru itu dalam banyak hal ditentukan oleh pendidikan 

persiapannya.
34

 

Fazlurrahman menyatakan bahwa indonesia seperti halnya negara-

negara muslim besar lainnya juga menghadapi masalah pokok dalam 

modernisasi pendidikan islam yaitu masalahkelangkaan tenaga kerja pada 

gaji yang tidak cukup, kemudian ia mencari pekerjaan tambah diluar 

lembaga pendidikan untuk memenuhi kehidupan pebulan. Akibatnya etos 

kerjanya sebagai pendidikan agama disekolah sangat menurun. 

Amin Abdullah, salah satu pakar keislaman nin tarbiyah, juga telah 

menyoroti kurikulum dalam kegiatan pendidikan islam yang selama ini 

berlangsung disekolah, antara lain sebagai berikut: 

1. Pendidikan Islam lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-

persoalan teoritis keagaman yang bersifat kognitif semata-mata. 

2. Pendidikan Islam kurang concern terhadap persoalan bagaimana 

menguabah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan 

nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat 

berbagai cara dan media 
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3. Pendidikan agama Islam lebih menitik beratkan pada aspek 

korespodensi tekstual yang lebih menitik beratkan hafalan keagamaan 

yang sudah ada. 

4. Sistm evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukan 

prioritas utama pada aspek kognitif dan jarang pertanyaan tersebut 

mempunyai bobot muatan “nilai” dan “makna” spritual keagamaan 

yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
35

 

2. Problematika Peserta Didik Dalam Pembelajaran PAI 

Sebagaimana peserta didik adalah pihak yang hendak disiapkan 

unuk mencapai tujuan, dalan arti yang dibimbing, diajari dan aatau 

dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman terhadap ajaran agama islam. 

Dalam tekhnik pembinaan kelas yang disiplin meliputi tiga 

macam tekhnik antara lain: 

1. Tekhnik External Control 

Tekhnik external control merupakan suatu tekhnik yang mana disiplin 

peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Tekhnik ini 

meyakini kebenaran teori X, yang mempunyai asumsi-asumsi tidak 

baik mengenai manusia. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus 

diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan yang 

destruktif dan tidak produktif.  
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2. Tekhnik Internal Control  

Tekhnik internal control merupakan kebalikan dari tekhnik exsternal 

control. Tekhnik internal control mengusahakan agar peserta didik 

dapat mendisiplin diri sendiri didalam kelas. Dalam tekhnik ini, 

peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah peserta 

didik sadar, ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplin diri sendiri. 

Jika tekhnik ini dikembangkan dengan baik, akan mempunyai 

kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan tekhnik external 

control. 

3. Tekhnik Cooperative Control 

Dalam tekhnik Cooperative Control ini antara guru sebagai manajer 

kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik 

dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik 

lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-

aturan kedisiplinan yang harus ditati bersama, sanksi-sanksi atas 

indisipliner (ketidak disiplinan) juga dibuat serta bersama. kontrak 

perjanjian ini sangatlah  penting karena dengan cara demikian guru dan 

peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Bekerja sama tersebut 

akan membuat peserta didik akan merasa dihargai.
36

 

Disisi lain, pendidikan itu berfungsi untuk membentuk 

kepribadian anak, mengembangkan agar mereka percaya diri dan 

menggapai kemerdekaan pribadi. Pendidikan itu bergerak untuk 
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mewujudkan perkembanganyang sempurna dan mempersiapkan dalam 

kehidupannya, membantu untuk berinteraksi sosial yang positif dan 

efektif dimasyrakat, menumbuhkan kekuatan dan kemampuan dan 

memberikan sesuatu yang dimilikinya semaksimal mungkin. Juga 

menimbulkan kekuatan atau ruh kreativitas, pencerahan dan 

transparansi serta pembahasan atau analisis didalamnya. 

Maka peoblem yang ada pada peserta didik perlu diperhatikan 

untuk ditinjaklanjuti dalam mengatasinya, sehingga tujuan dalam 

pendidikan itu dapat terealisasikan dengan baik. 

Adapun problem-problem yang terdapat pada anak didik adalah 

segala yang mengakibatkan adanya kelambanan dalam belajar. Dan hal 

tersebut merupakan problematika dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam, antara lain: 

a. Karakteristik kelainan fisikologi 

Fairuz Stone menjelaskan bahwa keseimbangan perkembangan 

anak yang tertinggal dalam belajarnya itu lebih sedikit dibandingkan 

teman-temannya secara umum. Misalnya, merka dikenal sebagi anak 

uang kurang pengindranya, khususnya lemah pendengaran dan 

penglihatan. 

b. Karakter kelainan daya pikir (kognitif) 
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Kelainan yang satu ini dianggap yang paling banyak menimpa 

anak berkaiatan dengan kegiatan belajar anak. Banyak teori para pakar 

yang menjelaskan adanya berkaitan erat antara kecerdasan umumnya 

bagi anak dan tingkat keberhasilannya dalam belajar. 

