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MOTTO 

 

                              

      
1

 

 

“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 

akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu 

kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka 

 sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi  

Maha mengetahui.” 

 

 ...               ...
2

 

orang yang beriman di antaramu dan -Allah akan meninggikan orang“... 

”...orang yang diberi ilmu pengetahuan-orang 

 

...      
3 

“...Dan katakanlah (olehmu muhammad),”ya tuhanku,  

tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Q. S. Al Anfaal : 53 

2
 Q. S. Al-Mujadalah : 11 

3
 Q. S. Thoha : 114 
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ABSTRAK 

Sa-ih, Hamzatee. 2016, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Perguruan  Tinggi Umum (Studi Kasus di Prince of Songkla University, 

Pattani Campus), Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Ahmad Fatah  Yasin, M. Ag , (2) Dr. Esa 

Nur Wahyuni, M. Pd. 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Perguruan Tinggi 

Umum 

 Strategi pembelajaran pendidkan agama Islam yang di laksanakan di 

Collage of Islamic Study adalah salah satu dari fakultas di Prince of Songkla 

University. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini berlangsung di 

institusi pendidikan tinggi, disatu sisi terbukti efektif membelajarkan peserta didik 

menjadi cendekiawan  yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki integritas 

moral. Namun, disisi lain masih belum mampu menjadi sumber  motivasi bagi 

peserta didik untuk menunjukkan perilaku positif dalam  kehidupan sehari-hari.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Prince of songkla university. Untuk melihat 

bagaimana strategi guru PAI dalam pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum. 

Penelitian ini di fokus pada 3 masalah, yaitu: 1) strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran PAI, 2) strategi penyampaian pembelajaran PAI, 3) strategi 

pengelolaan pembelajaran PAI.  

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi, 

yang menjawab masalah kemunculan strategi pembalajaran pendidikan agama 

Islam di Prince of Songkla University, Pattani Campus. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah dosen PAI, koordinator dosen PAI, dan 

mahasiswa. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran PAI yang digunakan adalah dosen membuat materi dan silabus 

kemudian diajukan kepada staff collage untuk disetujui. Pengorganisasian materi 

dibuat dari materi-materi yang bersifat doktrin menuju ke arah materi-materi yang 

bersifat lebih luas dan terinci. Di beberapa matakuliah lainnya, sudah disediakan 

buku yang berisi materi yang mana dosen cukup menjelaskannya kepada 

mahasiswa tanpa harus membuat baru.  2) Strategi penyampaian pembelajaran 

PAI di memperhatikan beberapa kompenen. Komponen utama yang harus 
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diperhatikan, yaitu media pembelajaran, media yang digunakan adalah media 

berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis visual dan media 

berbasis mutimedia. 3) Strategi pengelolaan pembelajaran PAI adalah pengaturan 

dosen menyampaikan materi selama 50 menit dengan teknik ceramah. Dosen 

memotivasi belajar mahasiswa dengan menyampaikan tujuan belajar di tengah-

tengah belajar dalam kelas. Selain itu, dosen juga memberi tugas tambahan untuk 

mahasiswa untuk dikerjakan di luar kelas. Tugas tambahan ini untuk menambah 

nilai mahasiswa. 
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ABSTRACT 

 

Sa-ih, Hamzatee. 2016, Learning Strategy of Islamic Education in Public College 

(Case Study at Prince of Songkla University, Pattani Campus), Thesis, 

Magister Program of Islamic Education of Post-Graduate of The State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor (1) Dr. H. 

Ahmad Fatah Yasin, M. Ag, (2) Dr. Nur Esa Wahyuni, M. Pd. 

Keywords: Learning Strategies, Islamic Education, Public College 

Islamic education learning strategy that is implemented in a college of 

Islamic study is one of the faculty at Prince of Songkla University. Islamic 

education is given in public college student that is expected to be able to create 

with competence in the field and always devoted to God and good character in the 

sense of moral good. Learning Islamic education in general emphasize knowledge 

about the attitude that impressed normative, rigid, and less attractive. Learning 

Islamic studies that is held in college institutions, on the one hand proved to 

effectively teach students to be scholars who mastered science and moral 

integrity. However, on the other hand is still not capable of being a source of 

motivation for learners to demonstrate positive behavior in everyday life. 

This study is aimed at analyzing the learning strategies of Islamic 

education at Prince of Songkla University and to see how the strategies of Islamic 

education lecturers in learning Islamic education at public colleges. This study 

focused on three issues, namely: 1) organizing strategies of learning content of 

Islamic education, 2) instructional delivery strategy of Islamic education 3) 

learning management strategies of Islamic education. 

This study used a qualitative approach with case study. Data collection 

method was interviews and documentation, which solved the problem of 

appearance learning strategy of Islamic education at prince of Songkla University, 

Pattani campus. As for the informants in this study are a lecturer of Islamic 

education, coordinator of Islamic education lecturers, and students. 

The results of this study were 1) lecturer in the strategy of organizing the learning 

content of Islamic education made materials and syllabi then submitted to the staff 

of collage for approval. Organizing the material was made from materials of 

doctrinal toward materials that were more comprehensive and detailed. In some 

other subjects were provided a book that contained material that was to explain to 

students without to creating new ones. 2) Learning Delivering strategy of Islamic 

education was regarded some components. The main components that need to be 

noticed, namely learning media, the media was based human being, media based 

on print, and media based on visual and media based on multimedia. 3) Islamic 

education learning management strategy set a lecturer in delivering material for 50 
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minutes with the technique of discourse. Lecturer motivated student learning by 

communicating the learning objectives in the midst of learning in the classroom. 

In addition, the lecturer also gave an additional task for the students to work 

outside the classroom. This additional task was to add value of the students. 
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 لبحثامستخلص 
. اسرتاتيجية التعليم الرتبية اإلسالمية يف التعليم العايل العامة )دراسة حالة ٦١٠٢.تىاز ، محسأعئ

(، الرسالة ادلاجستًن، برانمج ادلاجستًن يف التعليم طاين، جامع فالألمًنسوجناليف جامعة 
العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم  الرتبية اإلسالمية للدراسات

ورة عيسا نور وهيوىن، ماالنج، ادلشرف: الدكتور امحد فتح ايسٌن، احلج ادلاجستًن و الدكت
 ادلاجستًنة
 ، التعليم العايل العامةاسرتاتيجيات التعليم، الرتبية اإلسالمية  كلمات الرئيسية:

يف كلية الدراسة اإلسالمية هي واحدة من أعضاء لرتبية االسالمية االتعليم  ةتنفذ اسرتاتيجي
. يعطى التعليم اإلسالمي يف ومن ادلتوقع أن تكون قادرة على الألمًنسوجنال هيئة التدريس يف جامعة

طباعة مع الكفاءة يف جمال عملهم وكرس دائما إىل هللا واألخالق الفاضلة مبعىن األخالقي. التعلم 
المية يف التأكيد على ادلعارف العامة حول ادلوقف الذي أعجب ادلعيارية، جامدة، وأقل التعليم اإلس

جاذبية. تعلم الدراسة اإلسالمية الذي يقام يف مؤسسة التعليم العايل، من انحية ثبت لتعليم فعال 
ال غًن الطالب ليكونوا علماء الذي يتقن العلم والنزاهة األخالقية. ومع ذلك، من انحية أخرى ال تز 

 لوك اإلجيايب يف احلياة اليومية.قادرة على أن تكون مصدرا للدافعية للمتعلمٌن إلظهار الس
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل اسرتاتيجيات التعلم التعليم الديين اإلسالمي يف جامعة 

ية االسالمية ال. لنرى كيف االسرتاتيجيات ادلعلم الرتبية االسالمية يف تعلم الرتبسوجن األمًن )فرينج( 
( االسرتاتيجيات ىف تنظيم 1يف الكليات العامة. وركزت هذه الدراسة على ثالث مشكالت، وهي: 

( اسرتاتيجيات إدارة 3( اسرتاتيجية تسليم التعليم الرتبية االسالمية ، 2التعلم الرتبية االسالمية ، 
 التعلم الرتبية االسالمية

