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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran yaitu 

pengelolaan pembelajaran. Bahkan pengelolaan pembelajaran memiliki 

fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan terciptanya suatu pembelajaran 

yang menghasilkan interaksi guru dengan murid, efektif dan efesien. 

Menurut Hadari Nawawi menegaskan bahwa sekolah dan kelas 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendidik 

siswa, yang tidak harus didewasakan dari aspek intelektualnya saja, akan 

tetapi dalam aspek kepribadiannya.
1
 

Sewaktu menggunaan metode mengajar, seorang guru diharapkan 

memilih dan menerapkan metode sesuai dengan kematangan murid, lebih 

dari itu guru harus mengetahui kelebihan dan kelemahan dari metode 

mengajar yang ia gunakan dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan agar lebih 

berhati-hati dan berpikir apakah metode ini sesuai atau tidak. 

Siswa merupakan calon penerus bangsa, sehingga siswa dalam dunia 

pendidikan lebih ditekankan pada upaya membangkitkan semangat belajar 

yang tinggi. Kemauan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 

kepentingan masyarakat dan bangsa perlu lebih ditanamkan lagi kepada 

mereka. Hal ini merupakan salah satu tantangan guru di dunia pendidikan. 

                                                           
1 Nawawi, Hadari, Organisasi Sekolah dan Pengelolaaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan, (Jakarta : Haji 

Masagung, 1989), Hlm. 117. 
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Para guru diharapkan dan harus mampu menciptakan pembelajaran dengan 

efektif, menyenangkan, tercipta suasana dan iklim pembelajaran yang 

kondusif, terdapat interaksi belajar-mengajar yang bagus, sehingga 

keberhasilan belajar dan prestasi dapat dicapai dengan baik sesuai tujuan 

pembelajaran. 

Kehidupan sekolah sering dijumpai guru-guru yang dapat dikatakan 

kurang berhasil dalam mengajar. Indikator belum berhasilnya guru adalah 

prestasi belajar yang rendah, tidak sesuai dengan standar  atau batas ukuran 

yang ditentukan. Kegagalan guru ini mungkin bukan hanya kurang 

menguasai materi bidang studinya, tetapi karena mereka tidak tahu atau 

belum mampu mengelola kelas. Pembaharuan pendidikan yang mulai 

digalakkan beberapa puluh tahun yang lalu menyebabkan timbulnya usaha-

usaha pemikiran diberbagai bidang pendidikan, seperti pembaharuan 

kurikulum, pembaharuan metode mengajar, pembaharuan  administrasi 

pendidikan, pembaharuan media pendidikan, pembaharuan sistem supervisi 

dan  sebagainya. Adanya pembaharuan ini telah menimbulkan perubahan 

bahan ukuran baik-buruk perihal kegiatan guru, kegiatan siswa, suasana 

kelas dan sebagainya.
2
  

Studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk 

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama islam. Dengan kata lain 

studi islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan 

memahami serta membahas secara mendalam seluk beluk atau hal-hal yang 

                                                           
2 Arikunto, Suharsimi, Pengelolaan  kelas  dan  Siswa,  Sebuah  Pendekatan  Evaluatif, (Jakarta: Rajawali, 

1992), Hlm. 2. 
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berhubungan dengan agama islam, baik ajaran, sejarah maupun praktik-

praktik pelaksanaanya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang 

sejarahnya.
3
 

Tahun 2002 pemerintah merancang Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) guna memacu akselerasi peningkatan mutu dalam pendidikan. 

Kemudian pada tahun 2006 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini dibuat dengan konsep kurikulum 

yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, keadaan sosial budaya 

masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik, namun disamping itu 

tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
4
 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar maupun 

di Sekolah Menengah  memiliki tujuan dan fungsi berbeda dari setiap 

komponen materi yang dipelajari oleh siswa. Guru pendidikan agama Islam 

harus mampu memilih strategi yang tepat untuk pembelajaran dan mampu 

mengelola kelas dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga prestasi 

yang dihasilkan memungkinkan dapat membantu siswa dalam mencapai 

suatu kemudahan, kecepatan mencapai kebiasaan, dan kesenangan murid 

dalam mempelajari Islam untuk  dijadikan pedoman dan petunjuk hidup 

dalam kehidupan siswa. Prestasi ini tidak hanya  terlihat dalam lingkungan 

sekolah saja, tetapi juga teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

