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BAB I
PENDAHULUAN

Konteks Penelitian
Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran di sekolah semakin berkembang, dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern.Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 128  Dunia pendidikan saat ini menuai berbagai kritik tajam karena ketidak mampuannya dalam menanggulangi berbagai isi penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dunia pendidikan yang dijadikan kambing hitam pada saat masyarakat tidak mampu mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. 
Pendidikan agama di sekolah atau madrasah, dalam pelaksanaannya masih menunjukkan permasalahan yang kurang menggembirakan. Selama ini dirasakan adanya kesan bahwa peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI model ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas tidak digunakan secara mandiri. Model ceramah biasanya sudah divariasikan dengan tanya jawab serta dilengkapi dengan pemberian tugas. Walaupun demikian penggunaan model ceramah masih lebih dominan dibanding model pembelajaran lainnya. Komunikasi yang terjadi hanya satu arah dari guru kepada peserta didik. Interaksi diantara sesama peserta didik hampir tidak ada. Guru menjadi pusat perhatian peserta didik dan seolah-olah menjadi sumber informasi tunggal. Kenyataan ini bertambah parah bila buku referensi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Sehingga proses pembelajaran didominasi dengan kegiatan mencatat. Pada akhirnya guru gagal menciptakan suasana dialogis dalam pembelajaran di kelas. 
Dalam proses pembelajaran semacam itu peserta didik hanya berperan sebagai penerima informasi materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Sehingga peserta didik tidak dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Informasi materi pelajaran yang diperoleh dari guru lebih banyak mengandalkan indera pendengaran. Dalam situasi itu indera lain yang dimiliki oleh peserta didik tidak dapat difungsikan secara optimal. Peserta didik akan memahami pelajaran PAI hanya sebagai materi hafalan. Peserta didik merasakan materi pelajaran PAI sebagai beban belajar yang menjenuhkan bukan sebagai tantangan. 
Kejenuhan peserta didik terhadap suatu mata pelajaran akan diikuti dengan turunnya prestasi belajar. Indikator dari turunnya presasi belajar itu dapat diketahui dari analisis butir soal, daya serap, rata-rata nilai ulangan harian, dan ulangan blok dari waktu ke waktu Bahkan terlalu sering pengajaran dianggap sebagai pengalihan (transfer) pengetahuan dan keterampilan. Pengalihan pengetahuan dan keterampilan memang perlu. Akan tetapi apabila pengalihan tersebut hanya berhasil meneruskan sesuatu dari pengajar yang mengetahui kepada peserta didik yang belum mengetahui dan apabila peserta didik tidak dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka pengajarannya itu tidak mencapai sasaran.13 Sementara itu, banyak pembelajaran yang numpang lewat dari alam memori siswa. Hari ini diberikan sajian guru, besok siswa sudah lupa apalagi seminggu, sebulan, atau seterusnya. Pembelajaran disajikan hanya untuk memenuhi waktu yang disediakan, target yang digariskan, dan kurikulum yang dipayungkan. 
Masalah yang paling banyak dihadapi oleh para guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam bersumber dari peserta didik, karena dalam suatu lembaga pendidikan sudah tentu memiliki peserta didik yang berasal dari latar belakang kehidupan beragama yang berbeda. Ada siswa yang berasal dari keluarga yang taat beragama, tetapi ada juga siswa yang berasal dari keluarga yang tidak memperdulikan agama. Dari sini, seorang guru harus secara ekstra memberi perhatian kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang taat atau tidak peduli sama sekali terhadap agama agar siswa memiliki keinginan dan perhatian terhadap pelajaran agama, sehingga tidak menganggap remeh pelajaran agama. Selain itu masalah yang dihadapi oleh guru ialah masalah lingkungan belajar, karena lingkungan belajar sangat mempengaruhi minat belajar peserta didik. Sedikit gangguan pada saat proses pembelajaran berlangsung akan berakibat fatal, perhatian yang tadinya terfokus pada guru dan materi yang disampaikan menjadi buyar diakibatkan konsentrasi yang teralihkan. Sehingga proses pembelajaran menjadi terhambat dan tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Maka seorang guru harus selalu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif demi kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran. 
Pada dasarnya seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang memiliki tanggungjawab penuh atas peserta didiknya dalam hal pengetahuan, keilmuan, perilaku dan yang utama akhlak dan budi pekerti. Besarnya taggungjawab yang diemban pastilah beriringan dengan kendala yang besar pula tentunya, diantaranya ialah penanaman pembiasan ajaran agama Islam di sekolah. Selain mengajar guru juga dituntut untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik sehingga dapat menjadi contoh yang dapat ditiru baik di masa kini ataupun di masa mendatang. Penanaman pembiasan ajaran agama Islam di sekolah dapat dilakukan dengan menghubungkan kehidupan sehari-hari dalam materi pelajaran agama, sehingga peserta didik dapat menyimpulkan dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan kemudian menjadikannya pegangan hidup yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu seorang guru hendaknya wajib untuk memiliki kompetensi yang matang dalam penguasaan konsep inovasi pembelajaran. 
Inovasi merupakan sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Proses inovasi misalnya dengan penerapan metode dan pendekatan yang benar-benar baru dan belum dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.Wina sanjaya, Kurikulum Pembelajaran, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009), hal.317 Inovasi dalam pembelajaran merupakan suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. 
Dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Keresahan guru tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang dianggap kurang berhasil, rendahnya kualitas pendidikan baik dari proses dan hasil.   Keresahan-keresahan itu akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera. Inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan; hampir tidak mungkin inovasi muncul tanpa adanya masalah yang dirasakan. Untuk memecahkan masalah yang demikian, pemerintah memerlukan langkah-langkah yang inovatif, yaitu langkah yang dapat menyediakan kesempatan belajar seluas-luasnya tanpa mengurangi mutu pendidikan.
Jadi inovasi guru pendidikan agama Islam adalah kemampuan pendidik  yang memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk mengekspresikan dan mewujudkan potensi daya berpikirnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unit/ mengkombinasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih menarik. Oleh karenanya, seorang guru pendidikan agama Islam dituntut untuk menjadi pribadi yang inovatif dalam proses pendidikan. Pendidikan agama Islam mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, untuk itu setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan harus mendapat pendidikan, sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.
Sebagaimana firman Allah SWT. yang tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:
                         