راسة حالة. كانت طريقة مجع البياانت تستخدم هذه الدراسة ادلنهج الكيفي مع د
ادلقابالت والواثئق، والذي حيل مشكلة ظهور اسرتاتيجية التعلم التعليم الديين اإلسالمي يف جامعة 

ىن. أما ابلنسبة للمخربين يف هذه الدراسة هو معلم الرتبية االسالمية ، طاجامع ف الألمًنسوجنال
 ، والطالب.منسق معلم الرتبية االسالمية 

( اسرتاتيجية لتنظيم حمتوى التعلم الرتبية االسالمية يعىن معلم 1وكانت نتائج هذه الدراسة 
يصنع ادلواد وادلناهج مث تقدم دلوظفي كلية للموافقة عليها. تنظيم ادلواد مصنوع من مواد مذهيب حنو 

ى مواد هذا هو ادلواد اليت هي أكثر مشوال وتفصيال. يف بعض ادلواد األخرى، قدمت كتااب حيتوي عل
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( 2دون احلاجة إىل إنشاء مؤسسات جديدة. للطالب ادلكان الذي احملاضرين يكفي لتفسًن ذلك 
اسرتاتيجية لتقدًن التعلم الرتبية االسالمية يف اجملال لبعض ادلكوانت. ادلكوانت الرئيسية اليت حتتاج 

الوسائط ادلتعددة وسائل إىل أن يكون الحظت، وهي وسائل اإلعالم، وسائل اإلعالم من أجل هي 
اإلعالم على اإلنسان، وسائل اإلعالم على الطباعة ووسائل اإلعالم على أساس البصرية ووسائل 

( اسرتاتيجية تعلم الرتبية االسالمية إلدارة ووضع حماضر تسليم ادلواد دلدة 3اإلعالم على القائمة. 
خالل التواصل أهداف التعلم يف دقيقات مع تقنية اخلطاب. معلم حيفيز تعلم الطالب من  05

خضم التعلم يف الفصل . وابإلضافة إىل ذلك، قدم ادلعلم أيضا مهمة إضافية للطالب للعمل خارج 
 الفصل. هذه ادلهمة إضافية إلضافة قيمة الطالب.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Semenjak tahun  2475 B/1932 M, Kerajaan Thailand memindah 

pemerintahan dari sistem monarki mutlak atau monarki absolut menjadi sistem 

demokrasi. Waktu itu aliran nasionalisme sedang berkembang di seluruh dunia, 

negara Thailand adalah salah satu negara yang terlibat dalam aliran ini. 

Perlibatan tersebut mengakibatkan negara Thailand mengubahkan nama 

aslinya “Siam” menjadi “Prates Thai (Thailand)”. Kemudian Kerajaan 

mengusahakan pembangunan identitas Thailand supaya memadukan negara 

menjadi sistem solidaritas nasional (National Solidarity), dan juga mengadakan 

bahasa dan budaya nasional supaya menjadikan persamaan antarpenduduk 
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serta menghapuskan perbedaan budaya-budaya lain.
4 

Maka di sini 

menunjukkan bahwa Kerajaan Thailand ingin menjadi negaranya suatu negara 

yang mempunyai satu sosial sama rata (Homogeneous Society). Tetapi 

sebaliknya sistem solidaritas nasional yang dijadikan identitas negara oleh 

Kerajaan Thailand bertentangan dengan pemerintah sistem demokrasi, sebab 

sistem ini adalah sistem pemerintahan oleh wakil penduduk dan sudah nyata 

bahwa penduduk Thailand adalah dari berbagai etnis, sebab sebagian daerah 

Thailand asalnya adalah daerah yang dijajah oleh Siam pada masa dulu, seperti 

daerah selatan adalah daerah Melayu (Pattani), daerah utara adalah daerah 

Kariang dan Lanna, daerah tenggara adalah daerah Khomr, dan sebagainya. 

Semua daerah tersebut sudah mempunyai budaya-budaya sendiri dan berbeda 

dengan daerah lain, dalam pemerintahan di daerah mereka harus menggunakan 

pemerintahan yang berbasis kebudayaan khususnya di selatan. Maka hal-hal 

inilah sering memuncul konflik di daerah tersebut khususnya di provinsi 

Chiangmai (sebelah utara Thailand) dan tiga provinsi Thailand selatan, yakni 

provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan empat kabupaten Songkhla (sebelah 

paling selatan Thailand). 

Pada era globalisasi kemajuan industry sebagai salah satu dampak dari 

modernisasi, telah menutut masyarakat untuk memiliki kemampuan spesialisasi 

secara tajam. Tuntutan tersebut pada gilirannya akan menyeret masyarakat 

                                                           
4Suthirach Shushen, “Multicultural Education in Southern Border Provinces of Thailand…Alternative or 

Survival?”, Fakultas Studi Sosial dan Kemanusiaan, Mahidul University, 2 (Juli, 2555 B), hlm. 125. 
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pada pola hidup tertentu yang mengakibatkan hilangnya makna hidup secara 

hakiki dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan.
5
 

Pendidikan itu penting dalam memperkembangkan negara dan tidak 

hanya dalam bidang persaingan ekonomi di dunia era globalisasi serta bidang 

politik. Dalam mengembangkan memajukan negara sangat memerlukan 

pendidikkan,
6
 oleh karena itu pendidikan merupakan prosess pembangunan 

kemajuan manusia dalam segi kecerdasan mental , emosional dan social, 

sehingga lahirkan kemampuan dalam pekerjaan yang sempurna, pendidikan 

juga akan memeperkembangkan social dan negara, memberi kemajuan setiap 

bidang.
7
     

Di daerah selatan Thailand sebagian besar penduduk itu miskin, dan 

tingkat pendidikan itu rendah, tetapi prinsip-prinsip agama Islam sangat ketat. 

Jadi banyak yang hantar anak-anak belajar di sekolah swasta agama kareana 

kebutuhan dalam bidang agama, budaya, tradisi dan keyakinan umat Islam di 

Thailand dalam bidang agama. Terutama kitika mau menuju keperingkat 

perguruan tinggi beberapa siswa akan sambung belajar ke luar negeri, yang 

dapat membuat hidup mereka ketat dalam hidup dalam agama Islam. 

Sedangkan perguruan tinggi di dalam negeri Thailand yang mengadakan 

kurikulum PAI itu tidak banyak dan tidak meluas, dan ada banyak faktor lain 

yang mempengaruhi siswa tidak dapat belajar di tingkat yang lebih tinggi, 

seperti miskin, tidak punya modal untuk belajar dan lain-lain makahal ini 

                                                           
5
 Wahyuddin dkk., Pendidikan Agama Islam untuk Pengguruan Tinggi, (Jakarta: PT.Grasindo, 

2009), hlm. 2 
6
 Wichai tansiri., Ideal dalam Pendidikn, Toeri dan Praktek, (Bankkok: Samdala, 2006), hlm. 2 

7
 Yon Chumcit., Pendidikan dan Guru Thai, (Bankkok: Odian Store, 2001), hlm, 11 
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menjadi halangan untuk pengembangan pendidikan. Serta mendapatkan 

kesempatan dan kualitas pendidikan tetap rendah. Kondisi saat ini, banyak 

siswa pergi belajar di luar negeri. Terutama negara-negara di Timur Tengah.
8
 

Pendidikan agama Islam yang diberikan di perguruan tinggi umum 

diharapkan dapat mencetak mahasiswa yang memiliki kompetensi dibidangnya 

dan senantiasa pertaqwa kepada tuhan serta berbudi pekerti yang luhur dalam 

arti bermoral baik dan berakhalk mulia. Untuk dua tujuan ini nampaknya 

pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, mempunyai peran 

yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh 

karena itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana mengupayakan 

pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum dapat berimplikasi 

terwujudnya insan-insan seperti di atas.  

Pembelajaran pendidikan agama islam pada umumnya lebih 

menekankan pengetahuan tentang sikap yang terkesan normatif, kaku, dan 

kurang menarik. Pengajar sering menempatkan diri sebagai pendakwah dengan 

memberi petunjuk, perintah, dan aturan yang membuat peserta didik jenuh dan 

bosan. Pengajar jugak jarang memberikan keteladanan dengan sikap dan 

perilaku.  

Keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam menjadi salah satu persoalan lembaga pendidikan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi adalah persoalan pemilihan, penetapan, dan 

pengembangan strategi pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan 

                                                           
8
 Wittawat Didyasarin Sattayarak dan Sermsak Wisalaporn, “Islamic Higher Education 

Development in the Southern Border Provinces toward ASEAN Community”. Fakultas 

Pendidikan Universitas Hadyai, (10 Mei 2555B), hlm 146 
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pembelajaran. Sehingga upaya untuk membelajarkan peserta didik agar dapat 

mengembangkan semua potensinya sesuai dengan karakteristik, kemampuan, 

dan keterampilannya tidak tercapai secara maksimal.
9  

Dengan demikian, agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai 

secara efektif dan efisien, maka pendidik dituntut untuk memilih, menetapkan, 

dan mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
10

  

Permasalahan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam di 

perguruan tinggi seperti diungkapkan Hidayat, menegaskan pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang selama ini berlangsung di institusi pendidikan 

tinggi, di satu sisi terbukti efektif membelajarkan peserta didik menjadi 

cendekiawan  yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki integritas 

moral. Namun, disisi lain masih belum mampu menjadi sumber  motivasi bagi 

peserta didik untuk menunjukkan perilaku positif dalam  kehidupan sehari-

hari.
11

  

Fenomena tersebut, mengindikasikan bahwa pelaksanaan pendidikan 

agama Islam di Perguruan Tinggi masih terdapat permasalahan yang perlu 

dipecahkan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. 

Dalam terminologi Buchori, kekurangberhasilan pendidikan agama 

                                                           
9
 I Nyoman Sudana Degeng, Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Demokratisasi 

Belajar, makalah disajikan dalam Seminar dan Diskusi Panel Nasional Teknologi 

Pembelajaran, V.7 Oktober 2000 di UM Malang 
10

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 131 

11
 Syarif Hidayat, Pengembangan Sumber Daya Manusia Berwawasan IPTEK: Dinamika 

Pemikiran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Wacana tentang Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) 
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Islam disebabkan pelaksanaan pendidikan  agama hanya memperhatikan aspek 

kognitif semata daripada pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama Islam dan 

mengabaikan pembinaan aspek afektif dan  konatif volutif, yakni kemauan dan 

komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
12

 Sehingga belum 

mampu mempengaruhi perilaku keseharian peserta didik padahal  substansi 

dari pendidikan agama Islam adalah pendidikan nilai yang termanifestasi 

dalam perilaku. 

Faktor  penyebab lain  kurang berhasilnya   pendidikan agama Islam 

menurut analisis Thowaf antara lain (1) pendekatan pembelajaran masih 

cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama Islam menyajikan norma-

norma yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga peserta 

didik kurang menghayati nilai-nilai agama  sebagai nilai-nilai yang hidup 

dalam keseharian, (2) pendidik pendidikan agama Islam kurang berupaya 

menggali berbagai metode yang dimungkinkan dapat dipakai untuk pendidikan 

agama, sehingga pelaksanaan  pembelajaran cenderung monoton.
13

 

Penulis memandang perlu, untuk melakukan penelitian tentang strategi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum. Peneliti 

memilih lokasi Prince Of Songkhla University, Pattani Campas sebagai tempat 

penelitian, lembaga ini adalah institusi perguruan tinggi umum negeri yang 

berada di propinsi pattani Thailand selatan.  

                                                           
12

 Mochtar Buchori, Posisi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Perguruan 

Tinggi Umum. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional di IKIP Malang, 24 Februari 1992 
13

 Siti Malikah Thowaf, Strategi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Menyongsong Abad 21, 

Pendidikan Nilai Vol.2 Nomor 1 
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Prince Of Songkhla University (PSU) merupakan lembaga perguruan 

tinggi yang memiliki peran terhadap sosial. Saat ini PSU merupakan salah satu 

universitas negeri yang terkenal di Thailand yang mempunyai jumlah 

mahasiswa lebih kurang dari 15 ribu orang dari berbagai strata mulai program 

sarjana, program magister dan program dokter. Dan mahasiswa yang belajar di 

universitas ini bukan hanya mahasiswa dari Thailand saja, bahkan dari negara-

negara yang lain juga seperti China, Saudi Arabia, Afrika dan berbagai-bagai 

Negara. Visi dari Price of Songkla University adalah menjadi universitas 

unggulan, dasar multikultural dan untuk kepentingan umat manusia. Serta 

memiliki misi, yaitu. (1) Mengembangkan masyarakat berbasis ilmu 

pengetahuan, berdasarkan multikulturalisme dan ekonomi kecukupan, 

mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengakses pengetahuan dalam 

berbagai format. (2) Membina sifat kepemimpinan di bidang yang sesuai 

dengan potensi Selatan, dan berkaitan dengan jaringan internasional. (3) 

Integrasi dan penerapan pengetahuan berdasarkan pengalaman praktis untuk 

mengajar, untuk menciptakan kecerdasan moral, dan perspektif global untuk 

lulusan.
14

 Maka peneniliti ingin membuat penelitian di Collage of Islamic 

Study karena Collage of Islamic Study ini adalah satu dari jurusan yang buka 

mengajar bahagian pendidikan agama Islam di Prince of Songkla University, 

dan sebagai lembaga pertama yang buka mengajar bahagian PAI juga. 

Berdasarkan fenomena tersebut, dan mengingat pentingnya 

penyelenggaran pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam yang sesuai 

                                                           
14

 http://www.pn.psu.ac.th/web2555/introduce.php?select=vision, Panduan Prince of Songkla 

University, akses tanggal 1 January 2016  

http://www.pn.psu.ac.th/web2555/introduce.php?select=vision
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dengan perkembangan aspek pembelajaran dan kebutuhaan mahasiswa dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekiranya cukup menarik diadakan 

penelitian terkait strategi pembelajaran PAI yang dilakukan oleh institusi 

perguruan tinggi tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul “Strategi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Prince of Songkla University, 

Pattani Campus”  

 

 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan kontek penelitian dan fenomena diatas, maka penelitian ini 

menfokuskan pada strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di Prince of 

Songkla University. Dengan demikian fokus dirumuskan dalam subfokus 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana strategi pengorganisasian isi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di Price of Songkla University (PSU), Pattani Campus? 

2. Bagaimana strategi penyampaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di Price of Songkla University (PSU), Pattani Campus? 

3. Bagaimana strategi pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di Price of Songkla University (PSU), Pattani Campus?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan:  
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1. Untuk menganalisis strategi pengorganisasian isi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Price of Songkla University (PSU), Pattani Campus. 

2. Untuk menganalisis strategi penyampaian pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di Price of Songkla University (PSU), Pattani Campus. 

3. Untuk menganalisis strategi pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di Price of Songkla University (PSU), Pattani Campus. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, 

yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Secara spisifik manfaat penelitian 

ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, bahan reflektif dan 

konstruktif dalam pengembangan keilmuan di Thailand, khususnya 

Pendidikan Agama Islam di sana. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat  dijadikan informasi elementer para pakar 

Pendidikan Islam untuk selalu berinovasi mengembangkan strategi 

pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi; 

b. Masukan bagi para pemegang kebijakan di tingkat pemerintahan 

khususnya dan Perguruan Tinggi pada umumnya dalam mengeluarkan 
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kebijakan yang khususnya berkaitan dengan pembelajaran PAI bagi 

mahasiswa di Perguruan Tinggi; 

c. Masukan dan sekaligus ajakan kepada para dosen Pendidikan Agama 

Islam di Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pembelajaran PAI yang 

inovatif. 