                                                           
3Anwar, Rosihon Anwarm, Pengantar Study Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), Hlm. 25 
4 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja  Rosdakarya,2006), Hlm. 8. 
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Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan 

mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta 

pengamalan ajaran agama. Proses  pembelajaran  pendidikan  agama  

dikembangkan  dengan  memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar 

yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama. Proses  

pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler 

dan ekstrakurikuler.
5
 

Aktivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas yang 

terdapat pada sekolahan umum hanya terjadwal dua jam mata pelajaran 

setiap minggunya. SMK Muhammadiyah Kartasura berbeda dengan sekolah 

umum karena per-kelas selama sepekan siswa mendapatkan mata pelajaran 

agama islam sebanyak 8 jam mata pelajaran. Sekolah ini memiliki nilai 

kebutuhan yang tinggi bagi siswa. Komponen materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang bermacam-macam tujuan dan fungsinya, maka dibuatlah 

perencanaan pembelajaran dengan matang agar proses pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Namun dalam proses belajar 

mengajar di kelas sering ditemui sikap atau tingkah laku siswa yang dapat 

mengganggu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dan 

prestasi belajar siswa. Untuk  mencegah timbulnya tingkah laku-tingkah 

laku siswa yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar, guru 

berusaha mendayagunakan potensi kelas, memfokuskan perhatian  kepada 

                                                           
5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama 

Pada Sekolah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia 
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peserta didik, memahami mereka secara individu dan memberi pelayanan-

pelayanan tertentu yang merupakan wujud dukungan dari warga sekolah. 

Upaya-upaya yang dilakukan ini merupakan usaha dalam menciptakan 

kondisi belajar yang kondusif, optimal dan menyenangkan agar proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan 

pembelajaran prestasi dapat dicapai dengan maksimal. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang realisasi pengelolaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Untuk itu, perlu melakukan penelitian dengan 

judul Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dirinci menjadi tiga 

submasalah, yaitu : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo? 

2. Bagaimana penerapan pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo untuk meningkatkan prestasi 

belajar? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan sub fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo 

2. Penerapan pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo 

3. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo untuk meningkatkan prestasi 

belajar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan tentang pengelola pendidikan agama Islam 

dalam mengelola pembelajaran pendidikan agama islam dan menambah 

khasanah pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara khusus penelitian ini sangat berguna bagi beberapa pihak yang 

bersangkutan, antara lain : 

a. Bagi Dinas Pendidikan, sebagai bahan masukan agar dapat dijadikan 

referensi sebagai acuan untuk meningkatkan prestasi belajar melalui 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi  pembelajaran. 
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b. Bagi Kepala sekolah, dapat digunakan sebagai masukan dalam 

memberikan supervisi kepada para guru. 

c. Bagi Guru, sebagai bahan evaluasi pembelajaran, sehingga 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

d. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah 

rujukan yang lebih kongkrit untuk memperluas pengetahuan tentang 

pengelolaan pembelajaran. 

e. Bagi Siswa, untuk menambah khasanah keilmuan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui 

secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selaain itu juga berupa buku yang 

telah diterbitkan. Kajian kepustakaan ini berfungsi sebagai dasar otentik 

tentang orisinalitas atau keaslian penelitian.
6
 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terkait dengan 

penelitian-penelitian tentang pengelolaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam, ada beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya : 

1. Benizora (IAIN Walisongo, 2010) dengan judul Manajemen Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di Sma 

Negeri 1 Kota Sawahlunto Sumatera Barat. Fungsi manajemen yang 

                                                           
6 Sumantri, Buku Pedoman kuliah psikologi agama. (FAI Surakarta, 2002), Hlm. 54. 
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paling pokok, adalah perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) yang 

dilaksanakan mencapai tujuan. Dengan demikian manajemen diartikan 

sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan 

mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan 

organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pelaksanaan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto. Permasalahan yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah : 1) Sejauhmana pengelolaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam menjadi tanggung jawab guru di SMA Negeri 1 

