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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode 

Metode sangat berperan penting dalam pengajaran. Apapun pendekatan 

dan model yang digunakan dalam mengajar maka harus difasilitasi oleh metode 

mengajar. Metode dalam mengajar berperan sebagai alat untuk menciptakan 

proses mengajar dan belajar untuk menciptakan interaksi belajar mengajar 

antara siswa dengan guru dalam proses pengajaran (Syah dkk, 2007: 133). 

1. Pengertian Metode 

Secara etimologi, metode berasal dari kata method yang artinya 

suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan 

dalam mencapai suatu tujuan (Fadlillah, 2014: 188). 

Di dalam kamus bahasa Indonesia, metode adalah cara yang tersusun 

dan teratur untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. 

Ada juga yang mengatakan bawa metode adalah suatu cara kerja yang 

sistematik dan umum seperti ilmu pengetahuan (Darajat dkk, 2014: 1). 

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, metode adalah cara yang 

di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan 

(Haningsih, 2011: 20). 

Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Dit. Pembinaan 

SMA, 2015: 19). 
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Dari beberapa definisi metode menurut para ahli, penulis 

menyimpulkan bahwa metode adalah cara yang disusun secara sistematis 

yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan dalam proses mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

2. Metode Pengajaran 

Metode pengajaran adalah cara untuk mempermudah menyampaikan 

materi kepada peserta didik sehingga dapat dipahami dan dimengerti 

dengan baik serta sebisa mungkin diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari (Fadlillah, 2014: 189). 

Dalam pengertian lain metode pengajaran merupakan cara-cara yang 

digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk 

mencapai tujuan. Dalam kegiatan pengajaran semakin tepat metode yang 

digunakan maka semakin efektif dan efisien kegiatan pengajaran yang 

dilakukan dan menunjang keberhasilan belajar siswa dan keberhasilan 

mengajar yang dilakukan oleh guru (Syah, dkk, 2007: 133). 

Heri Gunawan (2012: 166) berpendapat bahwa metode pengajaran 

adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan materi 

pelajaran kepada peserta didik. Efektif artinya pengajaran dapat difahami 

peserta didik secara sempurna, sedangkan efisien adalah pengajaran yang 

tidak memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. 

Dari beberapa definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa 

metode pengajaran adalah cara yang digunakan oleh guru pada saat 

berlangsungnya proses pengajaran untuk memudahkan penyampaian 
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meteri pelajaran agar peserta didik dapat menerima materi dengan baik 

sehingga akan tercapi tujuan pengajaran tersebut.  

Selanjutnya metode pengajaran di dalam Al-Quran dijelaskan pada 

Qur’an surat An Nahl ayat 125: 

                     

                   

         

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.  

 

Dari kutipan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa didalam sebuah 

pengajaran metode sangatlah penting. Agar sebuah proses pengajaran 

berhasil dengan baik maka haruslah menciptakan suasana yang baik di dalam 

kelas seperti memberikan kemudahan dalam belajar, menggembirakan 

peserta didik dan tidak menjadikan peserta didik mengabaikan materi yang 

disampaikan, maka untuk menciptakan kondisi yang demikian tidak lain 

hanyalah dengan Metode pengajaran (Dailamy, 2012: 411). 

3. Ragam Metode Pengajaran PAI kurikulum 2013 

Dari banyaknya faktor yang menunjang keberhasilan dalam 

pelaksanaan kurikulum pendidikan salah satu diantaranya adalah metode. 

Pengajaran PAI kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam 

proses pengajarannya, beberapa metode yang dapat digunakan dalam 
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pengjaran PAI kurikulum 2013 antara lain metode diskusi, metode 

eksperimen, metode demonstrasi, dan metode simulasi (Dit. Pembinaan 

SMA, 2015: 19). Penjelasannya sebagai berikut : 

a. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran 

dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-

kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna 

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai 

alternatif pemecahan atas suatu masalah (Syah, dkk, 2007: 141). 

Metode diskusi ialah suatu cara mempelajari materi pelajaran 

dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu 

argumentasi secara rasional dan objektif  (Usman, 2005: 36). 

Diskusi merupakan suatu kecakapan atau pembahasan terarah 

tentang suatu topik, masalah atau isu yang menarik perhatian semua 

peserta didik. pembahasan dapat diarahkan pada klarifikasi 

(penjelasan) suatu isu atau masalah, menghimpun ide dan pendapat, 

merancang kegiatan, atau memecahkan masalah. Kegiatan diskusi 

dapat dilaksanakan dalam kelompok atau klasikal. 