 

 

 

 

E. Originalitas Penelitian 

Berdasarkan eksplorasi peneliti terdapat beberapa hasil penelitian yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

Suhudi
15

 dengan penelitian disertasi berjudul “Strategi Pembelajaran 

Agama Islam Di Pondok Pesantren Mohammad Kholil I Bangkalan-Jawa 

Timur)” mengemukakan tentang strategi pembelajaran agama Islam di pondok 

pesantren. Hasil penemuannya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

agama Islam di Pondok Pesantren Muhammad Kholil I Bangkalan Jawa Timur 

adalah dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, mudzakarah 

dan majlis ta’im, dilaksanakan untuk membentuk muslim yang beriman, 

                                                           
15

 Suhudi. 2010. Strategi Pembelajaran Agama Islam Di Pondok Pesantren Mohammad Kholil I 

Bangkalan-Jawa Timur). Disertasi, tidak diterbitkan. Program Studi Teknologi Pembelajaran, 

Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang 
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bertaqwa dan berahklak mulia yang dapat dicapai melalui ke-barokah-an dari 

Allah SWT. 

Kyai berperilaku sebagai uswatun hasanah (tauladan yang baik) di 

hadapan santri, artinya kyai menampilkan perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah, seperti berpakaian rapi sesuai 

dengan adat istiadat, melaksanakan sholat tepat waktu, istiqamah (disiplin 

waktu), dan selalu menunjukkan sikap yang jelas terhadap pelaksanaan hukum 

Islam, Sedangkan santri, berperilaku mematuhi dan melaksanakan ajaran 

agama Islam dan peraturan pesantren, menghormati dan mencintai kyai di 

pesantren. Dampak dari strategi pembelajaran yang dilaksanakan di pondok 

pesantren adalah ditemukannya sebagian besar santri bisa membaca kitab 

kuning dan memahami artinya. 

Nur Ali,
16

 dengan judul tesis “Strategi Pembelajaran Kitab-Kitab Klasik 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid)” yang mana mengemukakan 

tentang strategi pembelajaran kitab pada pondok pesantren. Hasil 

penemuannya menyebutkan bahwa pada pembelajaran kitab-kitab klasik 

tersebut tidak diorganisasikan kembali namun mengikuti urutan bab-bab yang 

telah ada di kitab-kitab tersebut. Pada strategi penyampaian, yaitu dilakukan 

dengan metode sorogan dan bandongan yang mana staf pengajar berasal dari 

para kyai dan para ustadz sebagai badal atau asisten pengganti kyai saat kyai 

berhalangan. 

                                                           
16

 Nur Ali, 1996. Strategi Pembelajaran Kitab-Kitab Klasik (Studi Kasus di Pondok Pesantren 

Nurul Jadid Probolinggo), Tesis, tidak diterbitkan. Program Studi Teknologi Pendidikan, Program 

Pascasarjana, Universitas Negeri Malang. 
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A. Rifqi amin,
17

 dengan judul tesis “Sistem Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (Studi Kasus di Universitas 

Nusantara PGRI Kediri)” yang mana mengemukakan tentang sistem 

pembelajaran PAI pada perguruan tinggi. Hasilnya menyebut bahwa (1) Materi 

Pembelajaran PAI di UNP Kediri yang diberikan oleh Dosen kepada 

mahasiswanya, meliputi materi pokok, materi yang disesuaikan dengan prodi, 

dan materi yang bermuatan semi-multikulturalisme. Secara umum penataan 

dan pemetaan materi PAI belum diberlakukan secara terstruktur dan 

terorganisir. (2) Kompetensi mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti 

pembelajaran PAI di UNP Kediri lebih ditekankan pada kemampuan dan 

konsistensi dalam pengimplementasian nilai-nilai ajaran Islam baik ajaran 

Ibadah  maupun ajaran moral yang ditujukan untuk mencari keridhoan Allah 

SWT. Secara spesifik kompetensi yang diharapkan tersebut meliputi 

kemampuan dalam bertauhid, kompetensi berakhlak, dan kompetensi dalam 

pemecahan masalah sosial keagamaan terkini dengan rasionalitas. (3) Strategi 

Pembelajaran PAI di UNP Kediri yang digunakan berbeda dengan Perguruan 

Tinggi Agama Islam, mengingat kondisi latar belakang mahasiswanya juga 

berbeda pula. (4) Evaluasi Pembelajaran PAI di UNP Kediri diterapkan sesuai 

atau paralel dengan materi kuliah yang telah disampaikan, kompetensi 

mahasiswa yang diharapkan, dan stertegi pembelajarannya. Yang mana 

evaluasinya lebih diutamakan pada aspek afektifnya.  

                                                           
17

 Ahamd Rifqi amin. Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi 

Umum (Studi Kasus di Universitas Nusantara PGRI Kediri), Tesis, tidak diterbitkan. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana, STAIN Kediri, 2013. 
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F. Definisi Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman kajian penelitian ini dan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah 

yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan definisi 

istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien.
18

 Strategi pembelajaran dalam penelitian ini membahas 

tentang strategi pengorganisasian isi pembelajaran PAI, strategi 

penyampaian pembelajaran PAI, dan strategi pengelolaan pembelajaran 

PAI. Strategi pengorganisasian isi adalah tindakan pembelajaran yang 

direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh dosen yang mengacu pada 

pembuatan urutan, pembuatan sintesis dan pembuatan rangkuman. Strategi 

penyampaian adalah tindakan pembelajaran yang direncanakan disusun dan 

dilaksanakan oleh dosen dalam memilih menetapkan menerapkan media 

pembelajaran interaksi mahasiswa dengan media dan bentuk pembelajaran 

dalam menyampaikan pembelajaran mata kuliah PAI. Strategi pengelolaan 

adalah tindakan pembelajaran yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan 

oleh dosen dalam menata interaksi antara mahasiswa dengan variabel 

metode lainnya. Strategi pembalajaran yang di maksud disini adalah metode 
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 Wina Senjaya. 2008. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. Hlm. 15 
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atau cara yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam berbagai-

bagai cara. Dan strategi pembalajaran yang di maksud dalam penelitian ini 

adalah strategi pembalajaran yang dilaksanakan dalam matakuliah PAI di 

Collang of Islamic Study satu fakultas dalam Prince of Songkla University, 

Pattani Campus.    

2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama  Islam, bukan hanya pengetahuan, pengalaman atau 

keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun dalam 

pendidikan agama Islam diguna dengan makna yang lebih luas dan 

mencakup semua aspek. Pendidikan adalah proses pelatihan dan budidaya 

intelektual, jiwa raga untuk menghasilkan manusia yang sempurna.
19

 

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam dalam penelitian 

ini adalah PAI yang berada di Collage of Islamic Study satu fakultas yang 

berada di Prince of songkla University, karena PAI  yang menerap 

dilembaga ini sebagai suatu dari mata kuliyah yang wajib bagi mahasiswa 

dalam Collage of Islamic Study mepelajari, sedangkan mahasiswa yang 

berada dalam fakultas yang lain itu tidak diwajibkan.    

3. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi, adalah jenjang setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan yang paling 

tinggi dan bertujuan untuk memberikan pendidikan dalam mata pelajaran 

kejuruan dan akademik. Untuk mendapat beberapa sertifikat kelulusan 
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 Mazlan Muhammad,.  Pendidikan dalam Islam, (Bankkok: S. Wong-Sengiam, 2010) hlm 23 
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dalam bidang pascasarjana, sarjana dan diploma.
20

 Perguruan Tinggi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada 

di Pattani Thailand selatan yaitu Prince of Songkla University, Pattani 

Campus. 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Landasan Teoritik 

1. Konsep Strategi Pembalajaran 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plan, method, or series 

of activities designed to achieves a particular educational goal. Jadi, dengan 

demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan.
21

 Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada sebuah 

                                                           
20

  Dalam Kamus Bahasa Thai. 
21

 Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas: Strategi Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 135 
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perencanaan untuk mencapai untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode 

adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.
22

  

Hamzah B. Uno mengartikannya,  

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru 

dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga jenis strategi 

pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni (1) Strategi 

pengorganisasian pembelajaran, (2) Strategi penyampaian pembelajaran, 

(3) Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi penyampaian menekankan 

pada media apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan 

apa yang dilakukan siswa, dan bagaimana struktur pembelajaran. Strategi 

pengelolaan menekankan pada penjadwalan penggunaan setiap komponen 

strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian, termasuk pula 

membuat catatan kemajuan belajar siswa.
23

 

 

Dick dan Carey mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah 

komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktifitas sebelum 

pembelajaran, dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur 

pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya.
24

 

Sedangkan menurut Suparman,  

Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, 

cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan 

bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
25
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 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 

187 
23

 Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 45 
24

 Dick and Carey, Systemic Design Instruction, (Glenview: Illois harper Collins Pubhliser, 2005), 

hlm. 7 
25

 Suparman Atwi, Desain Instruksional. (Jakarta: PAU Universitas Terbuka. 1997), hlm. 157 
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Ada dua hal yang patut kita cermati dari beberapa pengertian di 

atas. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai 

tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan. Dengan demikian langkah-langkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam 

upaya pencapaian tujuan. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran yang menggunakan urutan kegiatan pembelajaran secara 

sistematis, memiliki potensi untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik. 

Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang 

dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai 

ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
26

 

b. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

Menurut Rowntree dalam Wina Sanjaya
27

,ada beberapa strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan. Rowntree mengelompokkan ke dalam 

strategi penyampaian penemuan (exposition-discovery learning), strategi 
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  Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 9 
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pembelajaran kelompok, dan strategi pembelajaran individual (groups-

individual learning). 

1) Strategi Penyampaian (exposition) 

       Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang 

guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik 

dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.
28

  

       Berbeda dengan strategi discovery, yang mana bahan pelajaran dicari 

dan ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui berbagai aktifitas, 

sehingga tugas pendidik lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing. 

Karena sifatnya yang demikian strategi ini sering disebut juga sebagai 

strategi pembelajaran tidak langsung. 

2) Strategi Kelompok 

       Belajar kelompok dilakukan secara beregu. Bentuk belajar kelompok 

ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal; atau bisa juga 

dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini tidak memperhatikan 

kecepatan belajar individual, semua dianggap sama. Oleh karena itu, dalam 

belajar kelompok dapat terjadi peserta didik yang memiliki kemampuan 

tinggi akan terhambat oleh peserta didik yang kemampuannya biasa-biasa 

saja. Begitu pula sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan 

kurang akan merasa tergusur oleh peserta didik yang kemampuannya tinggi. 

3) Strategi Pembelajaran Individual (groups-individual learning) 

                                                           
28 Ibid., hlm. 179 
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       Strategi pembelajaran individual dilakukan peserta didik secara 

mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan siswa sangat ditentukan 

oleh kemampuan individu peserta didik yang bersangkutan. Bahan pelajaran 

serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari 

strategi pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau melalui kaset 

audio. 

       Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih oleh pengajar 

atau dosen dalam proses pembelajaran yang dapat membantu dan 

memudahkan peserta didik ke arah tercapainya tujuan pengajaran tertentu. 

       Jenis-jenis strategi pembelajaran dapat dipilah berdasarkan karakteristik 

sebagai berikut.
29

  

a) Berdasarkan rasio pendidik dan peserta didik yang terlibat dalam 

pembelajaran 

Berdasarkan rasio pendidik dan peserta didik yang terlibat dalam 

pembelajaran, terdapat lima jenis strategi pembelajaran, yaitu: 

1. Pembelajaran oleh seorang pendidik dengan sekelompok besar (satu 

kelas) peserta didik. 

2. Pembelajaran oleh seorang pendidik dengan sekelompok kecil (5-7 

orang) peserta didik. 

3. Pembelajaran oleh seorang pendidik terhadap seorang peserta didik. 

4. Pembelajaran oleh satu tim pendidik terhadap sekelompok besar 

(satu kelas) peserta didik. 
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 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 
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5. Pembelajaran oleh satu tim pendidik terhadap sekelompok kecil (5-7 

orang) peserta didik. 

b) Berdasarkan pola hubungan pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran 

Berdasarkan pola hubungan pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran, terdapat tiga jenis strategi pembelajaran, yaitu: 

1. Pembelajaran tatap muka 

2. Pembelajaran melalui media 

3. Pembelajaran tatap muka dan melalui media. 

c) Berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam pengelolaan 

pembelajaran 

Ditinjau berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam 

pengelolaan pembelajaran, pada umumnya ada dua jenis strategi 

pembelajaran, yaitu: 

1. Pembelajaran yang berpusat pada pendidik (teacher centre) 

Strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik merupakan 

strategi yang paling tuas, disebut juga strategi pembelajaran 

tradisional. Pengajar berlaku sebagai sumber informasi yang 

mempunyai posisi sangat dominan. Pengajar harus berusaha 

mengalihkan pengetahuan dan menyampaikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada peserta didik. 
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Teknik penyajian yang paralel dengan strategi pembelajaran ini 

adalah teknik ceramah, teknik sumbangsaran, teknik demonstrasi.
30

  

2. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centre) 

Strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, atau 

disebut student center strategies, bertitik tolak pada sudut pandang 

yang memberi arti bahwa mengajar merupakan usaha menciptakan 

sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Dalam 

proses pembelajaran peserta didik berusaha secara aktif untuk 

mengembangkan dirinya di bawah bimbingan pendidik. 

Teknik penyajian yang paralel dengan strategi pembelajaran ini 

adalah teknik inkuiri, teknik diskusi, teknik kerja kelompok, teknik 

nondirektif dan teknik penyajian kasus. 

d) Berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam 

mengolah “pesan” atau materi pembelajaran 

Berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam mengolah 

“pesan” atau materi pembelajaran, terdapat dua jenis strategi 

pembelajaran, yaitu: 

1. Pembelajaran Ekspositorik 

       Strategi ekspositorik merupakan strategi berbentuk penguraian, 

baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan atau penyajian verbal. 

Pengajar mengolah materi secara tuntas sebelum disampaikan di 

kelas. Strategi pembelajaran ini menyiasati agar semua aspek dari 
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komponen-komponen pembentuk sistem instruksional mengarah 

pada sampainya isi pelajaran kepada peserta didik secara 

langsung.
31

  

       Teknik penyajian yang paralel dengan strategi ini adalah teknik 

ceramah, teknik diskusi, teknik interaksi massa, teknik antardisiplin, 

teknik simulasi. 

2. Pembelajaran Heuristik 

      Strategi pembelajaran heuristik adalah strategi pembelajaran 

yang bertolak belakang dengan strategi pembelajaran ekspositorik 

karena dalam strategi ini peserta didik diberi kesempatan untuk 

berperan dominan dalam proses pembelajaran. Strategi ini 

menyiasati agar aspek-aspek komponen pembentuk sistem 

instruksional mengarah pada pengaktifan peserta didik mencari dan 

menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka 

butuhkan. 

       Dalam strategi heuristik pengajar pertama-tama mengarahkan 

peserta didik kepada data-data terpilih, selanjutnya peserta didik 

merumuskan kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Bila 

kesimpulan tepat, tercapailah tujuan strategi. Sebaliknya, bila 

kesimpulan salah, pengajar bisa memberikan data baru sampai 

peserta didik memperoleh kesimpulan yang tepat.
32
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e) Berdasarkan proses berpikir dalam mengolah “pesan” atau materi 

pembelajaran 

Berdasarkan proses berpikir dalam mengolah “pesan” atau materi 

pembelajaran, terdapat tiga strategi pembelajaran, yaitu: 

1. Pembelajaran Deduktif 

Dalam strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai hal umum 

menuju kepada hal yang khusus, dari hal-hal yang abstrak kepada hal-

hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh 

yang konkret, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis. 

Langkah-langkah dalam strategi deduktif meliputi tiga tahap. Pertama, 

pengajar memilih pengetahuan untuk diajarkan. Kedua, pengajar 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Ketiga, pengajar 

memberikan contoh dan membuktikannya kepada peserta didik.
33

  

Teknik penyajian pelajaran yang paralel dengan strategi pembelajaran 

deduktif adalah teknik ceramah. 

