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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu upaya strategis bagi

pengembangan kesadaran beragama dan mentransformasikan nilai-nilai agama

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan agama Islam

baik formal maupun informal diharapkan dapat menghasilkan manusia yang

tidak hanya cerdas, berilmu, dan trampil beribadah, tetapi juga menghasilkan

manusia yang berkarakter taqwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam

konteks pembangunan bangsa dan negara, Indonesia menempatkan variabel

pendidikan agama Islam sebagai bidang yang amat penting dikembangkan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan, dinyatakan pendidikan agama bertujuan

“untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami,

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama dan menyerasikan

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”1 Rumusan

tersebut tersirat bahwa pengembangan kemampuan peserta didik agar dapat

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama merupakan tujuan utama yang

harus dicapai dalam pendidikan agama Islam. Hal ini pula menunjukkan

pendidikan agama Islam berperan penting bagi seseorang dalam menjalani

kehidupannya.

1 Peraturan Pemerintah (PP N0. 55 Tahun 2007) tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan, (Jakarta : Fokusmedia, 2009), h. 6.
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Menurut Zakiyah Darajat, pada umumnya agama seseorang ditentukan

oleh pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa

kecilnya dulu. Seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan

didikan agama, maka pada masa dewasanya nanti, ia tidak akan merasakan

pentingnya agama dalam hidupnya. Lain halnya dengan orang yang di waktu

kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama, misalnya ibu-bapaknya

orang yang tahu beragama, lingkungan sosial dan kawan-kawannya juga hidup

menjalankan agama, ditambah pula dengan pendidikan agama, secara sengaja

di rumah, sekolah dan masyarakat. Maka orang-orang itu akan dengan

sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dan aturan-aturan agama,

terbiasa menjalankan ibadah, takut melangkahi larangan-larangan agama dan

dapat merasakan betapa nikmatnya hidup beragama.2 Oleh karena itu, setiap

lembaga pendidikan khususnya sekolah/madrasah dituntut mampu mengelola

dan mewujudkan pendidikan agama Islam yang efektif dan bermakna

sehingga dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam mengamalkan

nilai-nilai ajaran agama secara utuh.

Inti dari pendidikan agama Islam di sekolah adalah proses pembelajaran

pendididikan agama Islam. Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri

dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Kompenen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat

komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih

dan menentukan media, metode, strategi dan pendekatan apa yang akan

2 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), h. 43.
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digunakan dalam kegiatan pembelajaran.3 Kegiatan pembelajaran dirancang

untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan

fisik melalui interaksi antara peserta didik, peserta didik dengan guru,

lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi

dasar.4

Kaitannya dengan pembelajaran di ruang kelas, Gagne (dalam Mohamad

Surya) mengemukakan ada sembilan langkah pengajaran yang perlu

diperhatikan oleh guru. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) Melakukan

tindakan untuk menarik perhatian siswa; (2) Memberikan informasi kepada

siswa mengenai tujuan pembelajaran dan topik-topik yang akan dibahas; (3)

Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran; (4) Menyampaikan

isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan; (5)

Memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran; (6)

Memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa; (7) Memberikan

umpan balik terhadap perilaku yang ditujukan pada siswa; (8) Melaksanakan

penilaian proses dan hasil belajar; dan (9) Memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran.5

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan proses pembelajaran

pendidikan agama Islam dapat berjalan efektif sehingga memberikan dampak

positif pada pembentukan sikap dan tingkah laku keagamaan siswa yang

diwujudkan lewat pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

3 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2012), h. 93.

4 BSNP 2016 dalam Rusman, Ibid.
5 Mohamad Surya, Psikologi Pengajaran dan Pembelajaran, (Bandung : Bani Qurays,

2004), h. 45.
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Secara jujur harus diakui pendidikan agama Islam masih belum

maksimal dalam berkontribusi membangun kesadaran beragama. Hasil

penelitian Atho’ Mudzhar (Hasil studi Litbang Agama dan Diklat keagamaan

Tahun 2000), menunjukkan bahwa :

“Merosotnya moral dan akhlak peserta didik disebabkan antara lain akibat

kurikulum pendidikan yang terlampau padat materi, dan materi tersebut

lebih mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun

kesadaran keberagamaan yang utuh. Selain itu, metodologi pendidikan

agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan

serta terbatasnya bahan-bahan bacaan keagamaan. Buku-buku paket

pendidikan agama saat ini belum memadai untuk membangun kesadaran

beragama, memberikan keterampilan fungsional keagamaan dan

mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik.”6

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam

di sekolah masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. Sekolah

diharapkan tidak saja melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tetapi juga

memiliki strategi pelaksanaan di luar kelas yang bercirikan agama Islam.

