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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang mutlak ada dan harus dipenuhi 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan harus 

bertumpu pada pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran 

sertanya dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang dirumuskan secara jelas 

dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003: 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi anak 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab
1
. 

 

Pendidikan Agama yang diterapkan dalam sistem pendidikan Nasional, 

bukan hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu-ilmu agama, tetapi juga 

bertujuan agar penghayatan dan pengamalan ajaran agama berjalan dengan 

baik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian pendidikan agama Islam 

dapat memberikan andil dalam pembentukan jiwa dan kepribadian bangsa 

Indonesia mencapai tujuan yang dicita-citakan
2
. 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran pengembangan 

pengetahuan agama yang mendasar dan berhubungan dengan masalah 

kehidupan masyarakat, sosial serta kebudayaan. Agama menjadi pemandu 
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dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai serta 

bermartabat. Orientasi Pendidikan Agama Islam diarahkan kepada 3 ranah 

yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik
3
. Ketiga 

ranah tersebut mempunyai peranan penting dalam Pendidikan Agama Islam. 

Proses pembelajaran PAI seharusnya melibatkan secara aktif orang 

yang belajar sehingga ia dapat menyalurkan segala potensi yang mereka miliki 

dan mampu menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan, sehingga tujuan pendidikan 

akan tercapai. PAI harus mengarah pada pembentukan pribadi muslim yang 

taat berilmu dan beramal. Pendidikan harus berorientasi pada ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

Muhibbin Syah, ranah psikologi siswa yang terpenting adalah ranah 

kognitif. Ranah kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini dalam perspektif 

psikologi kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan 

lainnya yaitu ranah afektif (rasa) dan ranah psikomotor (karsa). Tidak seperti 

organ-organ tubuh lainnya, otak sebagai penggerak aktivitas akal pikiran 

sebagai pengontrol aktivitas perasaaan dan perbuatan. Itulah sebabnya 

pendidikan dan pengajaran perlu diupayakan sedemikian rupa agar ranah 

kognitif para siswa dapat berfungsi secara positif dan tanggung jawab.
4
 

Otak tidak hanya berpikir dengan kesadaran tetapi juga berpikir 

dengan ketidaksadaran. Pemikiran tidak  sadar sering terjadi dalam diri 

manusia, ketika tertidur misalnya bermimpi. Mimpi merupakan sebuah bentuk 
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berpikir dengan gambar-gambar tanpa disadari. Kebiasaan bangun, disiplin 

waktu merupakan aktivitas otak yang dalam psikologi kognitif disebut 

berpikir yang tak disadari oleh manusia sendiri. Tanpa ranah kognitif sulit 

dibayangkan seorang siswa dapat berpikir. Selanjutnya, tanpa kemampuan 

berpikir mustahil siswa tersebut dapat memahami dan meyakini faidah-faidah 

materi-materi pelajaran yang ia ikuti. Sedangkan ranah lainnya adalah hasil 

atau dampak dari aktivitas fungsi kognitif 
5
. Ranah kognitif terdiri dari enam 

aspek yaitu:  

1) Mengingat, berarti mengambil pengetahuan tertentu dari memori 

jangka panjang 

2) Memahami, adalah mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran 

3) Mengaplikasikan, berarti menerapkan atau menggunakan prosedur 

dalam keadaan tertentu. 

4) Menganalisis, berarti memecah-mecah materi jadi bagian-bagian 

penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antarbagian itu 

dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan 

struktur atau tujuan. 

5) Mengevaluasi, ialah mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan 

standar. 

6) Mencipta, adalah memadukan bagian-bagian untuk membentuk 

sesuatu yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk 

yang orisinal.
6
 

  

Dari keenam tingkatan kognitif diatas, penulis melakukan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana penguasaan meteri aspek kognitif siswa tersebut 

hanya pada poin 1 dan 2 saja yaitu di bagian mengingat dan memahami. 

Manusia lahir tidak mengetahui apapun, tetapi ia dianugerahi oleh 

Allah SWT pancaindera, pikiran dan rasa sebagai modal untuk menerima ilmu 

pengetahuan, memiliki keterampilan dan mendapatkan sikap tertentu melalui 

proses kematangan dan belajar terlebih dahulu. Mengenai pentingnya belajar 

menurut A.R Shaleh & Soepandi Soeryadinata yang dikutip dari Jalaluddin : 

“Anak manusia tumbuh dan berkembang, baik pikiran, rasa, kemauan, sikap 
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dan tingkah lakunya. Dengan demikian sangat pital adanya faktor belajar”. 

