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BAB II
LANDASAN TEORI

Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Proses Pembelajaran 
Peserta didik memiliki potensi yang sangat luar biasa, tetapi sayangnya sebagian besar materi dan suasana pembelajaran di sekolah pada saat ini kurang bisa memberdayakan potensi-potensi tersebut. Di sinilah tampaknya perlu ada rumusan baru tentang model pembelajaran yang memberdayakan. 
UNESCO mengusulkan tentang perlunya perubahan paradigma pembelajaran dari teaching menjadi learning. Dengan perubahan itu, proses pendidikan menjadi “proses bagaimana belajar bersama antara guru dengan para peserta didik”. Guru dalam konteks ini juga sedang dalam belajar. Sehingga lingkungan sekolah, menjadi “learning society”  (masyarakat belajar). Dalam paradigma ini, peserta didik tidak disebut sebagai peserta didik (pupil) tetapi peserta didik yang belajar (learner). Dewi Salma Prawiradilaga, Eveline Siregar, Mozaik Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 357.
Implementasi dari paradigma di atas, dalam proses pembelajaran harus lebih mementingkan aktivitas peserta didik ketimbang subyek matter. Sebab, jika mementingkan subyek matter daripada peserta didik, akibatnya peserta didik seringkali merasa “dipaksa” untuk menguasai pengetahuan dan melahap informasi dari para guru, tanpa memberi peluang kepada peserta didik untuk melakukan perenungan secara kritis. Karena itu, suasana dialogis dalam proses pembelajaran adalah mutlak diperlukan. Agar suasana dialogis itu terasa dalam proses pembelajaran, seyogyanya dikembangkan berdasar pada prinsip-prinsip berikut : Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 25-26.

	Berpusat pada peserta didik; kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Proses pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subyek yang belajar. Artinya, proses pembelajaran harus memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara dan strategi belajar, motivasi belajar, dan latar belakang sosial peserta didik. Proses pembelajaran mendorong peserta didik mengembangkan bakat dan potensinya secara optimal.
	Belajar dengan melakukan; proses pembelajaran memberikan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan penerapan konsep, kaidah dan prinsip-prinsip ilmu yang dipelajari.
	Mengembangkan kemampuan sosial; peserta didik lebih mudah membangun pemahaman apabila dapat mengkomunikasikan gagasannya dengan yang lainnya atau dengan guru. Proses pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan   gagasan hasil kreasi dan temuannya kepada peserta didik yang lain, guru atau pihak-pihak lain. Dengan demikian proses pembelajaran memungkinkan peserta didik bersosialisasi dengan menghargaii perbedaan (pendapat, sikap, kemampuan, prestasi) dan berlatih untuk bekerjasama. Artinya, proses pembelajaran akan mendorong peserta didik mengembangkan empatinya sehingga dapat mengembangkan saling pengertian dengan menyeleraskan pengetahuan dan tindakannya.
	Mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah ber-Tuhan; potensi ini merupakan modal dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri dan kreatif, serta membina keimanan dan ketaqwaan. Proses pembelajaran memperhatikan rasa ingin tahu, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan agar bermakna bagi peserta didik. 
	Mengembangkan kreatifitas dan keterampilan pemecahan masalah; proses pembelajaran dipilih dan dirancang agar mampu mendorong dan melatih peserta didik mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan menggunakan kemampuan kognitif dan meta kognitif dengan menggunakan prosedur ilmiah. Proses pembelajaran juga perlu dipilih dan dirancang agar memberikan kesempatan dan kebebasan berkreasi secara berkesinambungan, untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kreativitas peserta didik.
	Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi; proses pembelajaran perlu memberikan peluang agar peserta didik memperoleh informasi dari multi media setidaknya dalam penyajian materi dan penggunaan media pembelajaran. 
	Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik; proses pembelajaran perlu memberikan wawasan nilai-nilai moral dan sosial yang dapat membekali peserta didik agar menjadi warga masyarakat  dan warga negara yang bertanggungjawab. Proses pembelajaran pun hendaknya mampu menggugah kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
	Belajar sepanjang hayat; proses pembelajaran perlu mendorong peserta didik untuk dapat melihat dirinya secara positif, mengenali dirinya sendiri (kelebihan maupun kekurangannya) untuk kemudian dapat mensyukuri anugerah Tuhan kepadanya. 
	Perpaduan kompetisi kerjasama dan solidaritas; proses pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan semangat berkompetisi secara sehat, bekerjasama, dan solidaritas. 