Jika kita mengamati tingkat kecerdasan dari sisi lain, maka kita 

jumpai adanya prilaku yang menyebabkan adanya daya inggat hingga 

mudah melupakan materi yang dipelajari, lemah kemampuan berfikir 

jernih, mudah melupakan materi yang dipelajari, lemah kemampuan 

berfikir jernih, tidak adanya kemampuan beradaptasi dengan 

temannya, rendahnya dibidang kebahasaanya baik mufradat maupun 

dalam menyusun kalimat, dan cenderung lamban bicara. Sebagaimana 

mereka juga tidak dapat berkosentarasi dalam waktu lama. Sehingga 

kemampuan dalam penerapan sulit ilmu, pemilahan, dan analisisnya 

rendah. Terkadang mereka sulit berfikir secara rasional dan cenderung 

berdasarkan perkiraan. Istilah-istilah tersebut besar pengaruhnya 

terhadap proses kegiatan belajar anak.
37

 

c. Karakter kelainan kemauan (motivasi) 

Kemauan dianggap sebagai tetapnya kekuatan yang stabil dan 

dinamis bagi perjalanan seseorang agar dapat mewujudkan tujuan 

tertentu dalam hidupnya. Kemauan juga berpengaruh besar dalam 

kegiatan belajar. Seseorang yang sudah tidak mempunyai motivasi 
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dalam melakukan pembelajaran maka dia akan mengalami kejenuhan 

dan tidak ada gairah untuk bersungguh-sungguh. Sebagaimana 

pengertian motivasi sendiri yaitu, suatu tenaga atau faktor yang 

terdapat didlam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan 

menorganisaikan tingkah lakunya.
38

 

Jika dikaitkan dengan maslah motivasi, dapat dikatakn bahwa 

tindakan seseorang sangat tergantung pada antisipasi yang positif 

terhadap rangsangan akan menimbulkan reaksi mendadak, sedangkan 

antisipasi negatif terhadap suatu rangsangan akan menimbulkan reaksi 

menjauh. Suatu objek atau rangsangan yang akan menimbulkan reaksi 

menjauh. Suatu objek atau rangsangan yang diduga akan menimbulkan 

rasa nikmat atau enak akan menimbulakn reaksi merdeka. 

d. Karakteristik kelainan interaksi (emosional) dan sosial 

Teori yang ada menjelaskan bahwa menjalarnya prilaku 

interaksi (emosional) yang tidak disukai diantara anak-anak yang 

tertinggal dalam belajar meliputi rasa permusuhan, kebencian, 

kecenderungan marah, merusak overating mempengaruhi perkelaian, 

cepat mengabaikan peringatan dan sebagainya. 

Tampak sekali bahwa kelainan berinteraksi sebagimana yang 

disebutkan didepan, berbeda pengaruhnya dengan maslah sosial 

kemasyarakat bagi anak-anak yang tertinggal belajar, karena mereka 
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menanggapinya jeleknya adaptasi dimasyrakat. Kadang 

menanggapinya juga dengan permusuhan dan rasa menguasai atau 

dengan menjauh dari pergaulan, mengundurkan diri dari kesepakatan 

masyrakat, dan tidak senang membina persahabatan. 

Jamalat Ghanim dalam teorinya juga menjelsakna bahwa 

ketertinggalan anak dalam belajar bagi anak disebabkan pengaruh 

panangan yang menguasainya, sehingga muncul sifat egois, tidak mau 

bergaul dengan masyrakat, tidak ada tolong menolong, tidak ada 

kompetensi positif, tenggelam dalam kehidupan santai tanpa arah, 

tidak ada perhatian terhadap peraturan sekolah dan bertindak 

sewenang-wenang.
39

 

Disini yang menjadi problem dalam peserta didik adalah 

ketertinggalan anak dalam belajar. Dan seringkali masalah 

ketertinggalan dalam belajar menjadi faktor atau kelemahan-

kelemahan psikis yang dialami anak dan rendahnya kemauna anak 

untuk menelaah pelajaran, banyaknya pekerjaan rumah, terlalu sibuk 

dengan urusan lain selain pelajaran, menganggap mudah materi 

pelajaran, dan kebiasaan mempelajari hal-hal yang kurang baik. Dan 

segala sesuatu yang mengakibatkan lambatnya peserta didiki dalam 

belajara merupakan problem bagi proses belajar mengajar pendidikan 

agama islam itu sendiri. 
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Selanjutnya juga penting diperhatikan oleh anak sekolah aialah 

belajar dan mau mengul lagi pelajarana yang diberikan oleh guru 

disekolahan setelah berada dirumah secara rutin dan merupakan suuatu 

kebiasaan yang baik, serta besar sekali manfaatnya dalam meraih 

kesuksesan, lebih-lebih pada zaman sekarang ini bahwa sengan 

pesatnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi kita dituntut untuk 

membentuk sumber daya manusia seutuhnya dengan mengutamakna 

kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Oleh karennya, kalau anak 

didik hanya mengutamakan diri sari hasil pelajaran yang diberikan 

guru disekolah, sudah barang tentu hasilnya kurang memuaskan. 

Apalagi jika sepulang sekolah anak tidaknmau belajar, maka hal ini 

tidak akan mendukung terhadap keberhasilan pendidikan yang 

ditempuhnya. Sebab kebiasaan malas merupakan problem yang perlu 

diatasi oleh orang tua terhadap kegiatan belajar anak didik dirumah 

serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberhasilan 

meraih prestadi beljarnya. 

3. Problematika Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran PAI 

Masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa 

indonesia berkaitan dengan keberhasilan [endidikan gama ini, sebab 

pendidikan agama dalam pelaksanaan terkait dengan agama ini, sebab 

pendidikan agam dalam pelaksanaan terkait dengan berbagai komponen 

yang melingkupinya, salah satunya adalah saran dan prasarana pendidikan 

agama islam. 
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Sarana pendidikan agama islam adalah peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang prose pendidikan 

khusunya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, 

serta peralatan dan media pengajaran yang lainya. Adapun yang dimaksud 

dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan tau pengajaran seperti kebun, 

halaman, taman sekolah, jalan menuju sekolah.
40

 

Berbagai faktor diindentifikasi sebagai penghambat dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor eksternal 

1) Timbulnya sikap masyrakat atau orang tua dibeberapa lingkungan 

sekitar sekolah yang kurang concerned kepada pentingnya pendidikan 

agama, tidak mengacuhkan akan pentingnya pemantapan pendidikan 

agama disekolah yang berlanjut dirumah. 