2. Pembelajaran Induktif 

Strategi pembelajaran induktif adalah pengolahan pesan yang dimulai 

dari hal-hal yang khusus, dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individual 

menuju generalisasi, dari pengalaman-pengalaman empiris yang individual 

menuju kepada konsep yang bersifat umum. Menurut Kenneth B Anderson 

ada beberapa langkah untuk menentukan strategi pembelajaran induksi. 

Pertama, pengajar memilih bagian dari pengetahuan, aturan umum, prinsip, 
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konsep yang akan diajarkan. Kedua, pengajar menyajikan contoh-contoh 

spesifik untuk dijadikan bagian penyusunan hipotesis. Ketiga, bukti-bukti 

disajikan dengan maksud membenarkan atau menyangkal berbagai hipotesis 

tersebut. Keempat, menyimpulkan bukti dan contoh-contoh tersebut.
34

  

Teknik penyajian yang paralel adalah teknik penemuan, teknik 

penyajian kasus, dan teknik nondirektif.                 

3. Pembelajaran deduktif-induktif 

Strategi pembelajaran ini pengolahan pesan dilaksanakan secara 

campuran. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan baru. Ketika berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki siswa, maka pada saat itu juga semestinya berpikir strategi apa yang 

harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien.
35

  

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) Faktor Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan faktor yang paling pokok, sebab semua faktor yang 

ada di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, 
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diarahkan dan diupayakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Tujuan 

pengajaran menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki mahasiswa 

setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tingkah laku tersebut 

dalam dikeleompokkan ke dalam kelompok pengetahuan (aspek kognitif), 

keterampilan (aspek psikomotorik), dan sikap (aspek afektif).
36

  

2) Faktor Materi Pembelajaran 

Dilihat dari hakikatnya, ilmu atau materi pelajaran memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ilmu atau materi pelajaran 

membawa implikasi terhadap penggunaan cara dan teknik dalam 

pembelajaran. 

Secara teoritis di dalam ilmu atau materi terdapat beberapa sifat materi, 

yaitu fakta, konsep, prinsip, masalah, prosedur (keterampilan), dan sikap 

(nilai).
37

  

3) Faktor Siswa 

Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses 

pembelajaran, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk 

mengubah perilaku siswa itu sendiri. Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan ialah jumlah siswa yang terlibat di dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa: 
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a) Siswa sebagai keseluruhan. Dalam arti segala aspek pribadinya 

diperhatikan secara utuh. 

b) Siswa sebagai pribadi tersendiri. Setiap siswa memiliki perbedaan dari 

yang lain dalam hal kemampuan, cara belajar, kebutuhan, dan 

sebagainya, yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran. 

c) Tingkat perkembangan siswa akan mempengaruhi proses pembelajaran.
38

  

4) Faktor Fasilitas 

Faktor fasilitas turut menentukan proses dan hasil belajar. Misalnya, jika 

guru atau dosen merencanakan akan menggunakan metode demonstrasi dalam 

mengajarkan suatu keterampilan kepada mahasiswa dengan menggunakan alat 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika ternyata alatnya kurang 

lengkap atau sama sekali tidak ada, maka proses yang telah direncanakan tidak 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hasilnya tidak akan tercapai 

sesuai yang diharapkan.
39

  

5) Faktor Waktu 

Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu yang menyangkut jumlah waktu 

dan kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu adalah berapa 

jumlah jam pelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran. Sedangkan 

yang menyangkut kondisi waktu ialah kapan pembelajaran itu dilaksanakan. 

Pagi, siang, sore atau malam, kondisinya akan berbeda. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi.
40
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6) Faktor Guru 

Faktor guru adalah salah satu faktor penentu, pertimbangan semua 

faktor di atas akan sangat bergantung kepada kreativitas guru. Dedikasi dan 

kemampuan gurulah yang pada akhirnya mempengaruhi proses 

pembelajaran.
41

  

d. Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran perlu bervariasi dan sesuai dengan kompetensi dan 

hasil belajar yang akan dicapai serta materi pembelajaran. Sesuai dengan 

tuntutan kehidupan masyarakat saat ini hendaknya strategi tidak hanya berguna 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran saja, tetapi juga memiliki dampak 

pengiring dalam pertumbuhan kepribadian individu, sesuai dengan tuntutan 

pembentukan kompetensi. Untuk itu perlu digunakan strategi yang sesuai 

dengan konteks kehidupan nyata, eksplorasi dan menggunakan pengetahuan 

yang ada dalam konteks yang baru. 

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip 

umum strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran 

cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap 

strategi memiliki kekhasan masing-masing. 

Pendidik perlu memahami prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran 

sebagaimana diungkapkan Wina Sanjaya
42

 sebagai berikut. 

1) Berorientasi pada Tujuan 
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Dalam sistem pembelajaran tujuan merupakan komponen yang utama. 

Segala aktivitas pembelajaran, mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

2) Aktivitas 

Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. 

Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada akivitas fisik, akan tetapi juga 

meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 

3) Individualitas 

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. 

meskipun mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya 

yang ingin dicapai oleh pendidik adalah perubahan perilaku setiap peserta 

didik. 

4) Integritas 

Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, 

akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotor. 

Sehingga, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian peserta didik secara terintegrasi. 

2. Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Kata pendidikan dalam bahasa Yunani dikenal dengan 

nama paedagogos yang berarti penuntun anak. Paedagogos berasal dari 

kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing).
43

 Dalam wacana Islam, 
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pendidikan lebih populer dengan istilah tarbiyah, ta’lim, ta’dib dan riyadhah. 

Istilah-istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

1) Tarbiyah 

Tarbiyah mengandung arti memelihara, membesarkan, mendidik, 

memelihara, merawat dan lain sebagainya. Tarbiyah dari kata 

kerja rabba, yang mana kata ini termaktub dalam firman Allah, Surat Al-Isra' 

Ayat 24 

                   

      

 

Artinya:“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu 

kecil".
44

 

 

Menurut Fahr al-Razi, istilah rabbayani tidak hanya mencakup ranah 

kognitif, tetapi juga afektif. Sementara Syed Quthub menafsirkan istilah 

tersebut sebagai pemeliharaan jasmani anak dan menumbuhkembangkan 

kematangan mentalnya.
45

  

Dalam pengertian yang sederhana, makna pendidikan adalah sebagai 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 
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pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat dan kebudayaan.
46

  

2) Ta’lim 

Ta’lim merupakan mashdar (kata benda buatan) yang berasal dari akar 

kata allama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah ta’lim dengan 

pengajaran yang lebih cenderung mengarah pada aspek kognitif saja. 

Muhammad Rasyid Ridha mengartikan ta’lim dengan proses transmisi 

berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan 

ketentuan tertentu.
47

  

3) Ta’dib 

Ta’dib pada umumnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, 

tata krama, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.
48

 Ta’dib yang seakar dengan 

adab memiliki arti pendidikan peradaban dan kebudayaan. 

Menurut Naquib al-Attas, 

Ta’dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala 

sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan kekuatan dan kegungan Tuhan.
49

  

 

Istilah ini menunjukkan bahwa pendidikan mengarahkan pada 

pembentukan sosok manusia yang memiliki tata krama serta akhlak mulia, 

memiliki adab kepada Allah, sesama manusia dan lingkungannya. 

4) Riyadhah 
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Riyadhah secara bahasa diartikan dengan pengajaran dan pelatihan. 

Menurut al-Bastani dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak 

dengan akhlak yang mulia. Sedangkan menurut al-Ghazali, mengartikan 

pelatihan dan pendidikan kepada anak yang lebih menekankan pada aspek 

psikomotorik dengan cara melatih. Pelatihan memiliki arti pembiasaan dan 

masa kanak-kanak adalah masa yang paling cocok dengan metode pembiasaan 

ini.
50

  

Terdapat beberapa perbedaan istilah Pendidikan Agama Islam yang 

dikemukakan oleh pakar pendidikan. Pendidikan Agama Islam sebagaimana 

diungkapkan  Zakiyah Daradjat
51

 yaitu, 

“(1) Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai dari pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai pandangan hidup (way of life); (2) Pendidikan Agama Islam 

adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. (3) 

pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya, serta 

menjadikan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.” 

 

Sahilun A. Nasir merumuskan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai 

berikut. 

“Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha yang sistematis dan 

pragmatis dalam membimbing anak didik yang beragama Islam dengan 

cara sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran Islam itu benar-benar dapat 

menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam dirinya. Yakni ajaran Islam 

itu benar-benar dipahami, diyakini kebenarannya, diamalkan menjadi 
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pedoman hidupnya, menjadi pengontrol terhadap perbuatan, pemikiran 

dan sikap mental.”
52

  

 

Sedangkan Arifin mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses yang 

mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan yang 

mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) 

dan kemampuan ajarannya.
53

  

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pendidikan Agama Islam adalah segenap kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan 

dan menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan 

sebagai pandangan hidup yang diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

 

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

Adapun fungsi pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. 

1) Pengembangan Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT serta Akhlak 

Mulia 

Pendidikan Agama Islam di samping fungsinya sebagai fungsi 

pendidikan, juga sebagai fungsi agama. Artinya, untuk mengetahui ajaran 

agama Islam tidak lain melalui tahapan proses pendidikan yang pada akhirnya 

dapat tercapai konsep manusia beriman, takwa, dan berakhlak mulia. 

2) Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran 
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Pendidikan agama tidak dapat lepas dari pengajaran agama, yaitu 

pengetahuan yang ditujukan kepada pemahaman hukum-hukum, syarat-syarat, 

kewajiban-kewajiban, batas-batas dan norma-norma yang harus dilakukan dan 

diindahkan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa 

Sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UU 

Sistem Pendidikan Nasional, begitu pula pendidikan agama Islam berperan 

sebagai pendukung tercapainya tujuan umum tersebut. 

4) Fungsi Semangat Studi Keilmuan dan IPTEK 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dan 

bangsa yang menghendaki kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

maka dalam pelaksanaannya, Pendidikan Nasional tidak dapat mengabaikan 

dua dimensi tersebut. 
54

  

Dalam pelaksanaan pendidikan agama harus memiliki kerangka pikir 

yang sama bahwa pembinaan imtak tidak lagi cukup hanya didekati secara 

monolitik melalui pendidikan agama, melainkan juga harus bersifat integratif. 

Beberapa fungsi pendidikan agama Islam sebagaimana diuraikan di atas, 

telah memberikan suatu kesadaran bahwa pendidikan agama tidak hanya 

dipahami sebagai pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan syariat saja. 

Namun lebih kepada adanya dua dimensi yaitu, keterpaduan keimanan dan 

ketakwaan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga upaya 

pengembangan iptek akan memperteguh kekuatan imtak. 
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c. Tujuan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

Setiap tindakan dan aktifitas harus berorientasi pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi 

pada tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata berorientasi pada sederetan 

materi.
55

  

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta 

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk 

mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang 

gerak usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan dan 

yang terpenting lagi adalah dapat memberi penilaian pada usaha-usaha 

pendidikan.
56

  

Secara umum Zakiah Daradjat membagi tujuan Pendidikan Agama Islam 

menjadi empat macam, yaitu: 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. 

2) Tujuan Akhir 

Tujuan akhir adalah tercapai wujud insan kamil¸ yaitu manusia yang 

telah mencapai ketakwaan dan menghadap Allah dalam ketakwaannya. 

3) Tujuan Sementara 
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Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. 

4) Tujuan Operasional 

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu.
57

  

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi juga memiliki 

visi dan misi tersendiri. Adapun visinya adalah menjadikan ajaran agama Islam 

sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam 

pengembangan profesi dan kepribadian Islam. Sedangkan misinya adalah 

untuk membina kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa 

manusia kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT.
58

  

Tujuan umum PAI di PTN adalah memberikan landasan pengembangan 

kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir 

filosofis, bersikap rasional, dan dinamis berpandangan luas, ikut serta dalam 

kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan 

ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.
59
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Syahidin mengungkapkan tujuan khusus mata kuliah PAI di PTN adalah 

sebagai berikut. 

a. Membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan takwa kepada 

Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan 

kepribadian muslim yakni pembinaan akhlakul karimah; 

b. Melahirkan para agamawan yang berilmu. Bukan para ilmuwan dalam 

bidang agama, artinya yang menjadi titik tekan PAI di PTN adalah 

pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan 

dengan adanya perubahan perilaku mahasiswa ke arah kesempurnaan 

akhlak; 

c. Tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya 

kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan 

pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang 

disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia mereka; 

d. Menumbuhsuburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif 

dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam pelbagai kehidupan peserta 

didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada 

Allah, taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya.
60

  

Dari beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa keberadaan Mata Kuliah 

PAI di Perguruan Tinggi adalah sangat penting, yang mana bertujuan membina 

kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa kelak akan menjadi 
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ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu 

mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia. 

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di 

Thailand menurut Apisit Wetchaciwat
61

 adalah. 

“การเผชิญโลกหลังยุคโลกาภิวัฒน์ของอิสลามศึกษา  ต้องมีเป้าหมาย  3เร่ือง
หลกั ได้แก่ (1) การเน้นปฎิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน ท้ังเร่ืองของหลกัสูตร ครู และวิธีการ
สอน  ต้องเข้าใจว่า  อิสลามไม่ได้ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างศาสนากับการศึกษา
หลกัสูตรท่ัวไป ผู้ ศึกษาจ าเป็นต้องมคีวามเพียรพยายามอย่างสูง เพ่ือปฏิบัติตามแนวทาง
ของอิสลามได้อย่างถูกต้อง  (2) ต้องรู้จักบูรณาการสร้างเสริมศักยภาพ  นักศึกษาจึง
จ าเป็นต้องศึกษาความรู้ด้านอ่ืนๆ  ควบคู่ไปกับความสนใจและความสามารถส่วนตัว
ด้วย  และ(3) อิสลามศึกษา  ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมตอบสนอง
ความต้องการของตลาด สหภาพแรงงาน  ให้นักศึกษาจบออกไปประสบความส าเร็จใน
การหางานท า ปรับตัวเท่าทันการเปลีย่นแปลงของสังคมได้  และหลักสูตรอิสลามศึกษา
จ าเป็นต้องมีการออกแบบโดยมีมุมมองท่ีให้ความส าคัญด้านการตลาด   เม่ือนักศึกษา
ด้านอิสลามศึกษาเรียนจบ ต้องได้รับการรับรองว่าสามารถหางานท่ีต้องการได้  รวมท้ัง
ต้องเช่ือมโยงการแข่งขันท่ีเน้นอยู่บนพืน้ฐานความรู้ ประชาชนชาวมสุลิมต้องเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ” 

Untuk menghadapi dunia globalisasi, pendidikan agama 

Islam memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) Peserta didik dituntut 

untuk memahami tentang Integrasi antara kurikulum dan metode 

pengajaran. Bahwa dalam dunia pendidikan, Islam tidak 

mendikotomikan antara mata kuliah pendidikan agama dan mata 

kuliah umum, Dengan demikian peserta didik dapat memahami 

tentang pendidikan  Islam yang benar.  (2) Para peserta didik 

dituntut untuk memperkaya ilmu pendidikan agama (kurikuler)  

dengan pengetahuan ilmu lainnya sesuai dengan minat dan bakat 

indiviu masing-masing peserta didik (ekstra kurikuler).  (3) Untuk 

menuai hasil yang lebih maksimal, Pendidikan agama Islam perlu 

untuk merekonstruksi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan 

perubahan sosial. Kurikilum pendidikan agama Islam perlu 

dirancang sesuai dengan pencapaian tujuan yang dikehendaki 

oleh stek holder. Ketika siswa lulus dalam program pendidikan 

agama Islam pemerintah wajib memberikan disertifikasi dan 

ruang untuk bekerja  sesuai dengan bidangnya. Mereka harus 
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memiliki kompetensi pengetahuan dasar. Sehingga Islam dapat 

berkontribusi menjadi kekuatan utama dalam pembangunan 

bangsa dan negara.  