Keberhasilan belajar dan mengajar bergantung pada keyakinan kita tentang faktor-faktor pendukung terjadinya pembelajaran yang efisien.  Beberapa faktor mengajar yang perlu diperhatikan proses belajar berlangsung baik antara lain : Nur Hadi, Burhan Yasin dan Agus Gerrad Senduk, Pembelajaran Konstektual dan Penerapannya Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Malang: Um Press, 2004), h. 83-84.
	Kesempatan untuk belajar, kegiatan pembelajaran perlu menjamin pengalaman siswa untuk secara langsung mengamati dan mengalami proses, produk, kerampilan, dan nilai yang diharapkan.
	Pengetahuan awal siswa, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa serta disesuaikan dengan keterampilan dan nilai yang dimiliki siswa sambil memperluas dan menunjukkan keterbukaan pada cara pandang dan cara tindak sehari-hari.
	Refleksi, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar bermakna yang mampu mendorong tindakan (aksi) dan renungan (refleksi) pada setiap siswa.
	Motivasi, kegiatan mengajar harus mampu menyediakan pengalaman belajar yang memberi motivasi dan kejelasan tujuan. Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendididikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 138.
	Keragaman individu, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang mempertimbangkan individu.
	Kemandirian dan kerjasama, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memiliki simpati, enpati, dan toleransi pada orang lain.
	Siswa sebagai pembangun gagasan, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang mengakomodasi pandangan bahwa pembangun gagasan adalah siswa sedangkan guru hanya sebagai penyedia kondisi supaya peristiwa belajar berlangsung.
	Rasa ingin tahu, kreatifitas, dan ketuhanan, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang memupuk rasa ingin tahu, mendorong kreatifitas, dan selalu mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
	Menyenangkan, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan siswa.
	Interaksi dan komunikasi, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang meyakinkan siswa terlibat secara aktif, mental, fisik, sosial.
	Belajar cara belajar, kegiatan mengajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang memuat keterampilan belajar sehingga siswa terampil belajar bagaimana belajar (learn how to learn)

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Kependidikan: Meningkatkan Sistem Pengajaran Modul, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 157.Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal  yang datang dari dalam individu, maupun faktor eksternal yang datang dari luar lingkungan. Pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah pencapaiannya. Dewi Salma, Teknologi………, h. 4. Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai  upaya membelajarkan siswa untuk belajar Muhaimin, dan Abd. Ghofir, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996), h. 99.. Keterpaduan antara konsep belajar dan mengajar disebut dengan pembelajaran  Yoto, dan Saiful Rahman, Manajemen Pembelajaran, (Malang: Yaniar Group, 2001), h. 9.. Lebih lanjut Umar Tirtarahardja Umar Tirta Rahardja, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 51. meneruskan bahwa Pembelajaran sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sementara itu Oemar Hamalik mengingatkan bahwa dalam pembelajaran perumusan tujuan yang ingin dicapai adalah merupakan hal yang utama dalam setiap proses pengajaran. Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 7. Jadi, pembelajaran dapat diartikan sebagai pengajaran yang bertujan untuk perubahan pada peserta didik.
Dalam hal ini saya ingin menambahkan bahwa pembelajaran (belajar menjadi) dan pengajaran (belajar mengetahui), perlu diperkaya dengan pelaihan (belajar melakukan). Proses pembelajaran merupakan proses pembentukan karakter dengan sifat-sifat di atas, dan melalui proses belajar mengajar (pengajaran) kita mengetahui hal itu secara sadar (intelek). Peran proses pelatihan adalah membawa karakter dari dalam keluar (inside out), diekspresikan menjadi kepribadian. Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar, (Jakarta: Kompas, 2000), h. 60.
Tentang kompetensi ini ada beberapa rumusan atau pengertian yang perlu dicermati. Masnur Muslich, KTSP ............, h. 15-16.
	Kompetensi (competensi), menurut Hall dan Jones, adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur.
	Spencer dan Spencer mengatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang yang berhubungan timbal balik dengan suatu kriteria efektif  dan atau kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan. Ini berarti bahwa kompetensi tersebut cukup mendalam dan bertahan lama sebagai bagian dari kepribadian seseorang sehingga dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku seseorang ketika berhadapan dengan berbagai situasi dan masalah; kompetensi dapat menyebabkan atau memprediksi apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak dalam ukuran yang spesifik, tertentu, atau standar.
	Lebih teknis lagi, Mardapi dkk. Merumuskan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan kedua hal tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan pekerjaan. Rumusan Mardapi dkk. Ini jelas dipengaruhi oleh Adams bahwa pada hakekatnya dunia industri dapat menentukan standar kompetensi dasar lulusan berupa pengetahuan dan ketrampilan yang harus dikuasai seseorang agar memiliki kompetensi untuk memasuki dunia kerja, mengingat dunia usaha dan industrilah yang kemudian memanfaatkan hasil tamatan sekolah.
	Richards menyebutkan bahwa istilah kompetensi mengacu kepada perilaku yang dapat diamati, yang diperlukan untuk menuntaskan kegiatan sehari-hari dengan berhasil. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka hasil pembelajaran seharusnya jua dirumuskan sesuai dengan harapan pihak-pihak yang akan menggunakan lulsan sekolahan sehingga rumusannya berhubungan dengan tugas dan pekerjaan yang kelak akan dilakukan oleh siswa.
	Sementara itu, Puskur, Balitbang, Depdiknas memberi rumusan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai dasar untuk melakukan sesuatu.
	Kompetensi merupakan pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai-nilai (afektif) dan ketrampilan (psikomotor) yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sehingga mampu menghadapi persoalan yang dihadapinya.