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-Alaq: 1-5). Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hal. 1079
Dari ayat di atas, jelas bahwa manusia itu diperintah untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan melalui pendidikan supaya tidak buta terhadap pengetahuan yang berkembang. 
Untuk merealisasikan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, upaya pemerintah di antaranya dengan mengeluarkan PP No. 19 tahun 2003 tentang Standarisasi Nasional, PP No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta pengesahan rancangan undang-undang guru dan dosen sebagai undang-undang serta memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan berbagai inovasi pendidikan. Di antara kebijakan pemerintah tersebut yaitu pelaksanaan sistem manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi dan pembelajaran kontekstual (contextual teaching learning) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar.
Fungsi sekolah bukan hanya sebagai simbol formalitas saja, akan tetapi sekolah berfungsi untuk mengembangkan semua potensi dan kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 48 Sehingga peserta didik dapat melaksanakan secara konsisten dan terus menerus serta mampu melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.
Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan, seorang guru mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan peserta didik menerimanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mentransfer ilmu pengetahuan merupakan hal yang mudah, tetapi untuk membentuk watak dan jiwa peserta didik merupakan hal yang sulit, sehingga guru harus merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan peserta didik belajar.
Inovasi dalam pendidikan sangat perlu dikembangkan. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara barang-barang buatan manusia, yang diamati dirasakan sebagai suatu yang yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). Dalam bukunya Miles yang diterjemahkan oleh Wasty Soemanto; inovasi adalah macam-macam perubahan genus. Wasty Soemanto, Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 62 Inovasi sebagai perubahan disengaja, baru, khusus untuk mencapai tujuan-tujuan sistem. Hal yang baru itu dapat berupa hasil invention atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat, jadi perubahan ini direncanakan dan dikehendaki.
Masalah keinovasian seorang guru, merupakan masalah yang seharusnya dihadapi oleh guru, terutama saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, tidak semua kelas dapat lancar menjalankan kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, ada beberapa kelas yang kondisinya kurang mendukung bagi peserta didik untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam belajar, mereka sering melakukan penyimpangan perilaku seperti membuat gaduh, tidur ketika dijelaskan, mengobrol sendiri dan jarang mengerjakan tugas sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar.
Masalah ini yang harus diperhatikan oleh guru, bagaimana seorang guru berinovasi dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, seperti membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik, mengecek pekerjaan peserta didik, memberikan tugas atau mungkin membuat kelompok belajar agar peserta didik saling berdiskusi dan sebagainya, supaya anak didik mempunyai peluang untuk berperan aktif sehingga peserta didik mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien.Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 80