Metode ini dapat merangsang peserta didik lebih kreatif dalam 

memberi gagasan/ide, melatih membiasakan bertukar pikiran dalam 

mengatasi masalah, dan melatih peserta didik untuk mengemukakan 

pendapat secara verbal (Dit. Pembinaan SMA, 2015: 20).  
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Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menarik 

kesimpulan metode diskusi adalah suatu cara belajar dimana para 

siswa atau audien  diberi kesempatan untuk memecahkan suatu 

masalah yang diberikan oleh pendidik dilakukan secara berkelompok, 

kemudian dari hasil diskusi kelompok tersebut dipresentasikan dan 

dari pihak kelompok lain saling beradu argumen secara rasional. 

b. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah cara mengajar dengan cara siswa 

diajak untuk melakukan serangkaian percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari secara teori. Metode ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami, melakukan 

sendiri, dan mencari kebenaran (Syah, dkk, 2007: 150). 

M. Fadlillah (2014: 194), metode eksperimen adalah cara 

menyampaikan materi pelajaran dimana peserta didik diminta untuk 

mencoba, mengamati, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan tertentu 

yang berhubungan dengan tema pembelajaran. 

Metode eksperimen juga bisa diartikan sebagai Suatu cara 

pengelolaan pembelajaran dimana peserta didik melakukan aktivitas 

percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajarinya. Dalam metode ini peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu 

proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 
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menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya (Dit. 

Pembinaan SMA, 2015: 20). 

Dari beberapa pengertian metode eksperimen di atas, kemudian 

penulis menarik kesimpulan metode eksperimen ialah teknik yang 

dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

dengan cara murid diberi kesempatan untuk mencoba, mengamati, dan 

menarik kesimpulan sendiri dalam proses pengajaran tersebut. Metode 

ini dapat digunakan pada pengajaran PAI materi Ibadah. 

c. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi (Daradjat, 2014: 296) adalah metode 

mengajar yang menggunakan peragaan untuk memeperjelas suatu 

pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu 

kepada anak didik. 

Darwyn Syah, dkk (2007: 152) berpendapat bahwa metode 

demonstrasi adalah cara yang digunakan dalam penyajian pelajaran 

dengan cara meragakan bagaimana membuat, mempergunakan serta 

mempraktekan suatu benda atau alat baik asli maupun tiruan, atau 

bagaimana mengerjakan sesuatu perbuatan atau tindakan yang mana 

dalam meragakan disertai dengan penjelasan lisan. 

Kemudian Basyirudin Usman (2005: 45) metode demonstrasi 

adalah suatu teknik mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau 

orang lain yang dengan sengaja diminta atau siswa sendiri ditunjuk 
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untuk memperlihatkan kepada kelas tentang suatu proses atau cara 

melakukan sesuatu. 

Dari beberapa pendapat tentang definisi metode demonstarasi di 

atas maka penulis menyimpulkan dari setiap pendapat di atas masing-

masing terdapat persamaan yaitu adanya alat peraga atau peragaan 

dalam proses pembelajarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi adalah suatu cara dalam pengajaran dengan menggunakan 

alat peraga atau peragaan bertujuan agar audien atau siswa dapat 

menerima materi dengan mudah. 

d. Metode Simulasi 

Secara etimologis kata simulasi berasal dari kata simulate yang 

artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode 

mengajar, simulasi berarti cara penyajian pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip 

atau ketrampilan tertentu (Gunawan, 2012: 179). 

Simulasi merupakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan peralatan atau suasana tiruan yang bertujuan agar 

peserta didik dapat meningkatkan penguasaannya terhadap konsep 

serta keterampilan dalam bidang yang dipelajarinya, serta mampu 

belajar melalui situasi tiruan dengan sistem umpan balik dan 

penyempurnaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, maka peserta 

didik mampu mengembangkan kreativitas, memupuk keberanian dan 
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percaya diri, memperkaya pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya 

(Dit. Pembinaan SMA, 2015: 20). 

Dari definisi metode simulasi di atas, penulis menarik 

kesimpulan metode simulasi adalah teknik menyampaikan materi 

pelajaran dengan cara meniru dan membuat situasi di dalam kelas 

sesuai dengan kenyataan berbuat seakan-akan melakukan aktifitas 

yang sebenarnya. Metode ini dapat digunakan pada pengajaran mata 

pelajaran fiqh, ibadah. 

B. Pengajaran 

1. Pengertian Pengajaran 

Pengajaran sering diartikan sama dengan kegiatan mengajar dalam 

arti yang lain pengajaran diartikan telah terjadinya interaksi belajar-

mengajar antara komponen pengajaran khususnya antara guru dengan 

peseerta didik, antara peserta didik dengan peserta didik dan antara guru 

dan peserta didik dengan komponen-komponen pengajaran yang lainnya.  