Saat usia anak menginjak usia tujuh tahun, secara fasik mereka dibiasakan 

untuk menunaikan sholat (pembiasaan). Kemudian setelah mencapai usia 

sepuluh tahun, perintah untuk menunaikan sholat secara rutin dan tepat waktu 

diperketat (disiplin). Pada jenjang usia ini pun anak-anak diperkenalkan 

kepada nilai-nilai ajaran agamanya. Diajarkan membaca Kitab Suci, sunnah 

Rasul, maupun cerita-cerita Islam yang bernilai pendidikan.
7
 

 

Apabila seorang siswa yang mempunyai penguasaan materi PAI yang 

sempurna maka perilaku keagamaannya akan lebih baik dibanding siswa yang 

kurang mempunyai atau pengetahuan materi PAI. Dengan demikian perilaku 

keagamaan siswa merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan 

kesadaran serta sikap mentalnya
8
. 

Para ahli didik melihat adanya peran sentral para orang tua sebagai 

dasar jiwa kegamaan itu. Pengenalan ajaran agama kepada anak usia dini 

bagaimanapun akan berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan 

pengamalan agama pada diri anak. Karenanya, Rasul menempatkan peran 

orang tua pada posisi sebagai penentu bagi pembentukan sikap dan pola 

perilaku keagamaan seorang anak. Setiap anak dilahirkan atas fitrah dan 

tanggung jawab kedua orang tuanyalah untuk menjadikan anak itu Nasrani, 

Yahudi, atau Majusi
9
.  

 

Maka dari itu penguasaan materi PAI aspek kognitif sangat 

berpengaruh terhadap perilaku keagamaan siswa. Karena dengan mempelajari 

materi PAI diharapkan siswa memiliki perilaku keagamaan yang baik akan 

membuat manusia memiliki iman, amal sholeh dan berakhlakul karimah. 

Perintah untuk menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan QS. Al-

Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 
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Artinya:  “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah 

ayat 11).
10

 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia itu dituntut untuk mencari 

ilmu pengetahuan jika ia menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan 

tentunya penguasaan ilmu haruslah disertai dengan pengamalan dalam 

kehidupan. Ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh melalui proses belajar yang 

merupakan suatu usaha yang menghasilkan perubahan tingkah laku. 

Keberhasilan belajar siswa pada aspek kognitif akan mengantarkannya 

kepada suatu pengalaman dalam tingkah lakunya. Keberhasilan aspek kognitif 

ini menjadi potensi yang akan menghantarkan pada suatu keyakinan yang 

mantap dan penghayatan dan pengalaman yang mendalam terhadap ajaran-

ajaran Islam. 

Dalam penguasaan materi aspek kognitif ini memiliki hubungan erat 

terhadap perilaku keagamaan (aspek psikomotor). Banyak contoh yang 

membuktikan bahwa kecapakan kognitif itu berpengaruh besar terhadap 

berkembangnya kecakapan psikomotor. Para siswa yang berprestasi baik 
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(dalam arti luas dan ideal) dalam bidang pelajaran agama misalnya sudah 

tentu akan lebih rajin beribadah sholat, puasa dan mengaji (psikomotor). Dia 

juga tidak akan segan-segan memberikan bantuan kepada orang yang 

memerlukan. Sebab, ia merasa memberi bantuan itu adalah kebajikan (aspek 

afektif), sedangkan perasaan yang berkaitan dengan kebajikan tersebut berasal 

dari pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran agama yang dia 

terima dari gurunya (aspek kognitif).
11

 

Berdasarkan hasil dokumentasi nilai yang didapatkan di SMA Negeri 6 

Pekanbaru bahwasannya  nilai kognitif siswa kelas X pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam sangat tinggi yaitu diantara nilai 85-90. Sedangkan 

KKM nilai mata pelajaran agama Islam di SMA Negeri 6 Pekanbaru di nilai 

73
12

. 