Dalam proses pembelajaran yang terpenting ialah bagaimana strategi guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan, dalam hal ini kaitannya dengan model, metode, strategi, pendekatan, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan. Metode yang masih sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama islam ialah metode ceramah, yang dianggap mumpuni sekaligus mempermudah guru agar tidak repot mempersiapkan pendukung pengajaran yang lain. Padahal banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan pembelajaran agama islam. Selain itu, Evaluasi juga merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat penting, yang menjadi tolak ukur guru untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Tetapi evaluasi yang masih banyak dilakukan hanyalah evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif saja, belum mencakup kemampuan afektif dan psikomotoriknya. Dimana hasil evaluasi kognitif dimasukkan ke dalam nilai raport sehingga kemungkinan akan terjadi penilian yang tidak obyektif. Bisa jadi peserta didik yang rajin beribadah dan sering berpuasa sunnah lebih rendah nilainya daripada peserta didik yang biasa-biasa saja ibadahnya bahkan masih bolong-bolong sholatnya. Permasalahan tersebut muncul akibat dari banyaknya guru agama yang masih kurang menguasai teknik evaluasi pendidikan agama Islam. 
Madrasah Aliyah Al Ma’arif Pondok Pesantren panggung Tulungagung merupakan lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan Raden Ja’far Shodiq Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, yang mengelola banyak lembaga pendidikan seperti; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Munawwar, TK Al Munawwar, SDI Al Munawwar, Madrasah Tsanawiyah Al Ma’arif, Madrasah Aliyah Al Ma’arif, Madrasah Diniyah Tarbiyatul Ulum tingkat ula, Wustho dan ‘Ulya, Asrama Pondok Pesantren Panggung dan KBIH Ta’awun.
Madrasah Aliyah Al Ma’arif yang berada di pusat kota Tulungagung, dilingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam mengembangkan pendidikan yang memadukan keunggulan antara keimanan, keilmuan dan amal, juga memacu prestasi akademik dan non akademik sebagaimana visi Madrasah Aliyah Al Ma’arif. Profil Madrasah Aliyah Al Ma’arif tahun pembelajaran 2012-2013 Secara akademis, seluruh siswa Madrasah Aliyah Al Ma’arif yang mengikuti Ujian Nasional telah berhasil lulus 100 %, mengembangkan budaya agamis dengan kegiatan seperti tadarus sebelum pelajaran dimulai, sholat dhuha bersama-sama di mushola yang diteruskan dengan kultum, selain pendidikan formal siswa juga diberi pendidikan life skill di tempat-tempat tertentu pada hari sabtu untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa seperti, mengajar TPQ, bengkel, tata rias dan lain-lain. Secara non akademis para siswa dilibatkan kegiatan ekstra kurikuler seperti drumband, pramuka, MTQ, dan English camp.
Madarasah Aliyah Darul Hikmah adalah lembaga pendidikan Islam swasta yang ada di Tulungagung, dimana lembaga tersebut memiliki jumlah murid yang cukup besar dibandingkan sekolah swasta yang lain. Padahal dulunya jumlah murid di lembaga tersebut tergolong sangat sedikit sekali. Niat awal guru mengajar bukanlah semata-mata hanya mencari penghasilan melainkan demi mengamalkan ilmu dan memintarkan para murid. Dari motivasi guru, khususnya guru pendidikan agama Islam untuk mencetak murid yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik yang pertama dilakukan ialah membentuk pondasi akhlak yang baik pada murid sebagai bekal awal untuk belajar. Perwujudan tersebut dari peraturan yang dibuat dan harus ditaati oleh setiap murid. Jumlah mata pelajaran yang diajarkan juga tidak sama dengan lembaga pendidikan yang lain, karena memadukan antara pelajaran pondok dan pelajaran umum sehingga jumlah pelajarannya dobel dua kali lipat dari sekolah lain. Selain pembelajaran yang dilakukan setiap harinya mulai pukul 06.45-15.00, siswa juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan di dalam asrma hingga waktu istirahat pukul 21.30. sehingga rasa lelah dan rasa kantuk tidak dapat dihindari dimanapun dan kapanpun bahkan pada waktu proses pembelajaran di sekolah. Dari sinilah, proses pembelajaran yang unik biasa terjadi misalnya saja pada waktu pembelajaran Aqidah Akhlak. Seorang guru