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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup 

dan kehidupan manusia. Pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, 

karena disaat manusia dilahirkan ke dunia tidak mengetahui sesuatu apapun. 

Manusia telah dianugrahi oleh Allāh SWT pancaindra, pikiran, dan rasa 

sebagai modal utama menerima ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan 

dan mendapatkan sikap tertentu melalui proses kematangan dan belajar 

terlebih dahulu (Majid, 2014, hal. 20). Allāh SWT berfirman dalam al-Qurān: 

   
   

   
   

   
     

Artinya:  

“Dan Allāh mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”(Q.S. al-Naḥl [16] : 

78)

 

 

Anak manusia tersebut membutuhkan perawatan, bimbingan, dan 

pengembangan segenap potensinya kepada tujuan yang benar. Segala 

potensinya itu harus dikembangkan kearah positif melalui upaya yang disebut 

al-Tarbiyaħ, al-Ta’dīb, al-Ta’līm, atau yang kita kenal dengan istilah 

pendidikan (Syahidin, 2009, hal. 20). 

Ada tiga misi utama pendidikan yaitu pewarisan pengetahuan (Tansfer 

of knowladge), pewarisan budaya (Tansfer of culture), dan pewarisan nilai 

(Transfer of Value). Sebab itu, pendidikan bisa dipahami sebagai transformasi 

                                                           

  Seluruh dan terjemah al-Qurān dalam skripsi ini dikutip dari al-Qurān in word, yang disesuaikan dengan 

al-Qurān dan terjemahannya. Penerjemah Tim Depag RI, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002. Kutipan ayat al-

Qurān disingkat Q.S = Qurān Surat dilanjutkan dengan nama surat serta ayat contoh (Q.S. al-Naḥl [16] :78, 

berarti Qurān al-Naḥl 
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nilai-nilai dalam rangka pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang 

dicakupnya (Syahidin, 2009, hal. 2). 
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UUD 1945 Pasal 31 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan”. Amanat yang terkandung dalam ayat tersebut 

adalah mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa 

memandang latar belakang maupun kondisi yang ada ada mereka. Meskipun 

demikian, pendidikan diharapkan bukanlah sebatas pemberian atau 

pentranferan ilmu dari pengajar kepada peserta didik saja, tetapi pendidikan 

yang mampu mengantarkan peserta didik menjadi yang unggul dan dapat 

mengahadapi kehidupannya dimasa yang akan datang. Lebih lanjut dunia 

pendidikan dituntut untuk mempersiapkan peserta didik dalam menampilkan 

keunggulan dirinya cerdas, kreatif serta mandiri (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007, hal. 1). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan yang sebanding dengan potensi adalah hak setiap anak manusia. 

Setiap anak seharusnya memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi, kemampuan, dan minat serta kecepatannya untuk dapat 

berkembang seoptimal mungkin (Hawadi, 2002, hal. 20). 

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengupayakan adanya pemerataan 

kesempatan pendidikan yang sama yang wajib diberikan kepada semua warga 

negara Indonesia baik normal maupun berkelainan. Artinya, bahwa semua 

anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi mereka 

secara optimal. Pendidikan haruslah disesuaikan dengan bakat dan 

kemampuan anak didik. Oleh karena itu, bagi peserta didik yang memiliki 

kecerdasan dan bakat-bakat yang luar biasa diperlukan layanan pendidikan 

khusus. 

Penyelenggaraan azaz pemerataan pendidikan bertujuan memberi 

kesempatan pendidikan yang sama pada semua warga negara Indonesia, maka 

hakikatnya itu berarti mengusahakan suatu pendidikan bagi dimana semua 

anak mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. 

Bagi anak-anak yang sangat cerdas / berbakat ini berarti bahwa perlu 

disediakan suatu pendidikan khusus, sebab pada pendidikan biasa, bakat-

bakat mereka yang luar biasa, tidak mungkin dikembangkan optimal 

(Munandar, 1982, hal. 4). 
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Sebagaimana yang disebutkan oleh Hawadi (2002, hal. 21) bahwa 

Cutts dan Mosseley  menyebutkan anak berbakat intelektual memiliki bakat 

yang berbeda dari anak sebayanya. Untuk itu, anak berbakat intelektual pun 

membutuhkan pendidikan yang khusus dengan alasan anak akan mengalami 

keterlambatan dalam perkembangannya jika hal tersebut tidak dipenuhi. 

Maka melihat dengan diberikannya pendidikan yang sesuai maka akan terjadi 

perkembangan fisik, perkembangan mental, dan perkembangan sosial yang 

jauh lebih cepat dari anak sebaya, bahkan mungkin juga melampaui orang tua 

dan guru sendiri.  

