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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama 

Islam, sehingga PAI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah mata pelajaran yang tidak 

hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, 

tetapi lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian 

keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari di tengah-tengah masyarakat (Dit. Pembinaan SMA, 2015: 24). 

Dengan demikian, PAI tidak hanya menekankan pada aspek kognitif 

saja, tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotornya. 

Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI di SMA adalah terbentuknya peserta 

didik yang memiliki akhlak yang mulia berbudi pekerti yang luhur (Dit. 

Pembinaan SMA, 2015: 25). 

Pengajaran PAI Kurikulum 2013 mewajibkan guru untuk melaksanakan 

pengajarean dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran 

yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan 

melalui metode ilmiah. Pendekatan ini menekankan pada proses pencarian 

pengetahuan (Dit. Pembinaan SMA, 2015: 5).  
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Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pengajaran PAI 

kurikulum 2013 ialah metode pengajaran. Dalam pelaksanaan pengajaran, 

metode sangat diperlukan sebab dapat berpengaruh dalam mencapai 

keberhasilan pengajaran. Dengan metode, proses pengajaran akan berlangsung 

dengan mudah dan menyenangkan. Metode pengajaran jumlahnya sangat 

banyak, tetapi tidak semua metode tersebut dapat di terapkan di berbagai 

proses pengajaran. Lebih-lebih pada pengajaran PAI kurikulum 2013, metode 

harus betul-betul yang menarik, menyenangkan, dan menantang bagi peserta 

didik. Untuk itu, dalam konteks ini seorang guru harus dapat memilih metode 

yang tepat dan baik untuk digunakan dalam pengajaran PAI kurikulum 2013 

(Fadlillah, 2014: 189). 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

metodologi dalam pengajaran pendidikan agama Islam kurikulum 2013. 

Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Metode Pengajaran 

Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 Di SMA Muhammadiyah 1 

Purbalingga. 

Peneliti memilih SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga sebagai objek 

penelitian karena dari sejumlah sekolah SMA yang ada di kabupaten 

Purbalingga hanya tiga sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan 

kabupaten Purbalingga untuk mengimplementasikan kurikulum 2013, yaitu 

SMA Negri 1 Purbalingga, SMA Negri 2 Purbalingga, dan SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga. 
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SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga adalah satu-satunya SMA swasta 

yang ditunjuk oleh dinas pendidikan kabupaten Purbalingga untuk 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Dari latar belakang ini peneliti lebih 

tertarik meneliti di SMA swasta yaitu SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga 

daripada di sekolah negri yang memang notabennya sudah baik. Dengan harapan 

setelah penelitian ini selesai, hasilnya akan menjadi bahan introspeksi bagi pihak 

guru dan sekolah dalam pengajaran pendidikan agama Islam kurikulum 2013 

di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya 

adalah metode apa saja yang digunakan pada pengajaran pendidikan agama 

Islam kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui metode yang digunakan dalam pengajaran pendidikan agama 

Islam kurikulum (PAI) 2013 di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Aspek teoritis 

a. Menambah wawasan dan khasanah keilmuan mengenai metode 

dalam pengajaran pendidikan agama Islam kurikulum 2013. 
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b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi para akademisi terutama bagi 

peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian dengan tema 

yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. 

2. Aspek praktis 

a. Bagi guru PAI 

Sebagai salah satu pedoman dalam pengajaran pendidikan agama 

Islam kurikulum 2013 

b. Bagi calon guru PAI 

 Sebagi informasi mengenai metode pengajaran pendidikan agama 

Islam kurikulum 2013 

c.  Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai metode dalam pengajaran 

pendidikan agama Islam kurikulum 2013. 
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