2) Situasi lingkungan sekitar sekolah di subversi oleh godaan-godaan 

yang beragam bentuknya.  

3) Gagasan baru yang mulai bemunculan di-Impose oleh para ilmuan 

mengenai perlunya mencari terobosan baru terhadap berbagai 

kemacetan dan problema pembangunan. 

                                                           
40

 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran,(Jakarta:Mahaputra 

Adidaya,2003), h..118 
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4) Timbulnya sikap frustasi di kalangan orang tua atau masyarakat bahwa 

tingkat pendidikan yang dengan susah payah diraih, akan menjamin 

anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

5) Produksi pendidikan sekolah yang dicapai dalam waktu yang relatif 

singkat dengan dana yang seminimal mungkin, namun berhasil 

meluluskan sejumlah murid yang lebih besar.
41

 

Orang Islam Indonesia sekarang ini sudah mengetahui perlunya 

teresedia alat-alat pendidikan untuk membangun sekolah yang bermutu. 

Aklan tetapi itu bukan berarti pengetahuan mereka itu cukup teliti, juga 

belum berarti bahwa teori-teori tentang itu sudah benar-benar dikuasai 

mereka. Dalam hal ini kita masih menyaksiakan adaya pembangunan 

sarana belajar yang kelihannya kurang direncanakan dengan baik. 

Mungkin saja sebabnya adalah belum dikuasai teori-teori baru tentang itu. 

Kendala yang sudah jelas, dan seringkali ditemukan ialah kurangnya 

biaya.
42

 

 

                                                           
41

 Muzayyin Arifin, Op. Cit.,h.151 
42

 Ahmad Tafsir, Op.Cit.,h.92 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metodologi yaitu “suatu penyelidik yang sistematis dan formulasi metode-

metode yang akan digunakan dalam penelitian”
1
. Sedangkan metode 

penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”
2
. “secara umum tujuan penelitian ada tiga 

macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan”
3
. 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan seorang penelitian 

dalam penelitian suatu obyek penelitian. Dimana metode penelitian ini akan 

memudahkan suatu peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Metode 

penelitian yang akan peneliti gunakan ialah metode deskriptif kualitatif. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah 

sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang 

bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikan 

tingkat ilmu serta tekhnologi. 

 

 

 

                                                           
1
 Zakiyah Drajat, Pengajaran Agama Islam,(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 1. 

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan 

R&D),(Bandung:Alfabet,cet-10,2015), h.3. 
3
 Ibid, h. 
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B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari penelitian ini adalah penelitian lapangan karena data 

yang diperoleh dan dikumpulkan berasal dari lapangan. Dalam penelitian 

ini mengambil lokasi di SDN 01 Sumberbandung. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriftif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan variabel-

variabel masa lalu dan masa sekarang (masa yang sedang terjadi). 

Metodologi penelitian adalah cara-cara penyelidik dalam usaha untuk 

menemukan, mengambarkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. 

Sehubung dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang penulis 

teliti maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif.  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan kepada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara 

purposive, tekhnik pengumpulan dengan triagulasi (gabungan), analisis 

data sifat induktif kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 
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C. Sumber Penelitian 

Sumber data adalah dimana penulis dalam memperoleh data dan 

informasi yang sangat terkait dengan penelitian yang sedang penulis teliti 

yang dapat menunjang dalam penelitian ini, dalam penelitian ini data dan 

informasi yang dikumpulkan oleh penulis sumber data dari: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara 

dari sumber. Sumber ini dapat berupa benda-benda dan manusia.
4
 

Disini penulis menggunakan data primer dari Kepala Sekolah, guru 

Pendidikan Agama Islam di SDN 01 Sumberbandung dan Siwa di 

SDN 01 Sumberbandung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang diambil secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen, 

laporan, karya tulis, orang lain, koran, dan majalah atau seseorang   

mendapatkan informasi dari orang lain. 
5
 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Negara, 1999, h. 86 
5
 Ibid, h.87 
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D. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Menurut Suharismi Arikunto, yang dimaksud dengan penelitian 

adalah”obyek dari mana data diperoleh”
6
 yaitu apa yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah: 

1) Kepala Sekolah di SDN 01 Sumberbandung 

2) Pendidik bidang study Pendidikan Agama Islam di SDN 01 

Sumberbandung 

3) Peserta didik di SDN 01 Sumberbandung 

2. Obyek Penelitian 

Sedangkan obyek penelitian ini adalah Problematika Dalam Pembelajaran 

Guru PAI di SDN 01 Sumberbandung. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik  ini digunakan dalam menghimpun data dari obyek penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Interview 

Metode interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi. Menurut Sugiyono, wawancara dapat dilakukan 

secara tersetruktur maupun tidak tersetruktur. 

1. Wawancara Tersetruktur 

Dalam melakukan wawancara pengumpulan data sudah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:Bumi Aksara,2010), h.172 
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alternatif jawabannya pun sudah disiapkan dengan wawancara 

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan 

pengumpulan data yang mencatatnya. 

2. Wawancara Tidak Tersetruktur 

Wawancara tidak tersetruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap ubtuk pengumpulan datanya. 