Namun yang jelas, berbagai rumusan tentang kompetensi tersebut pada dasarnya adalah daya cakap, daya rasa, dan daya tindak seseorang yang siap diaktualisasikan ketika menghadapi tantangan kehidupannya, baik pada masa kini maupun masa mendatang.
Apabila lebih dianalisis lebih lanjut, kompetensi ini terdiri atas beberapa aspek. Blomm, dkk. Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis  Kompetensi, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), h. 127. Misalnya menganalisis kompetensi ini menjadi tiga aspek yang masing-masingnya mempunyai tingkatan berbeda, yaitu (1) kompetensi kognitif, (2) Kompetensi afektif, (3) Kompetensi psikomotorik. Sementara itu Hall dan Jones  Masnur Muslich, KTSP ....., h. 16. membedakan kompetensi menjadi lima jenis, yaitu: (1) kompetensi kognitif yang meliputi: pengetahuan, pemahaman, dan perhatian. (2) kompetensi afektif yang meliputi: nilai, sikap, minat dan apresiasi, (3) kompetensi penampilan yang meliputi demonstrasi ketrampilan fisik atau psikomotorik; (4) kompetensi produk, yang meliputi ketrampilan melakukan perubahan; (5) kompetensi eksploratif atau ekspresif, yang menyangkut pemberian pengalaman yang mempunyai nilai kegunaan dalam prospek kehidupan.
Kompetensi mempunyai karakteristik atau sifat dasar antara lain: Mimin Haryati, Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 3-4.
	Personal;

Setiap orang terlahir sebagai makhluk indiidu yang memiliki minat, kemampuan, kecepatan belajar, cara belajar dan kecenderungan dalam mengahadapi masalah yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga proses perkembangan kompetensi diwarnai oleh pengalaman belajar dari setiap individu tersebut.
	Lintas atau tidak terkotak-kotak secara linier;

Kompetensi berkembang tanpa diabatasi oleh subyek, ruang, waktu, cara belajar, usia, jenis kelamin bahkan profesi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan tidak terbatas oleh faktor-faktor tersebut. Belajar dapat berlangsung di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.
	Kontiunitas (maju berkelanjutan);

Kompetensi berkembang secara berkelanjutan dan terus menerus seumur hidup. Seseorang mencapai kedewasaan melalui pengalaman belajar yang dilaluinya. Pendidikan diarahkan untuk memotivasi anak agar menjadi manusia pebelajar seumur hidup.
	Kontinum dan Akumulatif;

Kompetensi seseorang menyangkut kemampuan akademik dan non-akademik di mana keduanya bersatu secara kontinum dan akumulatif. Dalam hal ini pendidikan berupaya untuk memberikan pengalaman riil dan menyeluruh kepada setiap individu agar masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
	Aplikatif dan Kontekstual;

Kompetensi pada hakekatnya adalah kristalisasi dari pengalaman belajar sehingga setiap pengalaman belajar berdampak pada pengembangan kapasitas diri sebagai manusia agar mampu melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap segala situasi dan persoalan yang dihadapi kapan dan di manapun berada.