Hawadi menyebutkan (2002, hal. 22) bahwa McLeod dan Cropley 

juga berpendapat pemberian pendidikan bagi anak berbakat intelektual adalah 

suatu investasi bagi bangsa. Pemberian pendidikan bagi anak berbakat 

intelektual dimasa depan akan mendatangkan keuntungan yag besar bagi 

bangsa itu sendiri. Berpijak pada pandangan itu, maka McLeod dan Cropley 

memberikan alasan bagi perlunya pelayanan pendidikan khusus bagi anak 

berbakat intelektual, yaitu: pertama anak berbakat intelektual adalah sumber, 

kedua anak berbakat intelektual membutuhkan rangsangan yang adekuat, dan 

ketiga adanya pemenuhan kebutuhan anak berbakat intelektual akan 

mencegah masalah putus sekolah, prestasi sekolah rendah dan penyimpangan-

penyimpangan perilaku.  

Pakar lain, Fetterman sebagaimana yang disebutkan oleh Hawadi 

(2002, hal. 21) berpendapat bahwa anak berbakat mewakili suatu kekayaan 

terbesar dari setiap masyarakat dan merupakan bagian dari spirit intelektual 

dan semangat untuk masa depan. Dengan begitu, jika pelayanan pendidikan 

khusus bagi anak berbakat intelektual tidak diadakan, maka potensi yang 

tidak disasari itu akan lenyap.  

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa warga negara yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus. Layanan ini diberikan agar potensi yang dimiliki perserta 

didik tersebut berkembang secara optimal dan pada gilirannya dapat 
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memberikan kontribusi optimal dalam upaya pembangunan bangsa Indonesia 

(Sisdiknas, 2013, hal. 7). 

Pelayanan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa, selama ini telah dilakukan dalam program akselerasi. Dalam 

perkembangan kemudian, program akselerasi ini terus dilakukan penyesuaian 

dan penyempurnaan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat serta 

perkembangan perkembangan zaman. 

Menurut Putra (2013, hal. 193) akselerasi (acceleration) merupakan 

pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa yang dimiliki oleh siswa. Caranya, dengan memberi kesempatan 

kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka 

waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya.  

Program akselerasi sangat esensial dalam menyediakan kesempatan 

pendidikan yang tepat bagi siswa yang cerdas. Proses yang terjadi akan 

memungkinkan siswa untuk memelihara semangat dan gairah belajarnya. 

Melalui program akselerasi ini, peserta didik diharapkan akan memasuki 

dunia profesional pada usia yang lebih muda dan memperoleh kesempatan-

kesempatan untuk bekerja produktif (Hawadi, 2006, hal. 8).  

Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki kontribusi positif 

yang cukup efektif bagi pembentukan watak dan karakter bangsa yang 

bermartabat sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional (UU RI No. 20 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3) yang mengatakan “Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Berikutnya pasal 12 ayat 

(1) dinyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

berhak : a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” ( Tim Penyusun, 2007, 

hal. 3). 

Dari landasan konstitual di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan 

agama, khususnya agama Islam, di sekolah cukup menempati posisi strategis 
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dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya terhadap aspek 

pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pada tataran yang lebih 

substansial, pendidikan di sekolah juga dapat menjadi sarana pendidikan 

keimanan, ketakwaan yang tercermin dalam ketaatan beribadah serta karakter 

siswanya (Tim Penyusun, 2007, hal. 3-4). 

Istilah “Pendidikan Agama Islam” di Indonesia dipergunakan untuk 

nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berada di 

bawah pembinaan Kementrian Pendidikan Nasional Pendidikan Agama 

dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum Pendidikan 

Nasional. Ia temasuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib dalam setiap 

jenis jalur dan jenjang pendidikan berpadanan dengan mata pelajaran lain 

seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, sosial dan budaya 

(Pasal 37 ayat 1). Memang semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia sampai terwujudnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah 

diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran di sekolah (Ramayulis, 2012, 

hal. 75). 

Pendidikan agama merupakan bagian yang sangat penting yang 

berkenaan dengan aspek-aspek sikap nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. 

Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah (Daradjat, 2006, hal. 87). 

Melalui pendidikan agama, fungsi pendidikan sebagai sarana 

transformasi pengethuan melaluii aspek keagamaan dapat terpenuhi dalam 

ranah kognitif dan pendidikan agama yang berfungsi sebagai sarana 

tranformasi norma serta nilai moral bisa membentuk sikap (dalam ranah 

afektif) yang berperan dalam mengendalikan perilaku (dalam ranah 

psikomotorik) sehingga berwujud kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. 

(Tim Penyusun, 2007, hal. 3) 

Pendidikan Islam sangat penting sebab dengan pendidikan Islam, 

orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak 

diarahkan pada perkambangan jasmani dan rohani sehingga mampu 
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membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil sebab pendidikan 

masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan 

selanjutnya (Majid, 2014, hal. 22).  

