
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama anak didik agar mampu 

membudayakan diri dan dapat mengamalkan ilmu serta ketrampilan sesuai 

dengan nilai Islam (Darajat, 1993 : 96). Diharapkan dengan Pendidikan 

Agama Islam manusia menjadi lebih lengkap dengan dimensi religiusnya, 

sehingga terikat dengan nilai-nilai transenden, yang mampu mewarnai setiap 

aktivitas hidupnya. 

Dimensi di atas juga mengandung pengertian bahwa Pendidikan 

Agama Islam merupakan proses pengkoordinasian, agar anak didik meningkat 

pengetahuan, pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran agama 

Islam.  Pengkondisian dalam hal ini, berarti upaya menumbuhkan kesadaran 

dari dalam diri anak didik, yang merupakan suatu kesadaran yang 

memungkinkan anak didik mempunyai persepsi yang benar dan mendalam 

tentang agama sebagai sumber nilai dalam hidupnya, sehingga timbul 

kekuatan kemauan dalam dirinya untuk komitmen mengaktualisasikan nilai-

nilai dalam kehidupan sehari-hari. 

Komitmen agama menurut C.Y. Glock (Achmadi, 2000 : 168) terdiri 

dari lima dimensi antara lain : (1) pengalaman/experiental, (2) ritual/ 

ritualistic, (3) ideologi/ideological, (4) intelektual/intellectual, serta (5) 
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konsekuensi keberagaman/consequential.  Lima dimensi ini harus tercakup 

dalam materi program pendidikan agama, sehingga apabila perumusan materi 

Pendidikan Agama Islam meninggalkan satu dimensinya saja maka terjadilah 

ketimpangan pada output pendidikan agama. 

Hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh 

pendidikan agama.  Pendidikan Agama Islam berbeda dengan pendidikan 

untuk mata pelajaran umum.  Pendidikan untuk mata pelajaran umum tidak 

akan membawa konsekuensi-konsekuensi sebagaimana pendidikan agama, 

seperti ritual, ideological, maupun konsekuensi keberagaman yang bersifat 

transendental.  Pendidikan mata pelajaran umum lebih merupakan transfer of 

knowledge, namun juga transfer of value (aspek afeksi). 

Kurang berhasilnya Pendidikan Agama Islam ini, dipicu oleh proses 

belajar agama Islam yang kurang optimal.  Fadjar (1999 : 132) menyatakan 

kondisi praktik Pendidikan Agama Islam dewasa ini kurang menarik, terutama 

dari materi dan metode pengajaran yang digunakan.  Keadaan ini dipengaruhi 

dengan tidak terintegrasinya Pendidikan Agama Islam dengan materi pelajaran 

yang lain.  Dalam hal materi, Pendidikan Agama Islam terlalu didominasi oleh 

masalah-masalah yang bersifat teologis, ritualitis dan eskatologis. 

Dominasi materi dalam aspek teologis, ritualis, eskatologis 

menyebabkan masalah realitas praktis masyarakat kurang mendapat ruang 

dalam proses belajar mengajar, akibatnya Pendidikan Agama Islam kehilangan 

relevansi dengan zaman yang terus berkembang.  Di sisi lain materi 

Pendidikan Agama Islam juga kurang diproyeksikan sebagai bakat atau dasar 
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bagi siswa untuk menjalani hidup dengan kondisi sekarang sehubungan 

dengan pesatnya perkembangan dunia modern. 

Dalam hal metode pengajaran, Pendidikan Agama Islam memiliki 

praktik yang tidak berbeda dengan metode pendidikan untuk mata pelajaran 

umum yang bersifat netral dan tidak memiliki konsekuensi normatif 

sebagaimana pendidikan agama.  Pendekatan yang diterapkan pendidikan 

agama kurang menyentuh kesadaran emosional dan cinta anak didik, padahal 

pendidikan agama tidak saja diharapkan agar anak didik nalar dalam agama 

namun juga harus mampu mengamalkan apa yang telah diketahuinya.  

Zuhairini (1983 : 79) menyatakan bahwa metode Pendidikan Agama Islam 

dalam praksis pengajaran agama di Indonesia merupakan kesulitan yang 

paling menonjol dalam proses belajar mengajar agama Islam.   Hal ini 

berkaitan langsung dengan sulitnya menentukan tujuan secara tegas dan 

kongkrit Pendidikan Agama Islam, sehingga kekaburan tujuan ini memicu 

sulitnya menentukan metode pengajaran yang tepat. 

Berkaitan dengan metode ini adalah tenaga pengajar agama Islam. 

Tenaga kependidikan agama Islam seringkali dianggap enteng yang setiap 

orang mampu melaksanakannya, sehingga tenaga pengajar agama Islam 

seringkali kurang memiliki kompetensi agama yang memadai.  Akibat dari 

kondisi seperti ini tidak mengherankan.  Temuan survey di kalangan anak 

didik yang dilakukan oleh tim dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa 

guru dan pelajaran yang paling tidak favorit bagi peserta didik adalah guru dan 

pelajaran agama Islam (Jamaludin, 2001 : 13).  Kronologi yang 
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Melatarbelakangi dari temuan dapat dipastikan karena kondisi praktik 

pengajaran agama yang ada dewasa ini. 