Menurut Abdul Rachman Shaleh, strategi pelaksanaan ciri khas agama Islam di

sekolah/madrasah, meliputi peningkatan: (1) pendidikan agama Islam melalui mata

pelajaran al-Qur’an Hadis, Keimanan, Akhlak, Fikih, Sejarah Islam dan pelajaran

agama lainnya; (2) pendidikan agama Islam melalui mata pelajaran selain pendidikan

agama Islam; (3) pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler; (4)

6 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah,
dan Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h. 25 – 26.
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pendidikan agama Islam melalui penciptaan suasana keagamaan yang kondusif; dan

(5) pendidikan Islam melalui pembiasaan dan pengalaman agama.7 Jadi salah satu

upaya untuk menanamkan nilai-nilai agama pada siswa sesuai dengan pandangan

Islam dapat dilakukan melalui penciptaan suasana keagamaan (religius) di sekolah.

Penciptaan suasana agamis sangat diperlukan. Suasana agamis bukan

hanya bermakna simbolis, tetapi lebih jauh dari itu berupa penanaman dan

pengembangan nilai-nilai religius (keislaman) pada setiap bidang pelajaran

yang termuat dalam program pendidikan.8 Dengan menciptakan suasana

keagamaan di sekolah proses sosialisasi yang dilakukan peserta didik di

sekolah dapat mewujudkan manusia yang menghayati dan mengamalkan

agamanya, sehingga kelak apabila mereka terjun di masyarakat dapat

mewujudkannya.9

Upaya untuk penciptaan suasana islami (keagamaan) dapat dilakukan

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Doa bersama sebelum memulai

dan sesudah selesai kegiatan belajar mengajar; (2) Tadarusan al-Qur’an

(secara bersama-sama atau bergantian) selama 15 – 20 menit sebelum waktu

belajar jam pertama dimulai. Tadarusan al-Qur’an dipimpin oleh guru; (3)

Shalat Dzuhur berjamaah dan kultum (kuliah tujuh menit), atau

pengajian/bimbingan keagamaan secara berkala; (4) Mengisi peringatan hari-

hari besar keagamaan dengan kegiatan yang menunjang internalisasi nilai-nilai

agama, dan menambah ketaatan beribadah; (5) Mengintensifkan praktik

7 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 265.

8 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya : Pustaka Pelajar,
2004), h. 181.

9 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan., h. 269.
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ibadah, baik ibadah madhah maupun ibadah sosial; (6) Melengkapi bahan

kajian mata pelajaran umum dengan nuansa keislaman yang relevan dengan

nilai-nilai agama/dalil nash al-Qur’an atau hadis Rasulullah Saw; (7)

Mengadakan pengajian kitab di luar waktu terjadwal; (8) Menciptakan

hubungan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan antara guru dan pegawai,

siswa dan masyarakat sekitar; (9) Mengembangkan semangat belajar, cinta

tanah air, dan mengagungkan kemuliaan agamanya; dan (10) Menjaga

ketertiban, kebersihan dan keindahan dan terlaksananya amal sholeh dalam

kehidupan secara bersama dan berkelanjutan baik oleh tenaga kependidikan

maupun oleh peserta didik.10

Melalui penciptaan suasana religius (keagamaan) tersebut dapat

menghasilkan peserta didik yang bukan sekedar memiliki pengetahuan dan

keterampilan agama yang memadai tetapi juga mampu mengamalkan nilai-

nilai ajaran agama Islam secara utuh (kaffah) dalam kehidupan sehari-hari.

Pengamalan agama adalah bentuk nyata dari semua perbuatan manusia

yang disandarkan kepada Tuhan. Hidup dalam pengertian ini merupakan

pengabdian yang sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. Orientasi dari semua

perilaku dalam hidup semata tertuju kepada Tuhan. Komitmen seorang

pemeluk suatu agama akan nampak dari dimensi pengamalan agama.11

10 Ibid., h. 269 – 270.
11 Joachim Wach dalam Ajat Sudrajat, “Pendidikan Agama yang Membangun Kesadaran

Religius” (Online), staff.uny.ac.id/..../Pendidikan%20Agama%20Yang%2..diunduh 2 November
2016.
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Pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam tercermin dari dalam pengamalan

nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah.12

Abdul Aziz Ahyadi mengemukakan bahwa agama adalah pengalaman

dan penghayatan dunia-dalam seseorang tentang ke-Tuhanan disertai

keimanan dan peribadatan. Pengalaman dan penghayatan itu meransang dan

mendorong individu terhadap hakikat pengalaman kesucian, penghayatan

”kehadiran” Tuhan atau sesuatu yang dirasakan supernatural dan diluar batas

jangkauan manusia. Pengalaman ini bersifat subjektif yang sukar diterangkan

pada orang lain. Keimanan akan timbul menyertai penghayatan ke-Tuhanan,

sedangkan peribadatan yakni sikap dan tingkah laku keagamaan merupakan

efek dari adanya ke-Tuhanan dan keimanan. Peribadatan adalah realisasi

keimanan.13

Bertolak pada pemaparan tersebut peran pembelajaran pendidikan agama

Islam sangat besar dalam rangka meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama

dalam kehidupan siswa. Melalui pembelajaran siswa mendapat bimbingan,

dan didikan tentang nilai-nilai ibadah, akidah, dan akhlak. Penciptaan suasana

Islami di sekolah juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran siswa

dalam mengamalkan ajaran agama.

SMA (Sekolah Menengah Atas) merupakan lembaga pendidikan formal

tingkat menengah yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kecamatan Rengat memiliki 4 (empat) lembaga SMA yang berstatus negeri

12 Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT. Rosda
Karya, 2008), h. 94.

13 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama ; Kepribadian Muslim Pancasila, (Bandung :
Sinar Baru Algasindo, 2005), h. 37.



8

maupun swasta. Pendidikan agama Islam pada jejang SMA diberikan dalam

bentuk mata pelajaran selama 2 jam seminggu. Pembelajaran pendidikan

agama Islam di SMA Se-Kecamatan Rengat berlangsung dengan baik. Hal ini

terlihat dari aktivitas guru pendidikan agama Islam di antaranya: (1)

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa; (2)

menyampaikan materi pelajaran yang mencakup aqidah, akhlak dan ibadah

yang terencana dalam kurikulum; (3) menggunakan metode yang bervariasi

sesuai dengan tujuan; (4) menggunakan media gambar; dan (5) menilai

kemampuan dan perilaku siswa.14

Di samping itu, sekolah juga berusaha menciptakan suasana yang islami.

Hal ini ditandai dari adanya: (1) adanya aturan-aturan yang bernuansa Islam;

(2) adanya stiker atau pamplet berisikan motivasi untuk ibadah; (3) guru

menunjukkan sikap dan perilaku yang religius; (4) pemanfaatan sarana ibadah;

(5) Adanya berbagai kegiatan keagamaan, seperti rohis (rohani Islam),

yasinan, muhadharoh, peringatan hari besar Islam dan lain sebagainya.15

Semestinya pembelajaran pendidikan agama Islam dan penciptaan

suasana Islami di sekolah mampu memaksimalkan siswa dalam pengamalan

agama. Tetapi, pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat masih

rendah. Hal ini terlihat dari gejala-gejala berikut ini:

1. Hampir sebagian siswa tidak melaksanakan salat fardhu ketika di rumah,

bahkan terdapat  siswa yang tidak melaksanakan shalat Jum’at.

14 Sumber, Wawancara: Adek Riani, S.Ag (guru PAI SMAN 1 Rengat), Nur Sya’adah,
S.Pd.I (guru PAI SMAN 2 Rengat), dan Dedi Irawan, S.Pd.I (guru PAI SMA PGRI Rengat)
diakses 11 Juni 2016.

15 Sumber, Wawancara: Guru PAI, Adek Riani, S.Ag (SMAN 1 Rengat), Nur Sya’adah,
S.Pd.I (SMAN 2 Rengat), dan Dedi Irawan, S.Pd.I (SMA PGRI Rengat) diakses 11 Juni 2016.
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2. Masih ada siswa yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang

dilarang agama, seperti menyimpan konten-konten berbau pornografi.

3. Masih ada siswa yang akhlak atau perilakunya kurang terpuji, seperti tidak

sopan pada guru, tidak jujur, berani mengambil barang milik temannya

dan sering konvoi kebut-kebutan di jalan.

4. Sebagian siswa tidak mengembangkan pemahaman agamanya, seperti

malas mendengarkan ceramah-ceramah agama, kurang minat mengikuti

kegiatan keagamaan dan kurang suka membaca buku-buku agama.

5. Sebagian siswa jarang sekali membaca al-Qur’an terlebih lagi menggali

kandungan al-Qur’an.16

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin menelitinya secara

konprehensif dengan judul: Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam dan Penciptaan Suasana Islami Terhadap Pengamalan Agama

Pada Siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Adanya siswa yang tidak melaksanakan kewajiban shalat lima waktu

sehari semalam.

16 Sumber Data, Wawancara: Adek Riani, S.Ag (guru PAI SMAN 1 Rengat), Nur
Sya’adah, S.Pd.I (guru PAI SMAN 2 Rengat), dan Dedi Irawan, S.Pd.I (guru PAI SMA PGRI
Rengat) diakses 11 Juni 2016.
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3. Adanya akhlak siswa yang kurang baik dalam pergaulan sehari-hari.