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak tersetruktur 

agar dalam pelaksanaan tidak terlalu kaku, akan tetapi tidak pula 

menyimpang dari pokok permaslahan yang diselidiki interview ini penulis 

ajukan kepada orang-orang dianggap berkompeten dan relavan dengan 

permasalahan diantaranya, Guru Pendidikan Agama Islam. 

Metode Interview dalam penelitian ini penulis pergunakan sebagai 

metode untuk mendapatkan keterangan atau data tentang apa problematika 

di SDN 01 Sumberbandung. Dengan metode wawancara ini keterangan 

yang ingin penulis peroleh tidak saja dari guru agama Islam tetapi dari 

Kepala Sekolah SDN 01 Sumberbandung. 

b. Metode Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non 

partisipan adalah apabila orang yang melakukan observasi tidak turut 

ambil bagian atau tidak berada dalam keadaan obyek yang diobservasi.
7
 

Metode penulis gunakan untuk memperoleh data atau keterangan 

tentang proses pelaksanaan pembelajaran bidang study PAI di SDN 01 

Sumberbandung. Bagaimana keadaan yang ada disekolah tersebut 

khususnya dibidang study PAI SDN 01 Sumberbandung dan dengan 

metode ini penulis juga ingin melihat keadaan sebenarnya dilapangan 

berkaitan dengan problematika pembelajaran guru PAI disekolahan 

tersebut. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah “Mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga 

bukubuku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan 

sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidiknya”
8
. 

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai pedoman pelengkap 

dari metode interview dan observasi, untuk mendapatkan dan 

melengkapkan data-data yang diperoleh penulis memerlukan data-data 

tertulis yang berupa dokumentasi atau surat-surat resmi yang berkaitan 

dengan problematika disekolah. 

                                                           
7
 Ibid, h. 145 

8
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, (Jakarta: Gadja Mada University 

Press, 1988, h.133 
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Jadi metode dokumentasi merupakan salah satu untuk 

menghimpun data mengenai hal tertentu melalui catatan, dokumenyang 

disusun melalui ilustrasi atau organisasi tertentu. 

Merode dokumentasi ini, oleh penulis digunakan untuk mendapatkan 

data/dokumen antara: 

1. Sejarah terbentuknya SDN 01 Sumberbandung 

2. Keadaaan Sarana dan Prasarana di SDN 01 Sumberbandung 

3. Keadaan pendidik dan  peserta didik di SDN 01 Sumberbandung 

F. Tekhnik Analisis Data 

Setelah seluruh data dikumpulkan, data dikelompokan menurut 

kelompoknya masing-masing yaitu data dari interview, observasi, dan 

dokumentasi selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis 

yang bersifat kualitatif.
9
 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil interview, sample dan lainya untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian tentang kassus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi 

orang lain. 

Peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif, proses analisis data 

kualitatif menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, melalui 

proses sebagai berikut: 

 

                                                           
9
 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 

104 
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1. Data Reduction (Reduksi data) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

maka lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dirinci tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

2. Display (penyajian data) 

Display (penyajian data) yaitu penyajian data dibatasi sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian data yang 

lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif  

yang valid. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dan juga bisa 

berupa grafik, matrik dan chart. Penyajian data yang dipilih peneliti adalah 

dengan menggunkan tabel. 

3. Conclusion Drawing/Verifikasication 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Setelah data terhimpun sesuai dengan kebutuhan dengan 

menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi maka 

selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah “ analisa yang dilakukan terhadap 

penelitian kualitatif”.
10

 Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara 

menguraikan dengan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 

Dalam proses penarikan kesimpulan, digunakan analisis cara 

berfikir indukatif, untuk mendapatkan generalisasi. Berfikir induktif 

adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang konkrit dan 

khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Seperti 

dikemukakan Sutrisno Hadi bahwa dalam berfikir induktif orang 

berlandasan pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang 

unik, dan merangkaikan fakta-fakta khusus tersebut menjadi suatu 

pemecahan yang bersifat umum, konklusi yang dapat ditarik dari cara 

berfikir ini menempuh jalan induktif.
11

 

Dari pengertian diatas, maka berfikir induktif adalah cara berfikir 

yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan 

                                                           
10

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2006),  h. 225 
11

 Sutrisno Hadi, Op Cit., h. 2 
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khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata 

lain bahwa cara berfikir induktif adalah suatu proses analisis yang bertitik 

tolak dari hal atau peristiwa yang bersifat khusu kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. Langkah berfikir induktif ini dilakukan 

untuk mengungkap problematika dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SDN 01 Sumberbandung Pringsewu. 

G. Uji Keabsahan Data (Tringulasi) 

Tringulasi pada hakikatnya merupakan perbedaan multi metode 

yang dilakukan penelitian pada saat mengumpulkan dan menganalisis 

data. Ide dasarnya adalah bahwa penomena yang diteliti dapat dipahami 

dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Memotren fenomena tunggal dari sudut pandang 

yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal. Karena itu, tringulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang 

terjadi pada saat pengumpulan data analisis data. 

Dijelaskan oleh Deni Adriana bahwa peneliti menggunakan 

tringulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam 

pengertianya tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian.
12

 Tringulasi dapat dilakukan dengan 
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 Moloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosdakarya, 2004), h.3 
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menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan 

dokumen. Tringulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data 

juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Menurut Nasution selain itu tringulasi juga terhadap dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu 

tringulasi bersifat reflektif.
13

 Denzin dalam Moleong, membedakan empat 

macam tringulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat tringulasi 

tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber. 

Tringulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif, langkah untuk 

mencapai kepercayaan itu adalah: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 

                                                           
13

 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung:Tarsito,2003), h. 115 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai 

kelas. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan.
14

 

 

                                                           
14

 Moloeng Lexy J, Op.Cit. h. 115. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat SDN 01 Sumberbandung 

Sebelum menjadi SDN 01 Sumberbandung, sekolah ini adalah 

SDN K (kecil) Sumberbandung dikarenakan sekolahan ini paling terkecil 

diantara sekolaha-sekolahan dasar lainnya ruangann kelasnya berjumlah 4 

kelas disetiap kelas dibagi menjadi dua kelas bahkan pada tahun 2009 

kelas dua masuk siang dikarenakan kekurangan ruangan dan kelebihan 

peserta didik. Pada tahun 2010  dibawah pimpinan H. Edi sutrisno,S.Pd.I, 

memutuskan dibangunnya satu gedung yang berjumlah empat kelas dan 

satu tempat gudang. Yang berlokasi dijalan Ust Zakariah Desa 

Sumberbandung kecamatan pagelaran utara kabupaten pringsewu. 

1. Letak Geografis SDN 01 Sumberbandung 

SDN 01 Sumberbandung yang berlokasi dijalan Ust Zakaria Desa 

Sumberbandung Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu 

dibangun atas tanah seluas 2.000 M
2
. 

Batas-batas SDN 01 Sumberbandung adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan pemukiman penduduk 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan pasar dan ladang penduduk 

c. Sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan sawit 
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d. Sebelah timur berbatasan dengan dengan pemukiman 

penduduk. 

2. Keadaan bangunan SDN 01 Sumberbandung 

Seluruh gedung banguan  SDN 01 Sumberbandung berbentuk 

permanen dengan genteng dan multi roof, berlantai semen dan keramik, 

berjendela kaca, halaman tanah, baping dan berbetuk later L. 

Struktur Organisasi SDN 01 Sumberbandung 

Gambar 

SDN01 SUMBERBANDUNG 

 

  Data diperoleh dari Dokumen SDN 01 Sumberbandung 

 

Kepala 
Sekolah(H. Edi 
sutrisno ,S.Pd.I)

Wakil Kepsek

(Tugimin, S.Pd)

Bendahara (Siti 
Andriayani, 

SPd.I)
Dewan Guru Peserta Didik

KA. Tata Usaha 
(Pariman, S.Pd)
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B. Deskripsi Data Penelitian 

Pengolahan dan analisis data ini dimaksudkan sehubungan dengan 

data yang sudah terkumpul, sehingga dapat dicapai kesimpulan akhir pada 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

Data yang telah diperoleh terlebih dahulu ditelaah sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan ataukah untuk dilengkapi lebih lanjut. 

Setelah diketahui telah lengkap maka dapat dilakukan lengkah selanjutnya 

yaitu klarifikasi data. 

Kemudian penulis melakukan pengolahan dan analisa terhadap 

data yang telah ada. Berdasarkan hasil interview penelitian dilapangan di 

SDN 01 Sumberbandung yang diperoleh peneliti terhadap problematika 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, adalah sebagai berikut: 

1. Problematika guru 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang di SDN 01 

Sumberbandung guru pendidikan agama Islam memang hanya menggunakan 

metode ceramah saja, tidak mengikuti sistem kurikulum yang seharusnya yang 

disediakan oleh pihak sekolah yaitu sistem KBK, tetapi guru pendidikan 

agama Islam merasa kesulitan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

guru hanya menggunakan apa yang merasa beliau bisa tercapai dalam 

pembelajaran tersebut metode dan media yang digunakannya pun seadaanya 

sehingga tidak mendukung dalam pembelajaran. 
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Hal ini diungkapkan oleh Siti Andriyani selaku guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. 

Disini minat siswa terhadap pelajaran pendidikan agama Islam 

sangat kurang, terkadang metode yang saya gunakan tidak sesuai 

dengan materi yang saya sampaikan, saya hanya merasa 

penggunaan metode yang saya gunakan sesuai dengan keadaan 

siswa dan dapat diterima siswa seperti metode ceramah
1
. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas sehingga siswa 

tersebut tidak merasa nyaman dan tidak mendapat wawasan karena 

pembelajaran yang monoton yang menyebabkan siswa kurang 

bersemangat dalam pembelajara. Sebenarnya dari pihak sekolah 

pembelajaran pendidikan agama Islam ditekankan menggunakan sistem 

KBK, Hal tersebut diungkapkan diperkuat oleh ungkapan kepala sekolah 

Bapak Edi sutrisno. 

Semua pelajaran disini menggunakan sistem KBK termasuk juga 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Terbatasnya waktu yang ada sehingga guru pendidikan agama 

Islam merasa kurang bisa maksimal dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam dan masih belum bisa memanfaatkan waktu yang telah ada. 

Sebagaimana yang telah diungkpakan oleh ibu siti andriayani sebagai guru 

mata pelejaran pendidikan agama Islam. 

                                                           
1
 Siti Andriayani, Guru Agama Islam di SDN 01 Sumberbandung, wawancara, 20 April 

2017 
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Saya merasa kurang bisa maksimal dalam pembelajaran, karena 

terbatasnya jam pelajaran, jadi seringkali materi yang seharusnya 

sudah diselesaikan bisa saya selesaikan. 

