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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap mahasiswa yang beragama Islam berhak memperoleh pembelajaran

mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi secara baik dan setara

dengan mata kuliah lain. Oleh karena itu wajib bagi perguruan tinggi untuk

memuat mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada kurikulumnya. “ Setiap

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : (a) mendapatkan pendidikan

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang

seagama “.1

Peraturan Menteri Agama No 13 tahun 2014 tentang Pendidikan

Keagamaan Islam Bab I pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan

Keagamaan Islam bertujuan menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt; mengembangkan kemampuan,

pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama

Islam (mutafaqqih fiddin) dan atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan

ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; mengembangkan pribadi

akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki keshalehan individual dan

sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian,

persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu’),

1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 2003 beserta Penjelasannya, (Jakarta : Cemerlang, 2003), Bab V, Pasal 12, hlm. 6
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toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuh), keteladanan

(uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.2

Output Pendidikan Agama Islam adalah membentuk manusia yang

senantiasa ta’at pada hukum Allah Swt, manusia yang menjadikan hawa nafsunya

tunduk dan sejalan dengan aturan Allah Swt dan Rasul-Nya. Sehingga, dengan

demikian peserta didik meyakini bahwa Allah Swt akan meninggikan orang-orang

beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Swt Maha Mengetahui

apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Sehingga mustahil orang yang beriman

melakukan maksiat, korupsi, tawuran, narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya

dalam interaksinya kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.

Universitas Abdurrab Pekanbaru sebagai salah satu Perguruan Tinggi

Umum (PTU), juga wajib mengajarkan mata kuliah agama Islam dalam

pelaksanaan pembelajaran di semua program studi yang dinaunginya. Karena

Perguruan Tinggi Umum tidak seperti Perguruan Tinggi Agama Islam yang

banyak memuat mata kuliah agama, maka Universitas Abdurrab Pekanbaru

mengambil langkah progresif demi mencapai efektifitas dalam pembelajaran mata

kuliah Agama Islam.

Pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan Agama Islam yang efektif

dan efisien, menjadi persoalan penting bagi lembaga pendidikan khususnya

Perguruan Tinggi Umum sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi. Oleh

karena itu pengajar Pendidikan Agama Islam dituntut untuk merencanakan,

2 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab
I Pasal 2, hlm.4
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mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan

standar, tujuan dan capaian pembelajaran.3

Meskipun sudah dilakukan tata pengaturan tentang alokasi dan kurikulum

mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru, namun

pelaksanaan mata kuliah PAI di Universitas Abdurrab Pekanbaru masih

menyimpan permasalahan berkenaan dengan efektifitas pelaksanaan pembelajaran

sebagaimana yang dialami kampus lainnya.4 Semua permasalahan tersebut

berpotensi memunculkan kendala dalam pembentukan nilai-nilai ketaqwaan yang

seharusnya termanifestasi melalui perilaku peserta didik yakni mahasiswa.

Aspek lain yang menjadi penyebab kurang berhasilnya Pendidikan Agama

Islam adalah pendekatan pembelajaran yang masih cenderung normatif, dimana

pengajaran agama Islam hanya menyajikan norma-norma yang sering kali tanpa

ilustrasi yang berkenaan dengan konteks kekinian,5 sehingga nilai-nilai agama

peserta didik kurang terinternalisasi dalam keseharian. Disamping itu pengajar

mata kuliah Pendidikan Agama Islam kurang mengeksplorasi dan kurang

memvariasikan berbagai strategi pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam,

sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton.

Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru.

Penulis memilih Universitas Abdurrab Pekanbaru sebagai situs penelitian ini.

3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta :
Kencana, 2009), hlm. 131

4 Samsul Nizar & Muhammad Syaifuddin, Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam,
(Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 257

5 Siti Malikah Thowaf, Strategi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Menyongsong Abad
21, Pendidikan Nilai, Vol.2, Nomor 1
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dikarenakan kampus tersebut merupakan salah satu kampus terkemuka di Provinsi

Riau dengan mencanangkan Universitas tersebut sebagai kampus yang mampu

menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai kelimuannya dan menegakkan

nilai-nilai Islami.