Pengajaran juga sering diartikan sama dengan proses pendidikan.  

Dalam pengertian lain pengajaran adalah terjadinya dua aktivitas 

yang berbeda antara pihak pendidik dan pihak peserta didik. Aktivitas 

pendidik adalah menyampaikan pengajaran atau menyampaikan materi 

sedangkan peserta didik adalah menerima materi pelajaran dari pendidik 

(Syah dkk, 2006: 19). 
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Kemudian Daryanto (2014: V) mendefinisikan pengajaran adalah 

suatu kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. 

Pelaksanaan pengajaran akan berjalan efektif apabila didahului dengan 

penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan 

oleh guru baik secara individu maupun kelompok yang mengacu pada 

silabus. 

Darsono (2000) menurut aliran behavioristik pengajaran ialah usaha 

guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pengajaran sebagai 

cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar 

mengenal dan memahami suatu yang sedang dipelajari. Kemudian Sugandi 

(2004) aliran humanistik mendeskripsikan pengajaran sebagai memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai minat dan kemampuannya (Hamdani, 2011: 23). 

Dari beberapa definisi mengenai pengertian pengajaran menurut para 

ahli peneliti menyipulkan bahwa pengajaran adalah usaha secara sadar 

yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik berrupa interaksi di dalam 

suatu tempat atau ruangan dengan tujuan menyampaikan materi pelajaran. 

2. Strategi Pengajaran 

Hamdani (2011: 18) Secara umum strategi dapat diartikan sebagai 

suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai 

pada tujuan. 
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Di dalam proses pengajaran guru harus memiliki strategi, agar siswa 

dapat belajar secara efektif, efisien, dan mengena pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus 

menguasai teknik-teknik penyajian atau disebut dengan metode pengajaran 

(Roestiyah, 2008: 1). 

Strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur 

yang menjamin siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Strategi 

pengajaran lebih luas daripada metode atau teknik pengajaran. Metode 

atau teknik pengajaran merupakan bagian dalam strategi pengajaran. 

Dalam artian dalam pemilihan penggunaan metode pengajaran harus diatur 

dan disesuaikan dengan strategi pengajaran (Hamdani, 2011: 19). 

Dari uraian strategi di atas, penulis menyimpulkan strategi 

pengajaran adalah langkah-langkah kegiatan pengajaran yang 

dilaksanakan oleh guru di dalam proses pengajaran. Strategi meliputi 

metode atau prosedur penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik 

agar dapat mencapai tujuan pengajaran. 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dalam dunia pendidikan dewasa ini, agama Islam di jadikan sebagai 

mata pelajaran yang wajib di sekolah maupun madrasah dasar dan 

menengah bahkan di perguruan tinggi yang dikenal dengan mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. 
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Secara Etimologis pendidikan agama Islam berasal dari bahasa Arab 

tarbiyah berasal dari kata rabba, yarbu, tarbiyatan, yang memiliki makna 

tambah (zad) dan berkembang (numu). Kata al-tarbiyah dapat berarti 

proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta 

didik baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Dengan kata lain al 

tarbiyah adalah proses mendidik manusia dengan tujuan untuk 

memperbaiki kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna termasuk 

dalam bentuk fisik, spiritual, material dan intelektual (Fauzi, 2012: 45). 

Al-tarbiyah juga merupakan sebuah proses transformasi ilmu 

pengetahuan mulai dari tingkat dasar sampai menuju tingkat selanjutnya 

yang lebih tinggi. Dalam pengertian lain al-tarbiyah merupakan proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan sikap pada anak didik yang 

mempunyai semangat yang tinggi dalam memahami dan menghayati 

kehidupannya, sehingga terwujud ketakwaan, budi pekerti dan pribadi 

yang luhur (Gunawan, 2012: 199). 

Pengertian Secara terminologis pendidikan agama Islam sering 

diartikan dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam 

pengertian lain menurut pendapat Ramayulis (2004: 42) bahwa pendidikan 

agama islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan 

sempurna dan bahagia mencintai tanah air dan tegap jasmaninya, 

sempurna akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam 

pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan. 

Zakiyah daradjat (1989: 87) mendefinisikan pendidikan agama Islam 
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adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu 

menghayati tujuan yang pada ahirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Gunawan, 2012: 201). 

Menurut Muhaimin (2003) pendidikan agama Islam merupakan 

bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam yaitu upaya 

mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi 

pandangan dan sikap hidup seseorang (Muhaimin, 2010: 6-8). 