Pembelajaran berbasis kompetensi menekankan pembelajaran ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi siswa agar bisa mengantisipasi tantangan aneka kehidupannya. Ini berarti, apabila selama ini orientasi pembelajaran lebih ditekankan pada aspek ”pengetahuan” dan target ”materi” yang cenderung verbalistis dan kurang memiliki daya terap, saat ini lebih ditekankan pada aspek ”kompetensi” dan target ”ketrampilan”. Melalui pembelajaran berbasis kompetensi ini, diharapkan mutu lulusan lebih bermakna dalam kehidupannya. Masnur Muslich, KTSP .............., h. 16.
Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan program dan memberikan pelayanan kepada setiap siswa agar mereka berkembang secara maksimum sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Guru sebagai fasilitator harus mampu memberikan pelayanan dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat berkembang potensinya dan mampu mewujudkan peluang untuk berprestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mimin Haryati, Sistem Penilaian.............., h. 4.
Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang di harapkan. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: Abdul Madjid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 24.
	Berpusat pada peserta didik,

Mengembangkan kreativitas peserta didik,
Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang,
Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 
Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Dalam kerangka itu, pengembangan program dilakukan berdasarkan pendekatan kompetensi. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan desain program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat. Hasil-hasil pembelajaran di nilai dan dijadikan umpan balik untuk mengadakan perubahan terhadap tujuan pembelajaran dan prosedur pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya.
Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan KTSP menghendaki proses pembelajaran yang memberdayakan semua peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan dengan menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, bermuatan nilai, etiak, estetika, logika dan kinestetika, kontekstual, efektif dan efisien bermakna, dan menyediakan penglaman belajar yang beragam.
Dalam hal ini kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.
Dalam pembelajaran berbasis kompetensi perlu ditentukan standar minimum kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Sesuai dengan pendapat tersebut, komponen materi pokok pembelajaran berbasis kompetensi meliputi: 1) kompetensi yang akan dicapai; (2) strategi penyampaian untuk mencapai kompetensi; (3) sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi.
Konsep pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan tolok ukur pencapaian kompetensi, maka dalam kegiatan pembelajaran siswa akan terhindar dari mmepelajari materi yang tidak menunjang tercapainya penguasaan kompetensi.
Pencapaian setiap kompetensi tersebut terkait erat dengan sistem pembelajaran. Dengan demikian komponen minimal pembelajaran berbasis kompetensi adalah: Ibid., h. 21.
	Pemilihan dan perumusan kompetensi yang tepat.

Spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi.
Pengembangan sistem penyampaian yang fungsional dan relevan dengan kompetensi dan sistem penilaian.

Sedangkan penerapan konsep dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi diharapkan bermanfaat untuk: Ibid., h. 23.

	Menghindari duplikasi dalam memberikan materi pelajaran. Dengan menyajikan materi pelajaran yang benar-benar relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai, dapat dihindari terjadinya duplikasi dan pemberian materi pelajaran yang terlalu banyak.

Mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam mengajarkan suatu mata pelajaran. Dengan kompetensi yang telah ditentukan secar tertulis, siapapun yang mengajarkan mata pelajaran tertentu tidak akan bergeser atau menyimpang dari kompetensi dan materi yang telah ditentukan.
Meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kecepatan dan kesempurnaan siswa.
Membantu mempermudah pelaksanaan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi akan lebih dipermudah dengan menggunakan tolok ukur standar kompetensi.
Memperbarui sistem evaluasi dan laporan hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan berdasarkan pencapaian kompetensi atau sub-kompetensi tertentu, bukan didasarkan atas perbandingan dengan hasil belajar yang lain.
	Memperjelas komunikasi dengan siswa tentang tugas, kegiatan, atau pengalaman belajar yang harus dilakukan, dan cara yang digunakan untuk menentukan keberhasilan belajarnya.
Meningkatkan akuntabilitas publik. Kompetensi yang telah disusun, divalidasikan, dan dikomunikasikan kepada publik, sehingga dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembelajaran kepada publik.
Memperbaiki sistem sertifikasi. Dengan perumusan kompetensi yang lebih spesifik dan terperinci, sekolah atau amdrasah dapat mengeluarkan sertifikat atau transkip yang menyatakan jenis dan aspek kompetensi yang dicapai.