Universitas Abdurrab atau dipersingkat dengan akronim Univrab merupakan

institusi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan dalam pendidikan bidang

kesehatan dan juga menjadikan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan dalam

menyusun, merencanakan, merancang dan melaksanakan berbagai program baik

jangka pendek, jangka menengah maupun program jangka panjang.

Saat ini Universitas Abdurrab merupakan salah satu universitas swasta

terkemuka di provinsi Riau dengan jumlah mahasiswa mencapai 2527 orang dari

srata Diploma III dan Program Sarjana. Visi dari Universitas Abdurrab adalah “

Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang Islami, profesional dan

mandiri dalam pengembangan sumber daya manusia di Sumatera bagian tengah

melalui proses pendidikan, penelitian, pengabdian dan pembinaan.” Serta

menancapkan misi salah satunya “ Menghasilkan lulusan yang berkarakter

Islami, berdaya saing global dan kompeten dalam bidang keilmuannya.”

Sehingga bertujuan “ Meningkatkan pelayanan prima dalam proses pendidikan.”

Berangkat dari tujuan pendidikan nasional, maka lulusan yang diharapkan

dari Perguruan Tinggi Umum Universitas Abdurrab adalah menghasilkan manusia

yang profesional di bidangnya dan berakhlak mulia, sehingga mampu

memberikan sumbangsih dalam memperbaiki citra dan moral bangsa yang sedang

terpuruk saat ini. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, bisa dimulai dengan
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pembenahan pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di kampus Univrab

tersebut terutama berfokus pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama

Islam.

Tantangan yang muncul kemudian di Universitas Abdurrab Pekanbaru

dalam mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana cara mengemas kegiatan

perkuliahan Pendidikan Agama Islam yang efektif dan mampu memenuhi sasaran

Universitas Abdurrab sebagai salah satu Perguruan Tinggi Umum di Pekanbaru.

Sehingga menghasilkan lulusan yang integritas, profesional, terampil, mandiri dan

menegakkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, Universitas Abdurrab

ternyata memiliki perhatian khusus dalam mengembangkan mata kuliah

Pendidikan Agama Islam. Hal ini tergambar melalui perolehan fakta berikut :

Berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Abdurrab tentang pelaksanaan

kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) disebutkan bahwa :

Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata kuliah

wajib di Univrab yang masuk dalam struktur kurikulum semua program studi di

univrab. Mata kuliah PAI disajikan selama 3 semester berturut-turut yakni dari

semester 1 hingga semester 3. Mata kuliah PAI Semester 1 berfokus pada

pencapaian kompetensi menyelamatkan akidah mahasiswa di tengah dunia yang

banyak disusupi oleh pengaruh horor dan mistik akhir-akhir ini. Mata kuliah PAI

Semester 2 berfokus pada pencapaian kompetensi pemahaman dan pengamalan

prinsip-prinsip ibadah yang dalam hal ini selalu diperdebatkan tentang perbedaan

furu’iyah dalam ibadah. Mata kuliah PAI Semester 3 berfokus pada penanaman

akhlak dan adab Islami sebagai buah akidah yang selamat dan ibadah yang benar.

Semua kompetensi tersebut dipantau melalui pencapaian muwasshofat atau sifat
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dan karakter yang tertanam pada diri mahasiswa setelah menerima pembelajaran

PAI selama 3 semester tersebut.6

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di seluruh Program Studi yang ada di

Universitas Abdurrab dilaksanakan selama 3 (tiga) semester, dimana masing-

masing semester memiliki target pencapaian kompetensinya masing-masing.

Tentunya pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di seluruh Program

Studi yang ada Universitas Abdurrab yang diadakan selama tiga semester tersebut

hampir tidak ditemui di perguruan tinggi lainnya. Kebijakan atas pelaksanaan

pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Univrab membuka harapan

dan peluang yang sangat besar bagi perbaikan kualitas individu peserta didik

dalam hal ini mahasiswa maupun kapabilitas sosialnya agar bisa memahami dan

mengamalkan nilai-nilai Islami secara syumul (menyeluruh) dan komprehensif

Meskipun mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab

telah dikelola dengan perhatian ekstra jika dibandingkan dengan pelaksanaan

Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi lainnya, namun dalam

pelaksanaannya selama tiga semester tersebut belum terlihat adanya perubahan

nilai-nilai Islami pada diri mahasiswa sebagai peserta didik. Belum tegaknya nilai-