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas tertera 

dalam kurikulum pendidikan agama Islam yaitu sebagai upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-

quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta 

penggunaan pengalaman serta dibarengi tuntutan untuk menghormati 

penganut agama lain dan hubungannya dengan kerukunan umat beragama 

(Gunawan, 2012: 201). 

Dari beberapa definisi pendidikan agama Islam di atas penulis 

menyimpulkan Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran 

yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam agama 

Islam yang bertujuan agar peserta didik memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Materi Pengajaran Pendidikan Agama Islam 

Dilihat dari segi penanaman suatu mata pelajaran, sebenarnya agama 

Islam itu bukanlah suatu mata pelajaran. Islam itu adalah suatu agama 

yang berisi ajaran tentang tata hidup yang diturunkan Allah kepada umat 

manusia melalui para rasul-Nya, sejak dari nabi Adam sampai nabi 

Muhammad. Agama yang dibawa nabi Muhammad dari Allah berisi 

pedoman pokok yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan 

dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan makhluk bernyawa lain, 

dengan benda mati dan alam semesta ini. Ajaran ini diturunkan Allah 

untuk kesejahteraan hidum manusia di dunia dan di ahirat nanti. Dengan 

demikian ruang lingkup pengajaran agama Islam itu sangat luas sekali 

meliputi seluruh aspek kehidupan  (Daradjat, 2014: 59-60). 

Adapun kaitanya dalam pendidikan agama Islam di sekolah maka 

materi PAI tidak hanya terbatas dalam ilmu-ilmu keislaman semata tetapi 

juga ilmu lain yang dapat membantu pencapaian keberagaman islam secara 

komperhensif. Materi yang diajarkan pada PAI di sekolah meliputi tauhid / 

aqidah, fiqh/ibadah, akhlaq, studi al-quran dan hadis, bahasa Arab, tarikh 

Islam (Toha, Zuhuri, Yahya, 1999: 20). Adapun di sekolah Muhammadiyah 

ada tambahan mata pelajaran PAI yaitu kemuhammadiyahan. 

D. Pengajaran PAI Kurikulum 2013 

Menurut A. Sulaeman, pengajaran kurikulum 2013 memiliki ciri 

keunikan dalam kontruksi pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang 

didalamnya memiliki sifat integratif tematik. Kurikumum ini memiliki lima 
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karakteristik utama, yaitu menggunakan keseluruhan sumber belajar, 

pengalaman lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar dan 

belajar tuntas. Semua aspek tersebut memfokuskan pada pola pembentukan 

peserta didik yang mempunyai kompetensi dan karekter yang kuat. Dengan 

demikian pendidikan agama Islam perlu memfokuskan pada pemberdayaan 

semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat memiliki 

kompetensi yang diharapkan serta mempunyai karakter yang diidealkan 

(Gunawan, Hasan, 2015: 196-197). 

Pendidikan agama Islam kurikulum 2013 pengajarannya  menggunakan 

pendekatan saintifik, yaitu pengajaran yang mengadopsi langkah-langkah 

saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pendekatan ini 

menekankan pada proses pencarian pengetahuan, berkenaan dengan materi 

pembelajaran melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengamati (Observing) 

Kegiatan mengamati bertujuan untuk melatih ketelitian peserta didik 

dalam melihat suatu konteks, dan juga berkaitan dengan pemanfaatan 

waktu, dapat dilakukan antara lain dengan membaca, mendengar, atau 

mengamati fenomena. 

2. Menanya (Questioning) 

Kegiatan menanya dilakukan agar peserta didik dapat membangun 

pengetahuannya secara faktual, konseptual, dan prosedural, tentang suatu 

hukum dan teori, hingga berpikir metakognitif. Melalui kegiatan bertanya 

dikembangkan kreatifitas dan rasa ingin tahu, serta kemampuan 
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merumuskan pertanyaan untuk membentuk critical minds. Proses menanya 

dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi atau kerja kelompok. 

3. Mengumpulkan informasi/mencoba (Experimenting) 

Mengumpulkan informasi/mencoba bermanfaat untuk meningkatkan 

keingintahuan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan 

keterampilan berkomunikasi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui 

membaca, mengamati aktivitas, kejadian atau objek tertentu, memperoleh 

informasi, mengolah data, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan, 

lisan, atau gambar. Selain itu juga kegiatan tersebut dapat melatih peserta 

didik untuk mengambangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, mengugkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahsa yang baik dan benar.  