Dari berbagai pendapat dan paparan dari pakar pendidikan di atas penulis menangkap konklusi bahwa pembelajaran berbasis kompetensi secara substansial mengutamakan segala potensi yang di miliki oleh peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut harus di belajarkan kepada peserta didik. Dan selanjutnya penulis akan memaparkan berbagi pendapat mengenai pembelajaran psikomotorik.
Pengertian Pendidikan Agama Islam
Secara bahasa kata pemahaman berasal dari dari kata paham yang mendapat imbuhan pe-an, artinya: hal, cara, hasil kerja memahami. JS Badudu, Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 977. Sedangkan kata pendidikan agama Islam akan penulis uraikan pengertiannya satu per satu. 
Kata pendidikan sebenarnya mempunyai makna yang luas. Pendidikan dapat diartikan baik secara etimologis maupun secara terminologis. Secara etimologis pendidikan berasal dari kata didik. Secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. M. Noor Syam, Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan, dalam Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), 2. Jika ditinjau dari segi bahasa, akar kata pendidikan itu ada tiga, yaitu:
Kata pendidikan mempunyai beberapa istilah penyebutan yang baku dalam bahasa arab. Istilah-istilah tersebut adalah:
	Tarbiyah (ﺗﺮﺒﻴﺔ ) berasal dari kata dasar رَبَّ_يُرَبِّ_تَرْبِيَةً, yang  berarti tumbuh dan berkembang.

Ta’lim (تعليم) berasal dari kata عًلَّمَ yang berarti mengajar dan menjadikan yakin dan mengetahui.
Ta’dib (تأديب) berasal dari kata َأَدَب yang mengandung beberapa pengertian antara lain: membuat makanan, melatih perilaku (akhlak) yang baik,sopan santun dan tatacara pelaksanaan sesuatu dengan baik.Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 
Sedangkan secara terminologis, pendidikan menurut Undang-Undang SISDIKNAS:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. UU No 20 Tahun 2003 RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2.

Pendidikan menurut berbagai ahli, antara lain sebagai berikut, menurut Ahmad Tafsir, pendidikan adalah "berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang(anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif". Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), 28. Menurut Indra Kusuma, pendidikan adalah " suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai cita-cita pendidikan." Indra Kusuma,Pengantar Ilmu Pendidikan, (IKIP Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan,1973), 274. Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan orang dewasa untuk menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang belum dewasa menuju ke tingkat kedewasaan agar terbentuk pribadi yang luhur atau dengan kata lain pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup.
Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:
	Menurut Abdul Rahman Saleh yang dikutip oleh Patoni, pendidikan agama Islam adalah “usaha berupa bimbingan dan asauhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran - ajaran agama Islam serta menjadikannya way of life (jalan hidupnya) sehari - hari dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat.” Patoni, MetodologiPendidikan..........., 12. 

Menurut Achmad Patoni, pendidikan agama adalah "usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat." Ibid, 15. 
Sedangkan menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, "Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan." Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 132. 

Jadi pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain.
Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.Dengan munculnya berbagai perubahan yang sangat cepat pada hampir semua aspek dan berkembangan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, di awal milenium ketiga ini telah dikembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam SMP secara nasional, yaitu kurikulum yang ditandai dengan ciri-ciri, antara lain: Abdul Madjid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 84.
1.	Lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (attainment targets) dari pada penguasaan  materi;
2.	Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
3.	Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul  dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.  
Pendidik diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.
Walaupun kurikulum nasional ini lebih global dibanding kurikulum 1994, model ini diharapkan lebih membantu guru karena dilengkapi dengan pencapaian target yang jelas, materi pokok, standar hasil belajar siswa, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Meskipun demikian, keadaan sumber daya pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan munculnya keragaman pemahaman terhadap standar nasional, yang dampaknya akan mempengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya penjabaran tentang kurikulum yang berbasis pada kompetensi dasar yang  diharapkan dapat lebih menjamin tercapaianya kompetensi dasar nasional mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Sejak tahun 1984 pendidikan agama Islam di madrasah di bagi menjadi empat, sebagaimana yang dikutip oleh Patoni, yaitu:
	Al Qur'an-hadits

Aqidah-Akhlak
Fiqih
Sejarah Kebudayaan/peradaban Islam
Bahasa Arab Patoni, Metodologi........., 54.