nilai Islami yang dimaksud adalah belum terlihat perbaikan pada sisi akidah,

ibadah, adab, akhlak dan pola pikir mahasiswa Universitas Abdurrab secara

keseluruhan. Berdasarkan studi pendahuluan yang diidentifikasi oleh penulis,

ditemukan beberapa gejala permasalahan yang menimbulkan kurang efektifnya

6 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab dengan Surat Keputusan Rektor No.
025/PA/UNIVERSITAS ABDURRAB/I/2016,  Bab III Pasal 17 hlm. 13
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pembelajaran PAI di Universitas Abdurrab. Adapun beberapa masalah tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Belum semua dosen PAI mampu menyusun dan mengembangkan

rencana pembelajaran yang memenuhi unsur-unsur perencanaan

pembelajaran.

2. Dosen PAI Universitas Abdurrab belum sepenuhnya mampu

menetapkan kompetensi yang akan dicapai dalam setiap tahapan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

3. Literatur dan bahan kajian tidak disosialisaikan dengan baik, bahkan

masih ditemui adanya pembelajaran PAI yang berjalan tanpa

dilengkapi referensi dan bahan kajian yang jelas. Sehingga,

mahasiswa hanya memperoleh informasi pembelajaran dari

penyampaian dosen yang menyajikan perkuliahan dengan metode

ceramah.

4. Mayoritas dosen PAI bukanlah dosen tetap yang berkantor di

Universitas Abdurrab, melainkan dosen luar biasa. Dampak dari hal

ini terlihat dari kurangnya frekwensi interaksi mahasiswa dengan

dosen sebagai sosok panutan yang dapat diteladani, khususnya dalam

pelaksanaan ibadah sholat, penampilan Islami dan pelaksanaan adab-

adab Islami.

5. Interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar belum sepenuhnya

berjalan dengan baik. Sehingga upaya menghadirkan pembelajaran

yang berpusat kepada mahasiswa juga sulit tercapai.
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6. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam belum menghadirkan

pengalaman belajar yang melibatkan semua potensi mahasiswa

sebagai peserta didik. Hal ini juga berdampak tidak termanfaatkannya

sarana dan prasarana pembelajaran.

7. Dosen menyajikan materi perkuliahan yang dirasa terlalu berat bagi

mahasiswa karena sudah menjurus kepada pemikiran Islami. Beban

materi tersebut susah  dicerna oleh mahasiswa Univrab yang rata-rata

berasal dari daerah dengan pemahaman dasar keIslaman yang minim.

8. Penilaian terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam cenderung

hanya menyentuh aspek kognitif saja. Penilaian pembelajaran juga

hanya fokus pada penilaian sumatif di akhir pembelajaran.

9. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen PAI dalam mengampu

perkuliahan pada masing-masing program studi tidak berjalan dengan

baik. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu untuk melakukan

monitoring dan evaluasi sebagai dampak beban kerja dosen yang

padat baik kerja struktural maupun kerja fungsional sebagai efek tidak

proposionalnya rasio antara dosen dan mahasiswa.

10. Dalam lingkup internal tim dosen pengajar mata kuliah Pendidikan

Agama Islam sendiri jarang melakukan pertemuan untuk membahas

segala kendala dan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan

pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas

Abdurrab.
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Berdasarkan fenomena pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Universitas Abdurrab tersebut, serta memperhatikan pentingnya pengelolaan

pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan

perkembangan aspek perkembangan pribadi Muslim dan kebutuhan mahasiswa

untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan pola pikir serta kedewasaan sikap

setelah memperoleh pembelajaran PAI, maka peneliti mengambil judul penelitian

“ Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas

Abdurrab Pekanbaru “.

B. Definisi Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami kajian penelitian ini dan mencegah

terjadinya salah pemaknaan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang

terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa

definisi istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dalam hal ini

mahasiswa dengan pendidik dalam hal ini dosen dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud

dalam pembahasan ini adalah perguruan tinggi atau kampus.