Pendidikan agama Islam perlu diajarkan sebaik-baiknya dengan 

memakai metode dan alat yang tepat serta manajemen yang baik. Bila 

pendidikan agama Islam di sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 

maka insya Allāh akan banyak membantu mewujudkan harapan setiap orang 

tua, yaitu memiliki anak yang beriman, bertakwa kepada Allāh Swt., berbudi 

luhur, cerdas, dan terapil, berguna untuk nusa, bangsa dan agama (Majid, 

2014, hal. 23) 

Dalam pelaksanaan program akselerasi ini terdapat hal yang menarik 

yaitu bahwa pendidikan Agama Islam tidak bisa dicapai hanya dengan 

penguasaan kognitif saja, akan tetapi perlu adanya afeksi serta psikomotroik 

dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah timbul permasalahan, apakah dengan 

percepatan kelas yang pada dasarnya menekankan pada penguasaan kognitif, 

PAI dapat dilaksanakan secara optimal. 

Masalah lain yang dihadapi dalam pembelajaran PAI selama ini 

adalah jumlah jam pelajaran yang relatif sedikit yaitu hanya dua jam pelajaran 

dengan muatan materi yang sangat padat dan penting. Maka dengan 

pelaksanaan program akselerasi ditunjang dengan tingkat inteligensi yang 

dimiliki peserta didik, diharapkan masalah tersebut dapat teratasi sehingga 

apa yang menjadi tujuan nasional yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam 

tercapai yaitu membentuk dan mewujudkan insan kamil. Dengan adanya 

program akselerasi tersebut, anak didik diharapkan dapat mengembangkan 

bakat intelektual terutama dalam mata pelajaran PAI secara optimal dan 

menerapkannya dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang dilaksanakan pada program akselerasi. Oleh 

karena itu, peneliti mengangkat judul “PEMBELAJARAN PAI PADA 

PROGRAM AKSELERASI DI SD AR-RAFI BALEENDAH 2014-2015”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi fokus pada masalah ini adalah bagaimana 

pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD Ar-Rafi Baleendah. Agar 

penelitian ini dapat terarah, dan mencapai tujuan sebagaimana 

yang diharapkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil SD Ar-Rafi Baleendah? 

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD 

Ar-Rafi Baleendah? 

3. Bagaimana pelaksanaaan pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD 

Ar-Rafi Baleendah? 

4. Bagaimana evaluasi pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD Ar-

Rafi Baleendah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini dikatagorikan menjadi dua bagian, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan memperoleh gambaran secara utuh tentang pelaksanaan pembelajaran 

PAI pada program akselerasi di SD Ar-Rafi Baleendah  

2. Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Profil SD Ar-Rafi Baleendah. 

b. Perencanaan pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD Ar-Rafi 

Baleendah. 

c. Pelaksanaaan pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD Ar-Rafi 

Baleendah. 

d. Evaluasi pembelajaran PAI pada program akselerasi di SD Ar-Rafi 

Baleendah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

berupa gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada program akselerasi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia diharapkan 

dapat memahami pembelajaran PAI yang dilaksanakan pada program 

akselerasi. 

b. Bagi mahasiswa prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan literatur penelitian selanjutnya. 

c. Bagi guru hasil penelitian ini dapat memberikan strategi dan metode 

pembelajaran PAI pada program akselerasi. 

d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan wawasan 

rujukan bagi pendidikan agama Islam pada program akselerasi. 

e. Bagi penulis memberikan pengalaman wawasan dan pengetahuan 

pribadi tentang pendidikan agama Islam pada program akselerasi. 

 

E. Stuktur Organisasi 

Dalam penyusunn skripsi ini, peneliti membuat struktur organisasi 

tujuannya agar dapat memudahkan dan memahaminya. Dengan demikian 

penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan di dalam setiap babnya terdapat 

sub bab maisng-masing terdiri dari: 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

oprasional, dan stuktur organisasi. 

BAB II Kajian pustaka yang membahas tentang konsep pembelajaran 

secara umum meliputi landasan dan tujuan pembelajaran serta 

komponen-komponen pembelajaran seperti pendidik, peserta 

didik, materi pembelajaran, sarana dan prasarana serta evaluasi 

pembelajaran. Kemudian konsep pembelajaran pendidikan 
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agama Islam di Sekolah meliputi landasan dan tujuan 

pembelajaran pendidikan Agama Islam pendidik, peserta didik, 

materi pembelajaran, sarana prasarana dan evaluasi 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian juga konsep 

mengenai program akselerasi yang meliputi landasan dan 

tujuan program akselerasi, komponen-komponen pembelajaran 

di program akselerasi yang meliputi pendidik, peserta didik, 

materi pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta 

evaluasi pembelajaran. Dan penelitian terdahulu yang relevan. 

BAB III Metode penelitian yang mecakup desain penelitian, partisipan 

dan tempat penelitian, definisi operasional, pengumpulan data 

dan analisis data. 

BAB IV Temuan dan pembahasan  

BAB V Simpulan dan rekomendasi 

 