Kota Sawahlunto 2) Sejauhmana fungsi pengawasan kepala sekolah 

terhadap pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kota 

Sawahlunto. Penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota 

Sawahlunto ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar 

ditemukan data-data yang nyata sesuai dengan kondisi yang ada. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara, teknik angket dan teknik dokumen. Analisis data dilakukan 

melalui tahapan mengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

terakhir dengan verifikasi atau kesimpulan. Bentuk pengelolaan terhadap 

manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 

1 Kota Sawahlunto, hendaknya pihak sekolah dalam hal ini segala 

komponen yang berhubungan dengan proses pembelajaran di SMA Negeri 

1 Kota Sawahlunto diantaranya Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan 
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masyarakat sekitarnya bersama para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

memaksimalkan apa yang sudah dilakukan sekarang dan sangat 

diharapkan sekali bisa ditingkatkan. Agar tujuan pengelolaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tercapai yaitu terbentuknya 

siswa muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia baik 

dalam kesalehan pribadi maupun sosial, maka guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) selain harus memiliki kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotor sebaiknya melengkapi dengan kompetensi profesional religias 

serta kompetensi personal religius, dalam hal pembelajaran hendaknya 

memperbanyak porsi pada aspek afektif. Dalam hal pendekatan dan 

metode mensiasatinya dengan pendekatan alternatif yaitu ekspresi spontan, 

sugesti terarah, pertanyaan menyelidik. Sedangkan dalam penilaian 

hendaknya dilengkapi dengan kisi-kisi secara jelas serta menggunakan 

penilaian skala likert, disamping observasi dan angket secara tertutup. 

Sementara itu pemantauan dan juga pengawasan/pembinaan perlu 

dilakukan kepala sekolah, kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

terhadap kegiatan ekstra kurikuler baik sebagai pembina maupun sebagai 

nara sumber.
7
 Penelitian tentang manajeman pembelajaran pendidikan 

agama islam dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 1 Kota 

Sawahlunto Sumatra Barat ini berkaitan dengan penelitian tentang 

pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah Kartasura, dimana subyek yang diteliti sama yakni kepala 

                                                           
7 Benizora, Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di 

Sma Negeri 1 Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Tesis tidak diterbitkan, Magister Pendidikan, Pasca Sarjana IAIN 

Walisongo, 2010. 
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sekolah, guru mata pelajaran dan sebagian siswa akan tetapi ada beberapa 

kebaharuan seperti di penelitian sebelumnya belum terdapat tentang 

bagaimana perencanaan, penerapan dan evaluasi pembelajaran agama 

islam. 

2. Siti Rohimah Al Habibah (UMS, 2013) dengan judul Pengelolaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Situs Di SDII Al Abidin 

Surakarta). Fokus dalam penelitian ini, adalah Bagaimanakah karakteristik 

pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDII Al Abidin 

Surakarta.  Dijabarkan yaitu bagaimana karakteristik penyusunan 

kurikulum, aktivitas peserta didik, Guru dalam pembelajaraan Pendidikan 

Agama Islam di SDII Al Abidin Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristrik pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDII Al Abidin Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah etnografi, 

pendekatan yang mengarahkan penulis untuk menjelaskan penelitian yang 

dilakukan merupakan hasil dari pengamatan terhadap tulisan ataupun 

fenomena dalam waktu tertentu. Data diperoleh dari dokumen sekolah 

berupa foto, arsip dan rekaman wawancara.Nara sumber Kepala Sekolah, 

WAKA Kurikulum, Guru PAI.Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, (1) wawancara mendalam, (2) observasi, (3) 

Dokumentasi. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Tiga teknik analisis data yang digunakan, reduksi data, 

sajian data, verifikasi data dilaksanakan bersamaan dengan proses 
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pengumpulan data dalam bentuk interaktif melalui proses siklus. Hasil 

penelitian ini, menyimpulkan SDII Al Abidin Surakarta telah 

melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan tiga karakteristik. (1) 

Kurikulum, disusun berdasarkan kurikulum nasional yang dipadukan 

dengan keagamaan dengan dibuktikan adanya penambahan mata pelajaran 

PAI sejumlah 12 jam. Pengelolaan pembelajaran PAI dilakukan dengan 

perencanaan, yang disesuaikan dengan visi misi sekolah, 

pengorganisasian, diwujudkan adanya silabus, program tahunan, program 

mingguan, program harian atau RPP. Pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan secara bervariasi dan evaluasi yang dilaksanakan 

menggunakan format penilaian dengan bobot 60% dan 40%, pada mata 

pelajaran Qiroah dan hadits. (2) Karakteristik aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran PAI dikondisikan siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. (3) Karakteristik Guru dalam pembelajaran PAI, guru 

berperan sebagai fasilitator, pendamping dan pencipta iklim belajar.
8
 Pada 

penelitian yang berjudul pengelolaan pembelajaran pendidikan agama 

islam (Studi Situs di SDII Al-Abidin Surakarta) terfokus pada penyusunan 

kurikulum yang baik serta aktifitas peserta didik sehingga membedakan 

dengan penelitian tentang pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Muhammadiyah Kartasura dimana di penelitian ini tidak 

hanya terfokus dalam hal tersebut saja akan tetapi juga bagaimana guru 

                                                           
8 Siti Rohimah Al Habibah, Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Situs Di Sdii Al 

Abidin Surakarta), Tesis tidak diterbitkan, Magister Manajemen Pendidikan, UMS, 2013. 
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agama islam mengelola pembelajaran agama islam dengan baik 