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam diri

seseorang yang disebabkan oleh pengalaman belajar.7 Pengalaman

belajar yang dimaksud bisa dilakukan dengan banyak cara diantaranya

7 Robert E Slavin, Education Psycology : Theory and Practice, Alih Bahasa, Marianto
Samosir, Psikologi Pendidikan : Teori dan Praktik, (Jakarta : Indeks, 2008), hlm. 179
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adalah pembelajaran yang disajikan di dalam kelas atau pembelajaran

yang terjadi karena adanya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara

pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan

sumber daya yang ada, baik potensi yang ada dalam diri peserta didik

seperti minat, bakat dan gaya belajar maupun potensi yang berada di

luar diri peserta didik seperti lingkungan, sarana, sumber belajar.8

Keseluruhan potensi tersebut dioptimalkan untuk mencapai tujuan

belajar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Muhaimin memaknai pembelajaran sebagai

upaya membelajarkan peserta didik dalam suasana belajar.9 Senada

dengan penjelasan tersebut, Abduddin Nata mengemukakan bahwa

pembelajaran adalah usaha mempengaruhi potensi emosi, intelektual,

dan spiritual seseorang agar mau belajar atas kehendaknya sendiri.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidik manusia,

khususnya seorang Muslim dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, agar

menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) manusia tersebut.

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan

peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan

8 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2010), hlm. 26

9 Yatim Rianto, Paradigma Baru Pembelajaran sebagai Referensi bagi Pendidik dalam
Implementasi pembelajaran yang Efektif dan berkualitas, (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2009), hlm. 132
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mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan latihan sehingga membentuk manusia yang berkarakter dan

beradab.10 Pendidikan Agama Islam bertujuan mengarahkan peserta

didik menjadi salah satu diantara dua produk berikut yaitu ulama dan

cendekiawan yang baik atau menjadi pekerja yang baik dalam semua

bidang kehidupan.

3. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi atau disebut Pendidikan Tinggi merupakan

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup

program pendidikan diploma, program sarjana, program magister,

program doktor, dan program profesi, serta program yang

diselenggarakan oleh perguruan pendidikan tinggi berdasarkan

kebudayaan bangsa Indonesia.11 Institusi pendidikan tinggi bisa

berwujud Universitas, Institut, Akademi maupun Sekolah Tinggi.

Adapun perguruan tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah Universitas Abdurrab yang merupakan salah satu Universitas

swasta terbesar yang berada di Pekanbaru, Riau.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gejala permasalahan yang penulis kemukakan pada latar

belakang sebagai hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan, maka penulis

10 Adian Husaini, Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab (Jakarta
: Cakrawala Publishing, 2010), hlm. 167

11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Bab I, Pasal 1 ayat 3, hlm. 7
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mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pembelajaran mata

kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

di Universitas Abdurrab Pekanbaru

2. Bagaimana keaktifan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru

3. Bagaimana profesionalitas dan kompetensi dosen dalam mengelola

mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Abdurrab

Pekanbaru.

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

di Universitas Abdurrab Pekanbaru

5. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru.

6. Bagaimana hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan

Agama Islam (PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan

ruang lingkup efektifitas pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan

Agama Islam (PAI) di Universitas Abdurrab yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran PAI di Universitas Abdurrab.
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E. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada efektifitas pelaksanaan pembelajaran mata

kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru. Adapun

rumusan masalah penelitian bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

di Universitas Abdurrab Pekanbaru

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

di Universitas Abdurrab Pekanbaru

3. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan

sebagai berikut :

1. Mengetahui perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam

(PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru.

2. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam

(PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru.

3. Menganalisis pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) di Universitas Abdurrab Pekanbaru.
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G. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi

manfaat bagi semua insan yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya di

perguruan tinggi. Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pengembangan dalam teori

ilmu pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Agama Islam

2. Manfaat Praktis

a. Mendorong inovasi para pengajar dalam menyajikan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam

b. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di perguruan

tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Umum dalam mengeluarkan

kebijakan yang lebih tepat sasaran demi pengembangan

perkuliahan Pendidikan Agama Islam

c. Menjadi dorongan dan ajakan bagi dosen Pendidikan Agama

Islam di seluruh Perguruan Tinggi agar profesional dalam

merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan

pembelajaran PAI yang kreatif, inovatif dan berbasis pencapaian

muwasshofat.