Selanjutnya akan penulis uraikan satu per satu mengenai macam-macam pendidikan agama Islam tersebut. 
Pertama yaitu al Qur'an hadits, al Qur'an hadits berasal dari dua kata yang dijadikan satu atau majemuk, yaitu al Qur'an dan Hadits. Jika ditinjau dari arti kata satu per satu, maka al Qur’an secara harfiah berarti “bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan” Quraish Shihab, Lentera Al Qur’an: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 21.. Secara terminologi adalah firman allah yang diturunkan(kepada Muhammad) yang berfungsi sebagai mu’jizat dengan berupa ayat dan bernilai ibadah bagi yang membacanya Abdullah Az Zarkasy, Bahrul Mukhith juz 2, (Maktabah Samilah: Mauqi’ul Islam, 2005), 68.. Sedangkan Quraish Shihab mengartikannya dengan firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksiNya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam secara tawatur. Quraish Shihab, Mukjizat Al Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2007), 45. 
Sedangkan hadits, menurut bahasa adalah lawan dari qadim (sesuatu yang dahulu). Moh.Soim, Diktat Ulumul Hadits, (Diktat: Tidak Diterbitkan, 2001), 2. Secara terminologis menurut ahli hadits, adalah "seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut sebagian ulama adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Nurkholis, Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits, (Yogyakarta: Teras, 2008), 162.
Sedangkan aqidah akhlak berasal dari kata aqidah dan akhlak. Menurut Muhaimin "Akidah adalah bentuk masdar dari kata 'aqada, ya'qidu, aqdan-aqidatan, artinya simpulan, perjanjian. Sedang secara teknis akidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan." Muhaimin et.al. Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 259.  Sedangkan Jamil Shaliba, sebagaimana yang dikutip Muhammad Alim, "mengartikan akidah (secara bahasa) adalah menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh." Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 124. Jadi aqidah secara bahasa berasal dari fi'il madhi 'aqada yang bisa berarti perjanjian atau terikat. Intinya orang yang beraqidah adalah orang yang terikat perjanjian dan orang tersebut harus menepati segala yang ada dalam perjanjian tersebut.
Secara terminologis, menurut Muhammad Alim, "berarti credo, creed, keyakinan hidup iman dalam arti yang khas, yakni pengikraran yang bertolak dari hati". Ibid. Sedangkan Ibn Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Muhaimin, menerangkan, "Suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh swasangka". Muhaimin et.al. Kawasan dan Wawasan.........., 259. Jadi aqidah secara istilah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu yang ada dalam hati seseorang yang dapat membuat hatinya tenang. Dalam Islam, aqidah ini kemudian melahirkan iman. Iman menurut al Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Hamdani Ihsan dan A.Fuad Ihsan, "Iman adalah mengucapkan dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan dengan anggota". Hamdani Ihsan, A.Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 235. Dari pengertian iman tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa iman adalah implikasi dari aqidah.
Sedangkan mata pelajaran fiqih, jika diuraikan berasal dari kata "fiqih" secara etimologis berarti “Paham yang mendalam” Amir syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1, (ciputar : Logos Wacana Ilmu, 1997), 2. Sedangkan cara terminologi fiqih diartikan bermacam-macam antara lain:
	Menurut Syekh Muhammad Abdussalam Al-Qobbany

Fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum yang dapat diambil dari dalil-dalil yang tafsily (ayat, sunnah, ijma’, dan qiyas)
	Menurut As-Syayid Asy Asyarif Al Jurjanji

Fiqih adalah ilmu yang menerapkan hukum-hukum syari’ah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafsily.
	Menurut Abu Hamid Ghozali

Fiqih diartikan ilmu yang menerangkan segala hukum syar’i yang ditetapkan untuk perbuatan para mukalafi seperti wajib, hadzar harabah dan seperti keadaan sesuatu itu qadha’ dan semisalnya.
	Menurut Ibnu Khaldun

Fiqih itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan para mukallaf, baik wajib, hadzar, nadzari, karohah dan ibadah dan hukum-hukum itu diterima dari Allah dengan perantara Kitabulloh Sunnatur Rasul dan dari dalil-dalil yang ditegaskan syara’ untuk mengetahui hukum-hukum itu seperti qiyas.  Hasbi Ash Ahiddieg, hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta : Bulan bintang, 1970) 1-3


Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Model PAKEM
Model pengajaran merupakan cara–cara menyajikan suatu bahan pada suatu situasi dengan langkah yang teratur untuk mencapai tujuan  Tarsis Tarmuji, dkk, Metode Pengajaran, (Semarang: IKIP Press, 1982), 34.. Model mengajar adalah cara–cara pelaksanaan daripada proses– proses pengajaran, atau soal bagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran diberikan kepada murid–muridnya di sekolah Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, 48.. Lebih lanjut Mansyur Mansyur, Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka,  1995), 104. mengartikan model mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara–cara mengajar yang dipergunakan oileh seorang guru atau instruktur atau teknik penyajian yang dikuasasi guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok / klasikal, agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswanya dengan baik. Dengan demikian pengertian mengenai model mengajar adalah suatu cara atau tekhnik yang digunakan oleh guru untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswa agar siswa itu mampu menyerap, memahami dan memanfaatkan pelajaran yang disampaikan baik bagi diri maupun lingkungannya. 
Dalam kegiatan belajar mengajar model mengajar bukan semata–mata penentu keberhasilan proses pembelajaran di kelas, tetapi model mengajar tidak lebih dari strategi guru untuk meningkatkan peran serta siswa dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Mengapresiasi merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan harapan siswa mampu memahami, menghayati dan menghargai serta mampu mengambil nilai–nilai moral yang ada dalam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya tujuan pembelajaran apresiasi, perlu pemilihan model mengajar harus tepat. Model yang dianggap tepat dalam pembelajaran apresiasi adalah model PAKEM. 
Model PAKEM kepanjangan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Pembelajaran Aktif yaitu guru memantau kegiatan belajar siswa dan siswa mempertanyakan gagasannya Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pembelajaran Tuntas (Mastery Learning), (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2003), xii..  Pembelajaran Kreatif yaitu pembelajaran dengan mengembangkan kegiatan yang beragam sehingga siswa bisa mengarang atau menulis. Pembelajaran Efektif yaitu pembelajaran dengan sarana dan prasarana seadanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran Menyenangkan yaitu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga membuat anak berani bertanya dan mengemukakan gagasannya. Dengan menggunakan model PAKEM bisa bermanfaat bagi guru dan siswa. Penerapan PAKEM dalam pengelolaan kelas akan membawa situasi belajar siswa ke dalam dunianya sendiri, dunia bermain yang penuh dengan keasyikan belajar tanpa adanya tekanan dan paksaaan terhadap siswa. Pembelajaran yang disajikan akan lebih aktif dan menyenangkan Moh. Durori, Konsep dan Penerapan Model Belajar Mandiri (PT Fortuna Budi Mandiri, 2002), xii.. 
PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan. Pembelajaran yang aktif dimaksudkan dalam pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Kreatif dimaksudkan guru menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Selain itu siswa mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Efektif yaitu menghasilkan apa yang harus dikuasai setelah pembelajaran berlangsung, menyenangkan berarti tercipta suasana belajar mengajar yang membuat siswa senang sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada pelajaran Faisol Muslim, Jiyono, Masjudi dan Bellen, Orientasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Jakarta:Unesco,-Unicef-Depdiknas, 2001), 32. . 
Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Aspek hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian iniadalah pemahaman konsep. Keterampilan proses lebih menekankan pada keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan hasilnya. Hal ini berarti proses belajar mengajar di SLTP tidak hanya berlandaskan pada teori pembelajaran perilaku, tetapi lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip belajar dari teori kognitif.
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Max Darsono, Belajar dan Pembelajaran (Semarang : IKIP Semarang Press, 2000), 24. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima ceramah guru tentang pengetahuan, sehingga jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. 
Peran aktif siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Seseorang bisa dikatakan kreatif apabila ia secara konsisten dan terus menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif, yaitu hasil yang asli/orisinal dan sesuai dengan keperluan. Zaleha Izhab Hassoubah, Developing Creatif & Critical Thinking Skills Cara Berpikir Kreatif dan Kritis (Bandung : Nuansa, 2004), 50.  Kreatifitas siswa bisa dilihat pada kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan. Selain itu kreatifitas siswa juga bisa dilihat dari kecekatannya dalam mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Kreatif juga dimaksudkan guru mampu memilih materi yang akan diberikan kepada siswa agar materi yang diberikan bisa sesuai dengan kemampuan siswa, memilih model pembelajaran yang dapat mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang diberikan dan memilih media yang tepat untuk memperlancar proses pembelajaran serta mampu menentukan evaluasi yang tepat untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang membuat siswa senang sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya (time on task) tinggi. Tingginya waktu curah akan meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidaklah efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya seperti bermain biasa  Muslim, Orientasi, 35.. 
Muslim Ibid., 36-37. mengemukakan pengertian PAKEM dari dua dimensi yaitu dimensi guru dan dimensi siswa. 
	Dari dimensi guru: 
	dalam proses belajar mengajar guru aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan siswa, 
	guru harus kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran, 
	pembelajaran efektif jika guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, 
	agar pembelajaran menyenangkan guru harus bisa mengemas materi agar lebih mudah dipahami siswa, menggunakan model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
	Dari dimensi siswa: 
	siswa harus aktif dalam bertanya, mengemukakan gagasan, mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasannya, 