(Perencanaan, Penerapan serta Evaluasi). 

3. Khusnul Urifah (UIN Sunan Ampel, 2011) dengan judul Pengelolaan 

Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri I Sidoarjo. 

Persoalan yang menjadi fokus dalam dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengelolaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMA Negeri I Sidoarjo, problematika dan usaha yang dilakukan untuk 

mengantisipasi problemtika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan, dalam menjawab permasalahan tesis ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis terhadap 

pengelolaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 

I Sidoarjo. Pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa 

dan kaitan-kaitannya yang terjadi dalam situasi-situasi tertentu, maka 

menurut pemahaman pandangan tersebut peneliti harus masuk dalam 

dunia konseptual obyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga 

mengerti apa dan bagaimana sesuatu itu dibangun. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan sistem pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMA Negeri I Sidoarjo sudah cukup bagus dan lancar. Tapi di 

SMA Negeri I Sidoarjo terlihat bahwa penekanan aspek kognitif lebih 

menonjol dari pada afektif dan psikomotor. Oleh karenanya hal itu bisa 

menjadi problem yang tampak dalam perilaku siswa-siswi. Usaha yang 

bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan adalah 

pemilihan metode yang tepat, mempertimbangkan faktor emosional anak 
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dalam merancang pembelajaran, pembinaan mental keagamaan, dan 

pembinaan sikap beragama. Adapun faktor yang mendukung 

terlaksananya pembelajaran di SMA Negeri I Sidoarjo salah satu 

diantaranya adalah sarana dan prasarana yang memadai.
9
 Penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Khusnul Urifah ini terfokus dalam cara-cara 

pembelajaran pendidikan agama islam serta problematikan dan cara 

mengantisipasinya sehingga ada sedikit persamaan dengan penelitian ini 

dalam hal perencanaan pembelajaran sedangkan penelitian ini juga akan 

menguatkan penelitian sebelumnya dengan menambah penerapan 

pembelajaran serta evaluasinya. 

4. Tasimin (IAIN Walisongo, 2009) dengan judul Strategi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMP Bertaraf Internasional (Studi Kasus Di 

SMP Negeri 2 Semarang Tahun 2009). Sekolah bertaraf internasional 

merupakan sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar 

nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian. Selanjutnya aspek-aspek SNP tersebut diperkaya, 

diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau 

adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota OECD dan atau negara 

maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang 

pendidikan serta diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara 

                                                           
9 Khusnul Urifah, Pengelolaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri I Sidoarjo, 

tesis tidak diterbitkan, Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel, 2011. 
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intenasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing 

intemasional. Penelitian ini bermaksud mengetahui strategi pembelajaran 

pendidikan Agama Islam, dengan indikator penelitian, kemampuan 

sumberdaya manusia (guru PAI), Kemampuan menggunakan bahasa asing 

dalam proses pembelajaran, kemampuan guru PAI menggunakan ICT, 

Kemampuan mengembangkan materi PAI, Model pembelajaran yang 

digunakan, dan model penilaian.Temuan dari penelitian ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan: (1) sebagai umpan balik bagi tenaga kependidikan 

yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam 

pada SBI, (2) sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan 

dalam menetapkan dan mengembangkan strategi pembe- lajaran 

pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan personal dan 

masyarakat menyongsong masa depan yang penuh tantangan dan 

perubahan prilaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan 

tehnik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tehnik analisis data 

dengan analisis deskriptif, yaitu dengan cara: (1) reduksi data; (2) 

penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan 

data menggunakan triangulasi. Penelitian tentang Strategi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SBI SMP Negeri 2 Semarang diperoleh hasil 

sebagai berikut; (1) Kesiapan guru PAI di SMP Negeri 2 Semarang 

mendekati tuntutan program IKKT yang pro-perubahan, (2) Penggunaan 

bahasa, dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam belum 
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menggunakan bahasa asing (3) Materi pelajaran yang diajarkan pada SBI 

masih mengikuti KTSP, (4) Penggunaan ICT, dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam telah menerapkan sistem akademik berbasis ICT, 