Seorang guru dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan 

pembelajarannya akan tetapi disini guru pembelajaran pendidikan agama 

Islam kurang kreatif dan kurang mendapatkan wawasan yang membuat 

peserta didik berkembang menjadi lebih baik dan dalam pembelajaran 

merasa termotivasi sehingga tumbuh keinginan belajar pendidikan agama 

Islam, tetapi guru disini tidak pernah mendapatkan informasi tentang 

pembelajaran agama Islam seperti tidak pernah mengikuti seminar diluar 

sekolah atau komunikasi dengan sekolah lain, sehingga guru tersebut 

hanya mendapatkan wawasan yang dulu-dulu saja dan bisa dikatakan ilmu 

yang beliau terima dulu masih dipakai, diterapkan dan diberikan kepada 

peserta didik sehingga peserta didik tersebut tidak termotivasi untuk 

belajar pendidikan agama Islam. 

Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan guru pendidikan agama 

Islam yaitu Ibu Siti Andriyani. 

Saya tidak tahu, sebenarnya dalam hal ini siapa yang bertanggung 

jawab atau mengkoordinir, tapi saya merasa untuk guru agama 

jarang sekali mendapatkan perhatian untuk menjadi guru 

profesional atau bisa dikatakan informasi-informasi yang baru 

tentang pembelajaran itu masih sangat kurang. 

Kedisiplinan seorang guru juga mendukung pembelajaran 

pendidikan agama Islam agar menjadi baik sesuai dengan apa yang 
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diinginkan, tetapi disini seorang guru pendidikan agama Islam sering kali 

terlambat masuk dan bahkan sering kali guru tersebut masuk dijam sisa 

waktu yang hampir habis pembelajaran tersebut.  

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Edi Sutrisno 

selaku kepala sekolah SDN 01 Sumberbandung. 

Sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam hal ini 

dikarenakan tempat tinggal yang jauh dari sekolahan, bahkan 

sering kali beliau masuk disisa waktu jam pembelajaran
2
. 

Evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SDN 01 Sumberbandung adalah evaluasi tertulis seperti yang 

diungkapkan oleh ibu siti andriayani selaku guru tersebut. 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bentuk evaluasi yang 

saya gunakan kepada peserta didik adalah evaluasi tes tertulis 

karena setiap pertemuan saya selalu memberikan tugas pada 

peserta didik yang nantinya tugas tersebut akan menjadi penilaian 

fortofolio peserta didik, dengan begitu saya mengetahui 

kemampuan siswa.  

 

Dokemen diperoleh dari SDN 01 Sumberbandung 

 

                                                           
2
 Edi Sutrisno, kepala Sekolah  di SDN 01 Sumberbandung, wawancara, 20 April 2017 
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Dari evaluasi tersebut dapat diketahui kemampuan peserta didik dan 

dari situ akan diadakan pengklasifikasian terhadap siswa yang kirang mampu 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Atau akan dilakukan waktu 

tambahan bagi peserta didik yang benar-benar tertinggal dari siswa lainnya. 

2. Problematika peserta didik 

Kesulitan lain juga yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalaha perbedaan IQ peserta didik sehingga sulit untuk cepat-

cepat dalam pembelajaran harus bisa sabar dalam mengatasi peserta didik 

yang IQ nya kurang ditambah lagi tidak semua peserta didik dari lingkungan 

yang mengatuhi agama rata-rata peserta didik disini dari keluarga yang minim 

pengetahuan tentang agama, karena minimnya pengetahuan agama orang tua 

terhadap agama membuat siswa tidak termotivasi dengan belajar pendidikan 

agama Islam siswa hanya merasa mereka cukup tahu apa yang diajarkan dari 

orang tua mereka sedangkan orang tua mereka mengandalkan pihak sekolah 

agar anak-anak mereka menjadi yang lebih baik. Hal ini diperkuat dengan 

ungkapan oleh guru pendidikan agama Islam ibu siti Andrayani. 

Mungkin karena perbedaan IQ siswa satu dengan yang lain saya 

merasa kesulitan dalam menenrangkan materi yang saya sampaikan pada saat 

pembelajaran dan ada juga peserta didik yang benar-benar ingin mempelajari 

pembelajaran pendidikan agama Islam tetapi teman sebangku meraka mulai 

menggangu teman yang lainnya dan disitulah siswa sulit untuk berkembang 

ditambah lagi tidak semua wali dari peserta didik disini semuanya tahu agama 
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dan lingkungan peserta didik pun kurang mendukung untuk berkembang 

tentang agama karena disini rata-rata orang tua wali murid bekerja sebagai 

penghasil genteng, kadang sepulang sekolah mereka tidak dituntut untuk 

belajar apa yang dipelajari disekolahan tetapi mereka mengikuti jejak orang 

tua mereka dan orang tua mereka tidak menyuruh belajar bahkan membiarkan 

mereka membantu pekerja mereka sampai-sampai lupa-lupa dengan waktu. 

Bahkan untuk berangakat sekolah mereka kadang telat. Hal ini diperkuat 

dengan dokumentasi berikut. 

 

Dokemen diperoleh dari SDN 01 Sumberbandung 

Kurangnya minat siswa terhadap pendidikan agama Islam sehingga 

guru tersebut sulit untuk mengajar ditambahlagi perekonomian pada sebagian 

besar wali murid tidak mendukung siswa agar menjadi lebih baik dan tidak 

termotivasi untuk belajat pendidikan agama Islam. 

3. Problematika sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana sebagai penunjang dan bisa menjadi motivator 

bagi siswa dalam pembelajaran, dan dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SDN 01 Sumberbandung sarana dan prasarana mempunyai beberpa 
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problem tidak disediakannya buku paket jangankan buku paket peserta didik 

banyak sekali  

Masih minimnya perpustakaan dan buku paket yang seharusnya 

disediakan untuk siswa sebagai buku panduan untuk belajar kelompok diluar 

sekolah tetapi disini sangat minim sekali ditambah lagi buku-buku yang 

disediakan oleh pihak sekolah adalah buku-buku yang pendidikan agama 

Islam tahun 1994, padahal yang dipakai adalah buku pendidikan agama Islam 

yang menggunakan sistem KBK dan banyak juga peserta didik tidak 

mempunyai fotokopian buku paket. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi 

berikut. 