siswa kreatif dalam menulis /merangkum, merancang atau membuat sesuatu dan menemuakan seseatu yang baru bagi diri siswa, 
keefektifan siswa bisa dilihat dari penguasaan ketrampilan yang dibutuhkan oleh siswa, 
pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa berani mencoba atau berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan gagasan, berani mempertanyakan gagasan orang lain. 
Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004), 4-5. . 
Aspek penilaian hasil belajar dalam KTSP dalam penelitian ini adalah aspek pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep Urip, Contoh Model Penilaian Hasil belajar (online) (http://urip.wordpress.com/2006/11/11/contoh-model-penilaian-hasil-belajar ktsp 2006, diakses 9 maret 2007). antara lain adalah sebagai berikut. 
	Menyatakan ulang sebuah konsep. 

Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya). 
Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 
Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 
Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. 
Keterampilan proses lebih menekankan pada keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan hasilnya. Hal ini berarti proses belajar mengajar di SLTP tidak hanya berlandaskan pada teori pembelajaran perilaku, tetapi lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip belajar dari teori kognitif. 
Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproseskan perolehan, anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Dengan demikian keterampilan-keterampilan itu menjadi roda penggerak, penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai. Seluruh irama gerak atau tindakan dalam proses belajar mengajar seperti ini akan menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif dan efektif. 

Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran dengan Model PAKEM
Setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. Sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan dan lingkungan tersebut mengalami perubahan. Lingkungan yang mendukung proses belajar adalah lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan–penemuan baru berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Selain itu proses belajar juga memerlukan partisipai aktif dan kreatif dari siswa. Jadi siswa tidak hanya menerima dan menghafal begitu saja materi yang diperolehnya dari guru, namun saat ini masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran konvensional, dimana guru sebagai pemegang peran utama pemberi informasi. Definisi, rumus dan contoh soal diberikan dan dikerjakan oleh guru. Siswa sekedar menirukan penyelesaian yang dikerjakan guru. Pembelajaran ini berkesan menjenuhkan dan membatasi pemikiran siswa. Siswa tidak bisa mengeksplorasikan ide–idenya karena terpaku pengerjaan jawaban guru dan menganggap satu-satunya jawaban benar. Pada akhirnya, siswa akan bergantung pada guru. 
Pokok bahasan Pendidikan Agama Islam pada kelas VIII banyak menuntut siswa untuk kreatif dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan sehari-hari. Melalui pendekatan PAKEM dengan media pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, diharapkan siswa dapat lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pengetahuannya untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Pada pembelajaran PAKEM tugas seorang guru adalah harus aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan siswa. 
Guru harus kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran. Guru harus bisa mengemas materi agar lebih mudah dipahami siswa, menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Perbedaan pendapat dalam kelas adalah hal yang biasa dan patut dihargai. Justru dengan adanya perbedaan pendapat tersebut dapat merangsang siswa untuk menemukan ide-ide baru yang menambah pengetahuan siswa. 
Siswa pun diharapkan terampil dalam berproses. Sehingga apabila keterampilan prosesnya baik maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar dengan pendekatan PAKEM. Pembelajaran dengan pendekatan PAKEM ini diharapkan lebih baik dari pembelajaran yang konvensional. Media Pembelajaran mampu memotivasi belajar siswa sesuai dengan kemampuannya dan mengorganisasi materi menjadi suatu pola yang bermakna serta menciptakan iklim belajar yang efektif bagi siswa yang lambat dan memacu efektivitas belajar bagi siswa yang cepat. belajar. 
Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.
Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Aspek penilaian hasil belajar dalam KTSP dalam penelitian ini adalah aspek pemahaman konsep.  Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain adalah sebagai berikut. 
	Menyatakan ulang sebuah konsep. 
	Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya). 
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