(5) Dalam pengelolaan kelas telah dilakukan langkah-langkah untuk 

memenuhi program IKKT,dan GPAI mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif dan dinamis, (6) Model pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran PAI adalah model pembelajaran 

PAIKEM, dan (7) Model penilaian PAI yang digunakan mengacu pada 

Permen Diknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan yang masih bertaraf nasional.
10

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Tasimin dengan judul strategi pembelajaran Agama Islam di SMP Bertaraf 

Internasional ini berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti yang mana 

yang dilakukan oleh saudara tasimin  terfokus dalam strategi guru dalam 

menghadapi peserta didik, penggunaan alat bantu ICT dalam pelajaran, 

model penilaiannya yang bisa peneliti katakan terfokus dalam RPP, 

sedangkan dalam penelitian memang ada beberapa kesamaan akan tetapi  

dalam mengaitkan dengan penelitian sebelumnya yakni dengan 

mengadakan evaluasi pembelajaran agama islam sebagai penguatnya. 

5. Mochamad Arifin (STAIN Salatiga, 2014) dengan judul tesis Manajemen 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Komparasi SDIT 

Assalamah dengan SDI Istiqomah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang Tahun Pelajaran 2013/ 2014). Dalam perencanaan pembelajaran 

                                                           
10 Tasimin, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Bertaraf Internasional (Studi Kasus Di 

Smp Negeri 2 Semarang Tahun 2009), tesis tidak diterbitkan, Studi Pendidikan Islam, IAIN Walisongo, 2009. 
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PAI di SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah ada  perbedaan, hal ini 

dapat dilihat dari indikator 4 yang berkaitan dengan penyusunan program  

perencanaan yang di dalamnya menjelaskan tentang jumlah jam pertemuan 

dalam satu minggu di SDIT Assalamah 35 menit atau 1 jam pertemuan 

dan pembelajaran PAI hanya dilaksanakan mulai kelas 5 sampai dengan 

kelas 6 sedangkan untuk kelas 1 sampai dengan  kelas 4 pembelajaran PAI 

menggunakan struktur kurikulum kemenag yaitu Bahasa Arab 2  JP, Al-

Qur’an Hadis 2 JP, Fiqih 2 JP, Aqidah Akhlaq 2JP, SKI 2JP dan masih 

ditambah kurikulum lokal yang dijadikan sebuah keunggulan di SD 

tersebut misalnya pelajaran  kitabah, tahsin, tahfid dan tilawah, sedangkan 

pembelajaran PAI di SDI Istiqomah  berdasarkan struktur kurikulum yang 

telah ditetapkan oleh yayasan Istiqomah, bahwa jumlah jam pertemuan 

untuk pembelajaran PAI dalam satu minggu 105 menit atau 3 jam 

pertemuan dimulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, ditambah dengan materi 

Alqur’an Hadis 2 JP, Bahasa Arab 2 JP,Fiqih 2 JP, Aqidah Ahlak 2 JP dan 

masih ada kurikulum lokal yang dijadikan  sebuah keunggulan terhadap 

SD tersebut misalnya tartil, tahfid dan khot. Dalam pelaksanaan  

pembelajaran PAI di SDIT Assalamah guru PAI akan mendapatkan 

penghargaan dari  yayasan apabila mereka mampu memenuhi raport guru 

yang sudah ditetapkan oleh yayasan  secara holistik, meliputi kedisiplinan 

dalam kehadiran, kedisiplinan dalam membuat  administrasi pembelajaran 

dan mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik  sehingga 

penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh SDIT Assalamah sifatnya 
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menyeluruh,  sedangkan penghargaan yang diberikan oleh yayasan kepada 

guru PAI di SDI Istiqomah  sifatnya insidentil sehingga guru termotifasi 

dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam hal prestasi atau keunggulan 

antara SDIT Assalamah dengan SDI  Istiqomah secara umum tidak  jauh 

berbeda, karena berdasarkan data yang kami peroleh saat mengadakan 

penelitian dari kedua SDIT tersebut di dalam ajang kompetisi baik 

ditingkat gugus, Kecamatan, Kabupaten bahkan ditingkat Propinsi sering 

mendapatkan kejuaraan, namun di dalam bidang mata pelajaran PAI 

prestasi siswa sering diraih oleh SDIT Assalamah. Dalam hal waktu 

belajar SDIT Assalamah menggunakan proses pembelajaran dengan 

program Full Day School  dengan jadwal sebagai berikut untuk kelas 1-3 

masuk jam 07.00 dan pulang jam 15.30 hari Senin s/d Kamis dan untuk 

hari Jum’at jam 07.00-11.00, sedangkan untuk hari Sabtu jam 07.00-09.15. 