mengajak seluruh murid untuk bermain voli tetapi dengan menyebutkan sifat wajib dan sifat jaiz Allah SWT. Selain itu juga terlihat guru SKI yang melaksanakan proses pembelajaran di teras ruang kelas, menyampaikan pelajaran dengan bermain kuiz “siapa bisa dia dapat” dengan membuat beberapa pertanyaan pada lembaran kertas yang jumlahnya sebanyak jumlah murid di kelas tersebut. Sebelum permainan para murid diberi waktu untuk membaca dan mendengar sekilas penjelasan dari guru. Setelah waktu dirasa cukup barulah permainan dimulai dan berlangsunglah kegiatan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Dari seorang dan dua orang guru melakukan pembaharuan dalam model, metode, strategi, pendekatan dan strategi pembelajaran dapat menularkan ke guru-guru yang lain untuk berlomba-lomba melaksanakan pembelajaran yang efektif dengan mencari dan menggunakan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Tidak hanya menggunakan metode ceramah yang monoton dan tidak juga hanya mengevaluasi keberhasilan peserta didik dengan nilai raport tetapi juga dari praktek ibadah dalam keseharian. 
Pada waktu kenaikan kelas, yang menjadi pertimbangan kenaikan bukan semata-mata hanya karena nilai tetapi akhlak dan adab. Sebaik apapun nilai yang diperoleh dalam mata pelajaran umum tetapi nilai agama pada akhlak dan adab jelek maka dapat dipastikan tidak akan naik ke tingkat kelas yang lebih tinggi. 
Dari beberapa sekolah yang terdapat di Kabupaten Tulunggung, saya tertarik untuk meneliti di dua lokasi lembaga pendidikan yakni MA Darul Hikmah dan MA Al-Ma’arif. Dengan alasan kedua lembaga tersebut terdapat sistem asrama dimana peserta didik diharuskan mukin di dalam asrama tersebut. Dan juga terdapat beground pondok di dalamnya walaupun yang satu pondok modern dan yang satu pondok salafiyah.
MA Darul hikmah terletak di desa mangunsari kec.kedungwaru kab.tulungagung merupakan madrasah dengan latar belakang pondok modern yang menggunakan bahasa inggris dan arab dalam komunikasi sehari-hari. Jumlah santri yang cukup banyak dengan lokasi yang masih dalam masa pembangunan juga berdampak pada proses pembelajaran yang kurang maksimal. Mata pelajaran yang juga dua kali lipat lebih banyak daripada madrasah pada umumnya membuat santri harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam berfikir dan belajar. Hal ini terkadang menjadi alasan seringnya ditemukan santri yang ngantuk dan tertidur  ketika berlangsung proses pembelajaran, oleh karena itu guru terus berupaya untuk meningkatkan minat belajar santri dengan terus berinovasi ketika melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
MA Al Ma’arif adalah salah satu madrasah yang letaknya berada ditengah kota, madrasah ini dapat menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putrinya di madrasah tersebut. Hal ini terbukti dari besarnya jumlah siswa yang menempuh study, walaupun terdapat beberapa sekolah negeri yang terletak tidak jauh dari madrasah ini. Pengelompokan kelas yang memiliki latar belakang siswa yang berbeda terkadang menjadi kendala bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga guru harus selalu menyuguhkan  ide-ide baru yang selalu berbeda setiap kali proses pembelajaran berlangsung.
Dari pemaparan di atas, peneliti kemudian memiliki keinginan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana kedua sekolah tersebut mengimplementasikan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mengantarkan sekolah mereka menjadi sekolah yang melahirkan siswa berprestasi. Berdasarkan keingintahuan peneliti mengenai metode dan teknik dalam inovasi pembelajaran di masing-masing lembaga tersebut yang pada akhirnya melandasi disusunnya penulisan proposal penelitian tesis yang berjudul “Implementasi inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan kualitas belajar siswa (Studi Multi Situs di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung)”.