Selain aspek materi, aspek metode pengajaran serta tenaga didik 

agama Islam, rumitnya aspek evaluasi Pendidikan Agama Islam juga belum 

memperoleh perhatian optimal.  Evaluasi tentang pelaksanaan dan gaya hidup 

keagamaan ini hingga saat ini belum memiliki formulasi yang tegas dalam 

dunia kependidikan agama Islam, sehubungan  dengan luasnya cakupan yang 

harus dikoreksi.  Evaluasi Pendidikan Agama Islam selama ini sama dengan 

evaluasi mata pelajaran pada umumnya, yakni dengan metode tes tertulis.  

Menurut Darajat, (2001 : 171) tes tulisan sebagai alat evaluasi tidak akan 

mampu menyangkut inti persoalan dari aspek afeksi maupun psikomotor, ia 

hanya “nyrempet” bagian pengetahuan dari kedua aspek tersebut, padahal 

hasil belajar agama selalu dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku 

yang meliputi tiga aspek, kognisi, afeksi dan psikomotor. 

Sulitnya mencapai tujuan pendidikan agama tersebut sangat berkaitan 

dengan rumitnya mengukur wilayah keberagaman seseorang sehingga 

pendidikan agama seringkali hanya terhenti pada wilayah kognitif dan tidak 

menyentuh wilayah afektif apalagi psikomotorik secara seimbang (Abdullah, 

1997 : 203), akibatnya seseorang banyak mengerti ilmu agama tetapi tidak 

melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi pengetahuan agamanya. 

Dari uraian di atas dapat dipahami beberapa kelemahan dari 

Pendidikan Agama Islam yang selama ini berlangsung. Sudah sewajarnya 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (selanjutnya disebut PTM) sebagai 
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Perguruan Tinggi Islam, mempelopori terwujudnya pendidikan agama yang 

maksimal dan relevan dengan perkembangan zaman.  Pendidikan agama yang 

kontekstual ini harus dibangun dalam kurikulum Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah, hal ini disebabkan Perguruan Tinggi pada umumnya (negeri 

maupun swasta) masih memandang dan lebih memenangkan penguasaan 

ilmu-ilmu terapan, pendidikan agama hanya menempati posisi yang sangat 

peripheral dalam kurikulum pendidikan. 

Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah memandang urgen untuk 

menyempurnakan pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam, maka 

bertitik tolak pada kenyataan tersebut dikeluarkan surat keputusan Majelis 

Pendidikan Tinggi No. E-2/009/SK-MPT/1993 tanggal 2 Ramadhan 1413 

Hijriah bertepatan tanggal 24 Februari 1993 tentang pengangkatan tim 

koordinasi Pendidikan Agama Islam di setiap perguruan tinggi. Tim 

koordinasi ini bertugas mengkaji program pendidikan agama yang akan 

dioperasikan di kelas, sehingga implementasi program agama Islam tersebut 

sesuai dengan kondisi PTM setempat. 

Terbentuknya tim koordinasi Pendidikan Agama Islam di masing-

masing PTM adalah merupakan bukti upaya serius dan antisipasi 

Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada diri mahasiswa 

yang ada di perguruan Muhammadiyah, penelitian ini hendak mengungkap 

bagaimana manajemen Pendidikan Agama Islam yang telah berlangsung di 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Klaten dan mengetahui 

hambatan yang dihadapinya. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang bisa 

diidentifikasi adalah sebagi berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan materi program Pendidikan Agama Islam yang 

diterapkan di PTM Klaten baik menyangkut aspek perencanaan, aspek 

pelaksanaan dan aspek evaluasi ? 

2. Bagaimana peran lembaga koordinasi program Pendidikan Agama Islam 

di PTM Klaten baik menyangkut aspek perencanaan, aspek pelaksanaan 

dan aspek evaluasi ? 

3. Apa hambatan yang dihadapi oleh lembaga koordinasi Pendidikan Agama 

Islam di PTM Klaten dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengelolaan materi program Pendidikan Agama Islam yang 

diterapkan di PTM Klaten baik menyangkut aspek perencanaan, aspek 

pelaksanaan dan aspek evaluasi. 

2. Mengetahui peranan lembaga koordinasi program Pendidikan Agama 

Islam di PTM Klaten baik menyangkut aspek perencanaan, aspek 

pelaksanaan dan aspek evaluasi. 

3. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh lembaga koordinasi Pendidikan 

Agama Islam di PTM Klaten dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penyajian empirik tentang faktor-faktor 

penting yang melatarbelakangi manajemen Pendidikan Agama Islam dan 

mengetahui hambatan manajerial dari Pendidikan Agama Islam PTM Klaten, 

sehingga bisa dijadikan informasi dan pertimbangan manajerial Pendidikan 

Agama Islam pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah lain, atau perguruan 

tinggi pada umumnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.   

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Berpikir yang terdiri dari : Manajemen 

Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam di Perguruan 

Tinggi, Hasil pendidikan Agama Islam yang diharapkan, dan Kerangka 

Berpikir. 

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari : Sifat dan fokus penelitian, 

kriteria manajerial PAI, tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, keabsahan data dan analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari : Manajemen Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah, model manajemen PAI Akper, model manajemen PAI AKL 

dan analisis manajerial PAI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Klaten. 

BAB V Kesimpulan dan Penutup terdiri dari : kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran. 
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