Dokemen diperoleh dari SDN 01 Sumberbandung 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu andriyani selaku guru 

pendidikan agama Islam. 

Banyak sekali peserta didik disini yang belum memiliki buku paket 

jangankan buku paket fotokopiannya pun mereka tidak memilikinya, 

saya pernah menyuruh mereka untuk memotokofy hanya sebagian 

mereka yang mau memotokofy dengan alasan fotokopy dengan harga 
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buku paket jauh lebih mahal fotokopy tetapi karena keterbatasan buku 

paket. 

Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan bapak edi sutrisno selaku 

kepala sekolah SDN 01 Sumberbandung 

Bukannya sekolah tidak mau menyediakan buku paket tetapi 

sekolah ini selalu tertinggal informasi dengan sekolah-sekolah 

lainnya mungkin karena letak sekolah yang tidak strategis dan 

sangat jauh dari perkotaan. 

Dengan demikian hal tersebut yang menyebabkan problematika 

pembelajaran khusunya pad mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Pembahasan 

Problematika Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam  

Sebagaimana diketahui bahwasanya berhasil tidaknya tujuan suatu 

pembelajaran, sangat dipengaruhi oleh seorang guru. Ketika pada seorang 

guru ditemukan suatu permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pembelajaran, maka pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. 

Di SDN 01 Sumberbandung ditemukan beberapa problematika 

yang dihadapi oleh guru PAI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

tersebut antara lain: 

Kelambanan dalam belajar kadang disebabkan oleh tidak 

mencukupi kegiatan belajar mengajar, buruknya pengajaran, materi 
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pelajaran yang sulit sehingga tidak dapat diikuti anak, atau tidak ada 

kesesuaian antara pelajaran yang ditetapkan dan bakat anak. 

Pendidikan dalam pendidikan agama Islam dituntut untuk 

komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. 

Seseorang dikatakan profesional bila mana pada dirinya melekat sikap 

dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu 

proses dan hasil kerja, serta sikap continous improvment, yaitu selalu 

berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model yang sesuai 

dengan tuntunan jaman nya, yang dilandasi oleh kesadaran tinggi bahwa 

tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan 

hidup pada zamannya. 

Problematika Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Sebagaimana peserta didik adalah pihak yang hendak disiapkan 

untuk mencapai tujuan, dalam arti yang dibimbing, diajari dan atau dilatih 

dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

terhadap ajaran agama Islam. 

Disisi lain, pendidikan itu berfungsi membentuk kepribadian anak, 

mengembangkan agar mereka percaya diri dan menanggapi kemerdekaan 

pribadi. Pendidikan itu bergerak untuk mewujudkan perkembangan yang 

sempurna dan mempersiapkan dalam kehidupan, membantu untuk 

berinteraksi sosial yang fositif dan efektif di masyarakat, menumbuhkan 
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untuk berinteraksi sosial yang positif dan efektif di masyrakat, 

menumbuhkan kekuatan dan kemampuan memberikan sesuatu yang 

dimilikinya semaksimal mungkin. 

Maka problem yang ada pada anak didik perlu diperhatikan untuk 

ditindaklanjuti dalam mengatasinya, sehingga tujuan dalam pendidikan itu 

dapat terealisasikan dengan baik. Adapun problem-problem yang terdapat 

pada anak didik adalah segala sesuatu yang dapat menghambat kelemahan 

dalam belajar. 

Problematika Saran dan Prasana dalam Pembelajaran 

Pendidikan agama Islam 

Masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia 

kaitannya dengan keberhasilan pendidikan agama ini, sebab pendidikan 

agama dalam pelaksananya terkait dengan berbagai komponen yang 

melingkupinya, salah satunya lagi adalah sarana dan prasarana pendidikan 

agama Islam. 

Sarana pendidikan agama Islam adalah peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan 

khusunya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi 

serta peralatan dan media pengajaran yang lain. Adapun yang dimaksud 

dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas atau pengajaran seperti 

kebun, halaman, taman sekolah dan jalan menuju sekolah. 
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Orang Islam Indonesia sekarang ini sudah mengetahui perlunya 

tersedia alat-alat pendidikan untuk membangun sekolah yang bermutu. 

Akan tetapi itu bukan berarti pengetahuan mereka itu cukup teliti, juga 

belum berarti bahwa teori-teori tentang itu sudah benar-benar dikuasai 

mereka. Dalam hal ini kita masih menyaksikan adanya pembangunan 

sarana belajar yang kelihatannya kurang direncanakan dengan baik. 

Mungkin saja sebabnya adalah belum dikuasai teori-teori baru tentang itu. 

Kendala yang sudah jelas, dan seringkali ditemukan adalah kurangnya 

biaya. 