Adapun sistem pembelajaran di SDI Istiqomah menggunakan proses  

pembelajaran dengan program standard yang telah ditentukan oleh 

kementerian pendidikan dan kebudayaan yaitu hari Senin s/d Kamis jam 

6.30-14.00 dan untuk hari Jum’at, Sabtu jam 6.30-11.00. Dia 

menyimpulkan perencanaan manajemen Pembelajaran PAI yang telah 

dilakukan oleh guru PAI baik di SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah 

cukup baik, pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI yang telah 

dilakukan oleh guru PAI baik.
11

 Penelitian yang dilakukan saudara 

Mochammad Arifin ini merupakan komparasi antara dua sekolah yang 

                                                           
11 Mochamad Arifin, Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Komparasi SDIT 

Assalamah dengan SDI Istiqomah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2013/ 2014), 

Tesis tidak diterbitkan, Magister Pendidikan Islam, Pasca Sarjana STAIN Salatiga, 2014. 
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berbeda dimana fokus dalam pengelolaan pembelajaran pendidikan agama 

islam saja sehingga peneliti menguatkan dengan menambahkan 

perencanaan, penerapan dan evaluasi pembelajaran agama islam. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini dikerangkai oleh beberapa teori diantaranya membahas 

tentang Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jika kita 

menguak arti kata pembelajaran maka akan terdapat dua kegiatan 

didalamnya, yaitu belajar learn dan mengajar/ pengajaran learning yaitu 

suatu proses kegiatan yang dirancang/ didesain dan dilaksanakan untuk 

peserta didik agar mereka mau belajar, dimana proses itu mempunyai tujuan 

untuk dapat menghasilkan perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik 

dalam ranah kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan) dan afektif 

(sikap).  

Metode Pendidikan Agama Islam antara lain Simulasi, Metode 

Pengelompokan Buzz , Metode Pemecahan Masalah Kritis, Metode Bermain 

Peran (Role Play), Metode Ceramah Bervariasi, Metode tanya jawab, Metode 

diskusi.  

Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning Strategy), Mel 

Silberman mengemukakan 101 bentuk metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran aktif. Kesemuanya dapat diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas sesuai dengan jenis materi dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai 

oleh anak. Metode tersebut antara lain tempat-tempat perdagangan (Trading 
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Place), Siapa di kelas (Who is in the Class?), Resume Kelompok (Group 

Resume), Prediksi (prediction), TV Komersial, Pertanyaan Peserta Didik 

(Question Student Have), Menghubungkan kembali (reconnecting, dan lain 

sebagainya. 

Tahapan-Tahapan Dalam Pembelajaran antara lain yakni Tahap 

Pendahuluan, Tahap ini berisi tahapan perencanaan pembelajaran kedepan 

yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang 

diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman 

dalam proses pengajaran. Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa 

berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan 

menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Tahap Pelaksanaan, 

Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu 

sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui 

penerapan berbagai strategi metode dan tekhnik pembelajaran, pemanfaatan 

seperangkat media dan tentunya dengan tambahan pemahaman/ penguasaan 

teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar dan yang lainnya yang 

relevan untuk proses pembelajaran. Tahap Evaluasi, Hakekatnya evaluasi 

merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah 

terjadi untuk dijadikan tolak ukur perencanaan dan pengembangan 

pembelajaran kedepannya. Seharusnya evaluasi tidak hanya dilakukan dengan 

mengadakan ulangan harian atau ulangan umum saja. Tetapi, hendaknya 

dilakukan tiap kali selesai proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengetahui perubahan dan kemajuan peserta didik setiap kompetensi dasar 
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dengan mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik. 

Pengukuran Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik dalam Evaluasi 

Pendidikan. Domain kognitif, afektif dan psikomotorik merupakan 

pengklasifikasian prilaku individu menurut Blomm. Yang mana hasil belajar 

yang berupa perubahan prilaku yang terbagi dalam tiga aspek tersebut. 