4. Mengasosiasi (Associating) 

Mengasosiasi dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi 

tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas antara 

lain menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, 

dan memprediksi/ mengestimasi. Mengambangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

5. Mengomunikasikan (Communicating) 

Komunikasi sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi 

dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau grafik. Kegiatan 
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ini dilakukan agar peserta didik mampu mengomunikasikan pengetahuan, 

keterampilan, dan penerapannya dengan memiliki sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengugkapkan pendapat dengan 

singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik 

dan benar. 

Kegiatan 5M ini bukan rangkaian kegiatan sakral yang harus 

dilaksanakan semuanya dalam satu kali pertemuan. Guru dapat memfokuskan 

pada “M” mana yang akan dibelajarkan, sesuai dengan kompetensi yang 

harus dicapai peserta didik (Dit. Pembinaan SMA, 2015: 5-7). 

E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai metodologi pengajaran kurikulum sudah ada. 

Disamping itu ada pula yang melakukan penelitian implementasi kurikulum 

2013. Namun, dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang secara khusus 

melakukan penelitian metodologi pengajaran pendidikan agama Islam 

kurikulum 2013. Berikut beberapa penelitian terdahulu: 

1. Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kurikulum 2013 Pembelajaran 

Bahasa Arab (Studi Kasus di MAN Yogyakarta I dan MAN Yogyakarta 

III)” oleh Rauf Tamim program studi pendidikan Islam, konsentari 

pendidikan bahasa Arab, program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 

2015. Hasil penelitiannya menarik kesimpulan bahwa: Hasil monitoring 

terhadap implementasi kurikulum 2013 pada MAN Yogyakarta I dan 

MAN Yogyakarta III implementasi kurikulum 2013 pembelajaran bahasa 

Arab berjalan sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 sesuai dengan apa 
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yang diharapkan. Tetapi masih ada yang masih menjadi koreksi yaitu guru 

diharapkan untuk lebih mampu mengkondisikan sebingga tercipta suasana 

yang kondusif. 

2. Skripsi dengan judul “Deskripsi implementasi Kurikulum 2013 Di SMA 

Muhammadiyah 1 Purbalingga Pada Mata pelajaran Matematika” oleh 

Umar Abdulloh fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun 2015. Dapat disimpulkan hasil 

penelitiannya sebagai berikut: SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga dalam 

proses pembelajaran telah menggunakan model yang sesuia dengan 

kurikulum 2013, walaupun dalam penerapannya masih ada kekurangan. 

Selama pembelajaran guru juga masih banyak menggunakan metode 

cramah dalam menyampaikan pembelajaran. 

3. Skripsi dengan judul “ Implementasi Buku Teks Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarga Negaraan Pada Kurikulum 2013 Di SMP Negri 2 Ajibarang” 

oleh Khafif Ali Akbar prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto tahun 2016. Dapat disimpulkan hasil penelitiannya di SMP 

Negri 2 Ajibarang sebagai berikut: Implementasi buku teks PPKn 

kurikulum 2013 sudah berjalan sesuai dengan kurikulum. Hal ini 

dikarenakan SMP Negri 2 Ajibarang adalah sebagai sekolah percontohan 

penerapan kurikulum 2013 bagi sekolah lainnya. Tetapi masih ada 

kekurangan yaitu tentang pemahaman guru terhadap buku teks pada 

kurikulum 2013, yaitu dalam tahap penyesuaian masih belum 
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komperhensif. Dimana guru masih kesulitan dalam membuat desain 

pembelajaran, pemilihan metode, modul serta media. 

4. Skripsi dengan judul “Deskripsi Pembelajaran Matematika Dalam 

Kurikulum 2013 SMP Negri 1 Baturaden” oleh Begya Didik Setiawan, 

program studi matematika, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

Universitas muhammadiyah Purwokerto tahun 2015. Dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: Secara 

keseluruhan kegiatan pembelajaran sudah sesuai setandar isi, materi yang 

diajarkan guru sudah sesuai dengan silabus. Pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru sudah baik. Namun masih terdapat kekurangan pada 

pendekatan saitifik yang dilakukan oleh guru. Guru kurang memancing 

siswa supaya bertanya sedangkan siswa masih belum baik dalam hal 

menanya bisa diartikan siswa tidak aktif. Bisa disimpukan kemungkinan 

metode pengajarannya kurang tepat. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu pada tiap-tiap objek yang di 

teliti dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata permasalahan yang ada yaitu 

pada metode pengajarannya sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai 

dengan sempurna. 

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian 

ini terfokus pada metode yang digunakan dalam pengajaran pendidikan agama 

Islam kurikulum 2013. Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mengurangi permasalahan yang timbul dalam proses pengajaran khususnya 

dalam Pengajaran Pendidikan agama Islam kurikulum 2013. 
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