4. Adanya pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap

pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu.

5. Adanya pengaruh penciptaan suasana Islami terhadap pengamalan agama

siswa SMA Se-Kecamatan Rengat.

6. Adanya pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam dan penciptaan

suasana Islami secara bersama-sama terhadap pengamalan agama siswa

SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang mengitari kajian ini, seperti yang

dikemukan dalam identifikasi masalah, dan untuk mengarahkan penelitian ini

sesuai dengan masalah yang akan dicari, agar tidak terjadi kekeliruan dalam

memahami penelitian ini maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada

“Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan kegiatan penciptaan

suasana Islami serta pengaruhnya terhadap pengamalan agama Islam siswa

SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Se-

Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?
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2. Bagaimanakah penciptaan suasana Islami di SMA Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu?

3. Bagaimanakah pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu?

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran pendidikan agama

Islam terhadap pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu?

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan penciptaan suasana Islami terhadap

pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu”.

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran pendidikan agama

Islam dan penciptaan suasana Islami secara bersama-sama terhadap

pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Se-

Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Untuk mengetahui penciptaan suasana Islami di SMA Se-Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Untuk mengetahui pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.
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4. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam

terhadap pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu.

5. Untuk mengetahui pengaruh penciptaan suasana Islami terhadap

pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kab. Indragiri

Hulu.

6. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam dan

penciptaan suasana Islami secara bersama-sama terhadap pengamalan

agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan

memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya

pendidikan agama Islam.

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam

rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama

Islam dan solusi meningkatkan pengamalan agama siswa.

2. Secara Praktis

a. Bagi guru, yaitu dapat digunakan sebagai masukan dalam

membimbing dan meningkatkan pengamalan agama siswa.
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b. Bagi Siswa, yaitu sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan

pembelajaran pendidikan agama Islam dan penciptaan suasana Islami

dan dampaknya terhadap pengamalan agama yang mantap.

c. Bagi Akademik, yaitu penelitian ini dapat digunakan acuan untuk

penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang

meningkatkan efektivitas Pendidikan Agama Islam dan penciptaan

suasana Islami di sekolah.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari interprestasi lain atau

kekeliruan terhadap istilah-istilah kunci pada judul penelitian ini. Adapun

penegasan istilah yang ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kompenen

tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat

komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam

memilih dan menentukan media, metode, strategi dan pendekatan apa

yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.17 Pendidikan agama

Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik

untuk mengenal, mamahami, menghayati hingga mengimani agama Islam,

serta bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama

Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan hadis, melalui

17 Rusman, Belajar dan Pembelajaran., h. 93.
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kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.18

Sedangkan yang dimaksud “pembelajaran pendidikan agama Islam” judul

ini adalah suatu proses interaksi antara guru pendidikan agama Islam dan

siswa yang melibatkan komponen tujuan, materi, metode dan evaluasi agar

menghasilkan siswa yang dapat memahami, menghayati dan mengamalkan

nilai-nilai ajaran agama Islam.

2. Penciptaan Suasana Islami

Penciptaan suasana Islami adalah penanaman dan pengembangan nilai-

nilai religius (keislaman) pada setiap bidang pelajaran yang termuat dalam

program pendidikan.19 Sedangkan yang dimaksud “penciptaan suasana

islami” dalam judul ini adalah suatu kegiatan menciptakan suasana atau

kondisi lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam pada siswa

SMA Se-Kecamatan Rengat.

3. Pengamalan agama

Pengamalan nilai-nilai agama Islam adalah mewujudkan dengan perbuatan

nilai-nilai ajaran agama yang terkandung dalam agama Islam yang

tertuang dalam al-Qur’an dan as-sunnah serta hasil dari ijtihad.20

Sedangkan yang dimaksud “Pengamalan agama” dalam judul ini adalah

suatu proses menjalankan kewajiban yang terkandung dalam ajaran agama

Islam yang meliputi nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak.

18 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 159.
19 Muhaimin, Wacana Pengembangan.,h. 181.
20 Khusnul Khotimah, ”Pengaruh Pengamalan Nilai-nilai Agama Islam Terhadap Prestasi

Belajar Mata Pelajaran Matematika Siswa SMAN 5 Yogyakarta”, Skripsi. Fakultas Tarbiyah UIN
Suka Yogyakarta, 2016. http://digilib.uin-suka.ac.id/20214/2/12410203_BAB-I_IV-atau-V_DAF
TAR-PUSTAKA.pdf diunduh 2 November 2016.