Fokus dan Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pada paparan konteks penelitian diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada “implementasi inovasi pembelajaran PAI”
Adapun pertanyaan penelitian secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
	Bagaimana inovasi pendekatan pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung?

Bagaimana inovasi strategi pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung?  
	Bagaimana inovasi metode pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung?  
Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung?
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
	Untuk mendiskripsikan inovasi pendekatan pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung.

Untuk mendiskripsikan  inovasi strategi pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mendiskripsikan  inovasi metode pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi Belajar Siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung.
Untuk mendiskripsikan  faktor pendukung dan faktor penghambat inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung.

Kegunaan Penelitian
Adapun dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat, antara lain:
	Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan  penerapan Inovasi Pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
	Secara Praktis

Secara praktis, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
	Bagi Lembaga Sekolah 

Bagi lembaga sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di masa yang akan datang. Dan hal lain yang masih dalam tahap perkembangan, maka dapat dijadikan sebagai rujukan bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menerapkan Inovasi Pembelajaran yang efektif dan efisien.
	Bagi Peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta mengembangkannya kedalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.
	Bagi Pembaca

Dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana Inovasi Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, khususnya di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung .
	Bagi Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Tulungagung

Dapat dijadikan pijakan dalam desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif khususnya yang berkenaan dengan penelitian tentang inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

Penegasan Istilah
Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Implementasi Inovasi Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Kulitas Belajar Siswa (Studi Multisitus di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung)”, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. 
Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasa istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:
	Secara Konseptual

	Inovasi Pembelajaran PAI

Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,  Kamus Besar Bahasa Indonesia , 435. Sedangkan menurut Sulthon Mashud, inovasi berasal dari kata “innovation” (bahasa inggris) yang sering diterjemahkan dengan segala hal yang baru atau pembaharuan. Sulton dan Moh Khusnurdilo, Manajemen dan Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 64. 
Wina Sanjaya mendefinisikan Inovasi pembelajaran sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Ibid., hal. 318
Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Starawaji, “Pengertian Pendidikan Islam”, http://www.cantiknya-ilmu.co.cc/2010/01/ pengertian-dasar-fungsi-ruang-lingkup.html. hlm. 2, diakses 28 Nopember 2014 
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pembelajaran PAI merupakan ide atau gagasan sebagai terobosan baru yang dapat memecahkan permasalahan dalam pembelajaran PAI.
	Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Prestasi adalah hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual atau kelompok. Belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannyasendiri sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.M. Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional.( Yogyakarta: Teras, 2012), 118 Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil.Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 124
	Secara Operasional

Tesis dengan judul “Implementasi Inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa (Studi Multi Situs di MA Darul Hikmah Kabupaten Tulungagung dan MA Al Ma’arif Kabupaten Tulungagung)”, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana inovasi pembelajaran  PAI dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan adanya inovasi pembelajaran PAI diharapkan guru dapat mengadakan perubahan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode pembelajaran yang menarik minat belajar siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  