Kawasan kognitif merupakan kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

intelektual atau berpikir/nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), 

penguraian (analyze), pemaduan (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

Aspek kognitif, sejauh mana peserta didik mampu memahami materi yang 

telah diajarkan oleh pendidik, dan pada level yang lebih atas seorang peserta 

didik mampu menguraikan kembali kemudian memadukannya dengan 

pemahaman yang sudah ia peroleh untuk kemudian diberi 

penilaian/pertimbangan. Sedangkan kawasan afektif yaitu kawasan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, 

kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Di dalamnya mencakup 

penerimaan (receiving/attending), sambutan (responding), tata nilai (valuing), 

pengorganisasian (organization), dan karakterisasi (characterization). 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan 

pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-

pandangan dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.
12

 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta 

tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di 

dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

memperoleh informasiinformasi mengenai keadaan yang ada.
13

 

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang 

yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif 

kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

atau fenomena yang diselidiki.
14

 

                                                           
12 Sukmadinata, Nana Syaodih,  Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), Hlm. 

32. 
13 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), Hlm. 26 
14 Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), Hlm. 73 
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b. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian 

kualitatif  (Qualitatif Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini  adalah studi kasus.
15

 Nana Syaodih 

Sukmadinata  menjelaskan bahwa studi kasus (case study) merupakan 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan  sistem. 

Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau 

sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan 

tertentu.
16

 Jenis penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, 

mangambil makna, memperoleh pemahaman dari suatu kasus.  

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan peneliti untuk memperoleh data 

atau informasi yang diperlukan, berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Lokasi yang dipilih  pada penelitian ini adalah SMK Muhammadiyah 

Kartasura. Adapun obyek penelitiannya adalah tentang pengelolaan 

pembelajaran Pendidikan Agama islam. Sedangkan subyek  penelitiaanya 

guru dan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. SMK 

Muhammadiyah Kartasura dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

                                                           
15 Sukmadinata, Nana Syaodih, op.cit, Hlm. 60. 
16 Ibid.., Hlm. 64. 
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merupakan sekolah/lembaga pendidikan berkualitas yang letaknya hampir 

jauh dari pusat Kota Sukoharjo, dan uniknya siswa-siswanya tidak hanya 

dari suatu kawasan, namun mereka  datang dari beberapa kawasan, baik 

dari sekitar sekolah itu maupun dari kawasan kabupaten lain. Hal ini 

terbukti dari perkembangan SMK Muhammadiyah Kartasura yang mampu  

bersaing dengan sekolah swasta dan Negeri yang lain.  

Peneliti memilih SMK Muhammadiyah Kartasura dikarenakan 

sekolah ini memiliki keunikan dari pada sekolah lain seperti disekolah ini 

mengadakan ujian setiap kenaikan tingkat yang tidak ada di sekolah-

sekolah lain, ujian tingkatnya meliputi praktek sholat, baca qur’an, praktek 

wudhu dan adzan dengan menggunakan metode bimbingan ibadah 

pengenalan, iqra’, bimbingan shalat. Untuk cara pengaplikasian ujian 

kenaikan tingkat tersebut dengan mengambil 6 orang pada proses belajar 

mengajar dengan terlebih dahulu izin kepada guru mata pelajaran, ini 

dilakukan oleh guru agama islam dikarenakan SMK Muhammadiyah 

kartasura merupakan sekolah kejuruan yang padat sehingga harus dapat 

semaksimal mungkin mengatur strategi agar tidak berbenturan dengan 

program kejuruan yang ada.  

3. Teknik pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : 
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a. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden dan jawaban responden dicatat atau direkam.
17

 Metode ini 

digunakan  untuk mendapatkan keterangan dari guru Pendidikan 

agama Islam  dan siswa melalui percakapan langsung untuk 

memperoleh data-data atau informasi yang sebanyak-banyaknya 

mengenai pokok  permasalahan yaitu meliputi hal-hal yang menjadi 

masalah pengelolaan pembelajaran, Penerapan pengelolaan 

pembelajaran, Strategi pengelolaan pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, yaitu 

wawancara yang mempunyai sifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur 

ketat, tidak dalam suasana formal dan dapat dilakukan berulang pada 

informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan dapat semakin 

terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan semakin rinci dan 

mendalam. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
18

 Metode ini digunakan dengan 

jalan terjun langsung  ke dalam lingkungan, di mana penelitian itu 

                                                           
17 Iqbal, M. Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), Hlm. 85. 
18 Sukmadinata, Nana Syaodih,  Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), Hlm. 