Namun fenomena yang ada saat ini banyak siswa yang memiliki 

tingkat penguasaan materi yang tinggi tetapi mereka belum bisa mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menganggap materi yang mereka dapat di 

sekolah hanya sebagai mata pelajaran saja, tanpa perlu ditunjukkan melalui 

perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan melalui 

observasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru, penulis menemukan 

gejala-gejala tentang perilaku keagamaan siswa kelas X sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak berkata jujur  

2. Masih ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan rohis setiap pagi Jum’at 
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3. Masih ada siswa yang tidak berdo’a bersama-sama sebelum pembelajaran 

agama Islam dimulai 

4. Masih ada siswa yang menyontek ketika ulangan agama Islam sedang 

berlangsung 

5. Masih ada siswa  yang tidak sholat berjemaah di ruang serbaguna. 

6. Masih ada siswa  yang tidak mengucapkan salam ketika masuk kelas 

7. Masih ada siswi yang memakai jilbab tetapi tidak menutupi dada mereka 

Berdasarkan gejala di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

ini dengan judul  PENGARUH PENGUASAAN MATERI PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM ASPEK KOGNITIF TERHADAP PERILAKU 

KEAGAMAAN SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS 

NEGERI 6 PEKANBARU 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, 

maka penulis menjelaskan istilah yang digunakan pada judul ini, maka penulis 

menegaskan pengertiannya sebagai berikut: 

1. Penguasaan Materi  

Penguasaan adalah pemahaman atau kesanggupan untuk 

menggunakan pengetahuan, kemampuan dan sebagainya
13

. Sedangkan 

materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk berpikir, berunding, 

mengarang dan sebagainya
14
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Jadi, “penguasaan materi” adalah kemampuan yang dicapai siswa 

pada bahan mata pelajaran setelah melakukan proses pembelajaran. 

2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya 

dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta 

menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan 

masyarakat
15

. Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan disini adalah 

mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas berdasarkan 

kurikulum 2013. 

3. Kognitif 

Kognitif berasal dari kata cognition yang padanan katanya knowing, 

artinya mengetahui. Dalam arti luas, kognitif ialah perolehan, penataan, dan 

penggunaan pengetahuan
16

. Kognitif merupakan ilmu pengetahuan yang 

berdasarkan proses berpikir di belakang perilaku. Perubahan perilaku 

diamati dan digunakan sebagai indikator terhadap apa yang terjadi dalam 

otak peserta didik
17

. 

4. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan adalah segala aktifitas atau aspek perilaku yang 

didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dari dimensi vertikal yakni 
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hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun dimensi horizontal 

yakni hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan lingkungan
18

. 

Perilaku keagamaan yang dimaksudkan disini adalah perilaku 

keagamaan siswa kelas X yang berada di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian yang 

penulis lakukan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengusaan materi Pendidikan Agama Islam aspek kognitif  

kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru? 

b. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penguasaan 

materi Pendidikan Agama Islam aspek kognitif oleh siswa kelas X di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru? 

c. Bagaimana perilaku keagamaan siswa kelas X di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru? 

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagaman siswa 

kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru? 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan pengusaan materi Pendidikan 

Agama Islam aspek kognitif terhadap perilaku keagamaan siswa kelas 

X di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang perlu diteliti, sementara 

kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti seluruhnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis batasi hanya 

pada masalah “pengaruh penguasaan materi Pendidikan Agama Islam 

aspek kognitif terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X di SMA Negeri 

6 Pekanbaru.” 

3. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan batasan masalah yang dikemukakan di 

atas,maka rumusan masalah  penelitian ini adalah “apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan penguasaan materi Pendidikan Agama Islam 

aspek kognitif terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMA Negeri 6 

Pekanbaru?” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui  pengaruh yang signifikan penguasaan materi 

Pendidikan Agama Islam aspek kognitif terhadap perilaku keagaamaan 

siswa kelas X SMA Negeri 6 Pekanbaru 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu 

syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S. Pd) di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
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Riau. Dan juga bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan 

peneliti khususnya tentang penguasaan materi Pendidikan Agama 

Islam aspek kognitif terhadap perilaku keagamaan di SMA Negeri 6 

Pekanbaru. 

b. Bagi guru, sebagai informasi tentang bagaimana penguasaan materi 

Pendidikan Agama Islam aspek kognitif dan perilaku keagamaan siswa 

di SMA Negeri 6 Pekanbaru. 

c. Bagi siswa, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

penguasaan materi Pendidikan Agama Islam aspek kognitif dan 

perilaku keagamaan siswa tersebut. 

 

 

 

 