Selain itu media yang ada di SDN 01 Sumberbandung juga 

dirasakan kurang mencukupi, yang mana buku yang disediakan oleh pihak 

sekolah yang ada diperpustakaan hanya ada buku pendidikan agama Islam 

kurikulum lama, padahal saat ini yang digunakan oleh sekolah adalah 

kurikulum berbasis kompetensi sehingga siswa tidak dapat menggunakan 

buku tersebut, dan untuk membeli buku paket pendidikan agama Islam 

yang sesuai dengan KBK dirasa kesulitan karena faktor ekonomi yang 

dimiliki oleh siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyajikan laporan penelitian dan menganalisis, maka 

penulis akan menyimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Problematika pembelajarana adalah kendala atau persoalan dalam proses 

belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang 

maksimal. Namun untuk mewujudkan itu semua, diperlukan proses 

pembelajaran yang dimana pelaksanaannya harus betul-betul serius, 

berkesinambung, terpadu antara pendidik, siswa, sekolah, dan orang tua 

serta memikirkan akan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 

sehingga apa yang diupayakan dan tujuan yang diinginkan tersebut dapat 

tercapai. 

2. Berdasarkan hasil observasi, interview dan dokumntasi dapat ditemukan 

yang menjadi problematika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

di SDN 01 Sumberbandung adalah: 

a. Problematika pembelajaran guru 

1) Guru masih dominan menggunakan metode ceramah sehingga 

mengakibatkan suasana kelas menjadi kaku dan monoton 

2) Guru belum maksimal dalam menggunakan alat peraga atau media 

dalam proses pembelajaran seehingga peserta didik terlihat 

binggung ketika mengikuti pembelajaran. 
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3) Guru belum sepenuhnya maksimal dalam menguasai kelas, 

sehingga suasana kelas terkesan ribut, tidak lancar, tidak nyaman 

dan sebagainya. 

4) Guru belum sepenuhnya memberikan apresiasi terhadap peserta 

didik, sehingga peserta didik kurang bersemangat dan termotivasi 

untuk berinteraksi di dalam kelas. 

5) Guru belum sepenuhnya bersikap adil dalam dal memberikan 

perhatian dan penilai kepada peserta didik, hal ini menyebabkan 

kecemburuan antara peserta didik. 

6) Guru belum sepenuhnya mempunyai sifat disiplin, karena guru 

sering terlambat memasuki kelas ketika jam pelajaran sudah 

dimulai, hal ini membuat waktu pembelajaran pendidikan agama 

Islam itu menjadi tersita. 

b. Problematika pembelajaran dari peserta didik 

1) Lemahnya daya tangkap peserta didik untuk langsung bisa 

memahami dan mengerti ketika guru pendidikan agama Islam 

menjelaskan materi. 

2) Peserta didik enggan atau malas untuk mencatat pelajaran yamng 

diterangkan guru. 

3) Peserta didik belum memiliki semangat yang tinggi untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir 

pembelajaran. 
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4) Masih lemahnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua 

terhadap peserta didik dirumah, akan pentingnya pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

5) Belum terpenuhnya fasilitas belajar untuk peserta didik, seperti 

tidak adanyan buku pake PAI bahkan fotocopiannya sekalipun. 

6) Lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, karena pesreta 

didik lebih sering bermain bersama teman-temannya dari pada 

memilih untuk belajar, dan tidak adanya tempat bimbingan belajar 

disekitar temapat tinggal mereka. 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah agar tetap memperhatikan pentingnya 

profesionalitas guru terutama guru pendidikan agama Islam dan lebih 

menyiapkan fasilitas belajar di sekolah agar proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam dapat berjalan dengan baik dan optimal seperti 

yang diharapkan. 

2. Kepada guru pendidikan agama Islam diharapkan agar dapat 

meningkatkan profesionalisme yang dimilikinya dalam rangka menunjang 

peningkatan hasil belajar peserta didi. 

3. Agar para peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya, maka peserta 

didik harus lebih meningkatkan cara baik dirumah ataupun di dalm 

mengikuti pelajaran disekolah. 



85 
 

 

4. Kepada orang tua peserta didik agar lebih senantiasa memberikan 

bimbingan dan arahan kepada anaknya agar selalu biat belajar disekolah 

maupun dirumah. 

C. Penutup 

Syukur alhamdulilah yang tiasa terhingga tercurahkan kehadirat Allah 

SWT. Yang selalu mencurahkan rahmat, taufiq serta hidayatnya untuk semua 

makhluk yang ada dimuka bumi ini. Slawat serta dalam dilimpahkan kapada 

nabi Muhammad SAW. Yang telah membuat manusia tergolong dari alam 

kegelapan menjadi alam terang benerang dan dari alam jahiliyah manusia 

menajdi yang bertaqwa. 

Skripsi yang sangat sederhana ini telah berhasil terselaikan berkat 

taufiq serta hidayah Allah SWT. Melalui kerja keras penulis dan bantuan dari 

berbagai pihak. Menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan yang 

ada pada karya ini, penulis mengharapkan tegur sapa atau saran-saran dari 

berbagai pihak yang sangat diperlukan demi lebih sempurnaya dan juga 

sebagai bekal bagi penulis diamasa yang akan datang. 

Akhirnya semoga penulis ini dapat mendatangkan manfaat yang 

sebesar-besarnya baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang 

memerlukan dan kepada Allah SWT. Penulis berlindung dari segala 

kekhilafan dan kesalahan yang ada. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI PROBLEMATIKA 

No  Aspek  Indikator  No Item 

1.  Kemampuan 

profesionalisme 

guru 

1. Penguasaan materi 

2. Penggunaan metode  

3. Penggunaan evaluasi yang tepat 

4. Wawasan yang luas  

 

2. Kepribadian guru 1. Memiliki sifat disiplin  

3. Kesiapan siswa 

dalam belajar 

1. Kurangnya daya tangkap siswa  

2. Bimbingan belajar orang tua 

3. Persiapan siswa dalam belajar 

4. Lingkungan pergaulan yang 

kurang mendukung 
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