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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam diatur dalam peraturan pemerintah republik 

Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan. Maka, pendidikan agama Islam juga diterapkan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA), hanya saja jumlah jam yang disediakan hanya 3 jam 

dalam seminggu. Selain itu, pada sekolah umum yang tidak berbasis agama 

tidak ada pemisahan materi, seperti : materi akidah, fiqh, sejarah dan 

sebagainya. 

Pembelajaran adalah sebuah interaksi edukatif yang terjadi antara guru 

dan anak didik.
2
 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada saat ini 

hanya sekedar fokus terhadap materi saja (kognitif). Materi pembelajaran 

yang memerlukan praktik tidak mungkin jika dilakukan di ruang kelas, karena 

memerlukan waktu lama untuk persiapan. Sehingga dengan alasan 

keterbatasan waktu atau jam pelajaran, materi yang memerlukan praktik tidak 

dipraktikan. Padahal, usia remaja (usia anak SMA) dituntut untuk memiliki 

keyakinan dan kemampuan mengaktualisasikan (mengamalkan) nilai-nilai 

                                                             
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif : Suatu Pendekatan Teoritis 

Psikologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hlm. 346. 



2 
 

agama (akidah, ibadah dan akhlak) dalam kehidupannya sehari-hari, baik 

dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
3
 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Adanya media pembelajaran siswa 

mejadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran 

juga bisa digunakan untuk menguragi rasa kejenuhan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, khususnya pendidikan agama Islam. 

Peneliti melihat, SMA Negeri 3 Sukoharjo merupakan satu-satunya 

sekolah negeri di kabupaten Sukoharjo yang memiliki laboratorium agama.  

Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh SMA Negeri 3 Sukoharjo 

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pendidikan agama Islam 

dengan menyediakan media pembelajaran yaitu laboratorium agama. Maka, 

adanya laboratorium agama sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran 

dan pemahaman terutama dalam hal praktik beribadah.  

Berangkat dari uraian di atas, peneliti akan meneliti lebih mendalam 

dengan mengajukan judul: “PEMANFAATAN LABORATORIUM 

AGAMA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PADA 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XI DI 

SMA NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah 

seperti yang dikemukakan diatas, maka masalah yang dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan laboratorium agama di SMA Negeri 3 Sukoharjo 

tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana efektifitas pemanfaatan laboratorium agama pada 

pembelajaran pendidikan agama Islam kelas XI di SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan laboratorium agama di SMA 

Negeri 3 Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016. 

b. Untuk mendeskripsikan efektifitas pemanfaatan laboratorium agama 

pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas XI di SMA Negeri 3 

Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan menambah 

khasanah keilmuan yang berkaitan dengan efektifitas pada 

pembelajaran pendidikan agama Islam melalui media laboratorium 

agama. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 

bagi jajaran guru agama Islam dalam pemanfaatan laboratorium agama 

untuk meningkatkan efektifitas pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya yang lebih 

sempurna. 

 

 