220. 
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dilaksanakan disertai  dengan pengamatan dan pencatatan terhadap 

hal-hal yang muncul  terkait dengan informasi antara data yang 

dibutuhkan. Hal-hal yang di  observasi adalah aktivitas yang 

dilakukan guru PAI dan siswa sebagai  pelaku pengelolaan 

pembelajaran selama dalam waktu penelitian  sampai data yang 

diperlukan cukup. Metode ini digunakan dengan  tujuan untuk 

memperoleh data riil tentang lokasi, lingkungan belajar,  sarana dan 

prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran, 

dan sebagainya 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui 

dokumen.
19

 Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku dokumen, majalah, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
20

 Teknik ini 

dipergunakan untuk memperoleh data tentang  profil sekolah, 

pengelolaan pembelajaran PAI dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

bersifat dokumen sebagai tambahan untuk bukti penguat. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

                                                           
19 Iqbal, M. Hasan, op.cit, Hlm. 87. 
20 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2002), Hlm. 135. 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
21

 Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai analisis Miles 

dan Huberman  yaitu analisis data reduction, data display dan conclusion 

drawing/verification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (1992, 16) 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah 

apabila bukti-bukti yang ditemukan tidak mendukung, tetapi apabila bukti-

bukti mendukung maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja 

juga tidak. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau 

                                                           
21 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2008), Hlm. 244. 
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gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga 

setelah diteliti akan menjadi jelas.  

5. Keabsahan Data  

Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan teknik memberi 

chek dan teknik triangulasi, yaitu data yang telah dikumpulkan akan diolah 

dengan memeriksa, memilih dan mengklasifikasikan berdasarkan sub-sub 

pokok bahasan. Selanjutnya data yang dicek kelengkapannya, akurasi, dan 

tingkat kepercayaan (validitas). Penelitian kualitatif guna memperoleh 

validitas data, triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah 

triangulasi sumber dan metode. 

Analisis data menggunakan kualitatif deskriptif yakni menganalisis 

hasil penelitian untuk tujuan deskriptif semata-mata, analisis menerima 

dan menggunakan teori dan rancangan organisional yang telah ada dalam 

disiplin. Dengan analisis data, analisis menafsirkan data itu dengan jalan 

menemukan kategori-kategori dalam data yang berkaitan dengan biasanya 

dimanfaatkan dalam suatu disiplin. Dengan metode ini peneliti 

menyusunnya dengan menghubungkan kategori-kategori kedalam 

kerangka sistem yang diperoleh dari data.
22

 

Agar data dalam penelitian dapat dikatakan valid, maka diperlukan 

uji keabsahan data. Untuk menguji validasi ini peneliti melakukan 

trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk 

                                                           
22 Arikunto, Suharsimi,  op.cit, Hlm. 206. 
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keperluan pengecekan kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
23

 

 

G. Sistematika Penulisan Tesis 

Sistematika penulisan tesis ini berguna untuk memudahkan para 

pembaca dalam mempelajari dan memahami tesis ini, maka dalam 

sistematika penulisan ini dibagi menjadilima bab yaitu:  

BAB I berisi tentang Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, 

Metode Penelitian, dan Sistemetika Penulisan Tesis. 

BAB II berisi tentang pengelolaan pembelajaran pendidikan agama 

islam yang memaparkan tentang pengelolaan pembelajaran, hakikat 

pembelajaran, pembelajaran pendidikan agama islam, metode pendidikan 

agama islam 

BAB III berisi tentang pengelolaan pembelajaran pendidikan agama 

islam yang memaparkan tentang Gambaran Umum sekolah, hal-hal yang 

menjadi masalah pengelolaan pembelajaran, Penerapan pengelolaan 

pembelajaran, Strategi pengelolaan pembelajaran.  

BAB IV berisi tentang analisis tentang pengelolaan pembelajaran 

pendidikan agama islam di SMK Muhammadiyah Kartasura Tahun 2015, 

melipuiti : hal-hal yang menjadi masalah pengelolaan pembelajaran, 

Penerapan pengelolaan pembelajaran, Strategi pengelolaan pembelajaran. 

                                                           
23 Sugiyono, op.cit, Hlm. 330. 
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BAB V Penutup. Berisi tentang simpulan dari peneliti, implikasi dan 

saran-saran. 

Bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 


