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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Implementasi Pendidikan Agama Islam merupakan suatu 

usaha  penanaman aqidah Islam kepada anak didik sebagai generasi Islam 

untuk memahami, menghayati,  meyakini kebenaran ajaran Islam, serta 

bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam setiap waktu, kapanpun dan 

dimanapun berada. 

Pendidikan Agama Islam merupakan pelajaran yang mengajarkan 

tentang nilai-nilai agama, baik dari segi teori maupun praktik. Berdasarkan 

teori, siswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar ajaran agama yang 

berlandaskan al-Qur’an dan Hadits, kemudian dari praktiknya siswa 

diharapkan mampu mengaplikasikan teori dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Polanharjo merupakan upaya penanaman 

aqidah dan pembentukan akhlak siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik. 

Visi SMP Negeri 2 Polanharjo Klaten adalah Berprestasi dan santun 

dalam perilaku berdasarkan Imtaq, oleh karena itu Implementasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus diterapkan dengan baik agar 

dapat menanamkan aqidah Islam kepada siswa. Metode pembelajaran yang 

digunakan guru dapat mempengaruhi ketertarikan siswa terhadap pelajaran, 

oleh karena itu dalam implementasi pembelajaran PAI guru diharapkan 

mampu mengajar dengan kreatif dan inovatif, sehingga siswa dapat 

memahami nilai-nilai ajaran agama dan terbentuklah aqidah yang baik. 
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Upaya penanaman aqidah berorientasi pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang lebih menekankan pada penggalian 

karakteristik peserta didik, terutama dalam hal pendekatan metode dan teknik 

yang dikembangkannya. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 polanharjo diharapkan mampu 

membentuk karakter yang baik pada siswa. 

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan 

membahas dalam penulisan skripsi dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 2 

Polanharjo Klaten Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara guru mengimplementasikan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Polanharjo Klaten? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru Pendidikan 

Agama Islam dalam implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VIII di SMP Negeri 2 Polanharjo Klaten? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 

Polanharjo Klaten  
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b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Polanharjo Klaten. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membrikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan 

pengembangan ilmu pendidikan., yaitu sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI dalam penanaman aqidah Islam. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi positif bagi SMP Negeri 2 

Polanharjo Klaten, yaitu untuk mempertahankan prestasi dan 

menjadi evaluasi dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan mengenai manajemen Pendidikan Agama 

Islam sehingga dapat digunakan sebagai bekal ke depan nantinya 

jika berkecimpung dalam dunia pendidikan.  

 