 

Negara-negara berkembang memiliki tanggung jawab moral dalam 

menghadapi tantangan globalisasi dengan meningkatkan mutu pendidikan 

agama Islam  di perguruan tinggi seperti halnya Indonesia sebagai Negara  

mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Pendidikan Agama Islam di 

Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk karakter moral peserta didik dan 

memiliki daya saing sehingga di berbagai lini dan bidang pendidikan Agama 

Islam di pelajari. Sementara pendidikan perguruan tinggi di Thailand secara 

umum sebagai Negara minoritas muslim, harus memiliki potensi untuk 

menciptakan pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing negara. 

Berdasarkan filosofi ekonomi kecukupan, bersaing secara internasional untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan local wisdoom Thailand. 

Di dukung oleh mekanisme jaringan pemerintahan yang baik di lingkungan 

pendidikan tinggi, berdasarkan kebebasan akademik. keanekaragaman dan 

kesatuan system.
62

  

Sementara dibagian selatan Thailand yang mayoritas penduduk muslim 

di antara Negara yang mayoritas budha, pendidikan agama islam di perguruan 

tinggi menjadi sorotan utama untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan 

daya saing peserta didik. Pendidikan agama islam di perguruan tinggi bagain 

                                                           
62

 Abdulshukur Dina, Nayobaisatarana: Karn seksa chai daen tai ti sod klong kab witi chumchun. 

http://thaingo.org/thaingo/node/1902, Akses 07 febuari 2016. 

http://thaingo.org/thaingo/node/1902


59 
 
 

 

Selatan Thailand hanya di pelajari pada fakultas-fakultas tertetntu untuk studi 

keagamaan.  

Tujuan mata kuliah pendidikan agama Islam di Indonesia dan Thailand 

itu tidak jauh berbeda karena tujuannya adalah untuk menjadikan peserta didik 

yang taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT, memiliki moralitas dan 

menjunjung tinggi norma-norma agama serta menjadi seorang yang bias 

menbantu masyarakat sekitarnya. 

3. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Muhaimin, strategi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam  adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen 

umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-

prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran 

pendidikan agama meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian dan 

penutup.
63

  

a. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

       Menurut pendapat Sumon Amornwiwat bahwa strategi pengorganisasian 

adalah satu situasi belajar, yang terjadi pada hal-hal yang berikut: 

1. Hubungan dan interaksi yang terjadi diantara guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, siswa dengan likungan, dan guru siswa dan likungan. 
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2. Hubungan dan interaksi itu, lahirkan pembelajaran dan pengalaman yang 

baru. 

3. Siswa dapat pengalaman baru untuk digunakan.
64

  

       Strategi pengorganisasian ini , dibedakan menjadi dua jenis, yaitu strategi 

mikro dan strategi makro. Startegi mikro adalah mengacu kepada metode untuk 

pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, atau 

prosedur atau prinsip. Sedangkan strategi makro mengacu kepada metode 

untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep 

atau prosedur atau prinsip. 

       Strategi makro adalah berurusan dengan bagaimana memilih, menata 

urusan, membuat sintesis dan rangkuman isi pembelajaran yang saling 

berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

mengacu pada penentapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

itu. Penataan urutan isi mengacu pada keputusan untuk menata dengan urutan 

tertentu konsep yang akan diajarkan. Pembuatan sintesis diantara konsep 

prosedur atau prinsip. Pembauatn rangkuman mengacu kepada keputusan 

tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang konsepnserta kaitan yang 

sudah diajarkan.
65

 

       Dan dalam pendapat Prof. muhaimin, ada empat macam stuktur perilaku 

yang dihasilkan dari analisis isi pembelajaran, yaitu
66

 

1. Struktur hierarchic  
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       Struktur perilaku hierarchic adalah kedudukan dua perilaku yang 

menunjukan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah 

dikuasai perilku yang lain. Misalnya, perilaku B hanya dapat dipelajari 

jika telah dapat melakukan perilaku A. kedudukan perilaku A dan B di 

sebut hierarchic. 

2. Struktur prosedural 

Struktur perilaku procedural adalah kedudukan beberapa perilaku 

yang menunjukan satu seri urutan penempilan perilaku, tetepi tidak ada 

yang menjadi perilaku prasyarat untuk yang lain. Walaupun kedua 

perilaku khusus itu harus di lakukan berurutan untuk dapat melakukan 

suatu perilaku umum, tetapi setiap perilaku itu dapat dipelajari secara 

terpisah. 

3. Struktur pengelompokan  

Dalam struktur pengelompokan, terdapat perilaku-perilaku khusus 

yang tidak mempunyai ketergantungan antara satu dan yang lain, 

walaupun semuanya berhubungan sehingga garis penghubungan antara 

perilaku khusus satu dan yang lain tidak diperlukan. 

4. Struktur kombinasi  

Suatu perilaku umum jika diuraikan menjadi khusus sebagian tersebut 

akan terstruktur secara kombinasi antara setruktur hierarkikal, proseduran 

dan pengelopokan. 
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       Cara-cara pengorganisasian isi tersebut di dasarkan atas pertimbangan 

karakteristik peserta didik, kendala serta pengalaman guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan sebagainya.  

 

b. Strategi Penyampaian Pembalajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Prof. Muhaimin juga kakan bahwa strategi penyampaian 

pembelajaran adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa 

atau menerima serta merispon masukan yang berasal dari siswa. Media 

pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini.
67

 

Secara lengkap ada tiga komponent yang perlu di perhatikan dalam 

menganalisiskan strategi penyampaian, yaitu: 

1. Media pembelajaran 

       Adalah komponen strategi penyampaian yang dapat di muati pesan 

yang akan di sampaikan kepada siswa baik berupa orang, alat maupun 

bahan.  

Matin dan Briges ( 1986 ) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melaksanakan 

komunikasi dengan siswa. Hal tersebut dapat berupa perangkat keras 

misalnya, computer televisi, proyekter dan perangkat lunak yang 

digunakan pada perangkat keras tersebut. Dengan menggunakan batasan 
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ini guru juga merupakan media pembelajaran. Dengan demikian guru juga 

merupakan kajian strategi penyampaian pembelajaran.
68

 

Menurut S. Degeng bahwa ada lima cara dalam mengklafisifikasikan 

media pembelajaran untuk keperluan menganalisiskan strategi 

penyampaian pebelajaran yaitu:  

a) Tingkat kecermatan representasi  

b) Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan  

c) Tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya  

d) Tingkat motivasi yang ditimbulkannya  

e) Tingkat biaya yang diperlukan
69

 

Esseft J.P dan Esseft M.S menyebutkan tiga kriteria dasar yang dapat 

digunakan untuk menyeleksi media yaitu:  

a) Kemampuan interaksi media dalam menyajikan informasi kepada 

siswa, respon siswa dan mengevaluasi respon siswa. 

b) Implikasi biaya atau biaya awal meliputi biaya peralatan, biaya 

material, jumlah jam yang diperlukan , jumlah siswa yang menerima 

pembelajaran dan jumlah jam yang diperlukan untuk pelatihan.  

c) Persyaratan yang mendukung atau biaya operasional.
70

 

2. Interaksi siswa dengan media  
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       Interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengaju pada kegiatan yang dilakukan siswa 

bagaimana peran media dalam merangsang kegiatan belajar.
71

 

Bentuk interaksi siswa dengan media merupakan komponen penting 

yang kedua untuk menganalisiskan strategi penyampaian. Komponen ini 

penting karena strategi penyampaian tidaklah lengkap tanpa memberi 

gambaran tentang pengaruh apa yang dapat ditibulkan oleh suatu media 

pada kegiatan belajar siswa. Oleh sebab itu komponen ini lebih menaruh 

perhatian pada kajian mengenai kegiatan belajar apa yang dilakukan siswa 

dan bagaimana peranan media untuk merangsang kegiatan pembelajaran.
72

 

3. Bentuk belajar mengajar  

Adapun bentuk belajar mengajar adalah komponen strategi 

penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada hal apakah siswa dalam 

klompok besar, kelompok kecil, perseorangan atau mandiri.
73

 

Cara-cara untuk mencapaikan pembelajaran ini lebih mengacu pada 

komponen yang kedua dan ketiga dari strategi penyampaian. Penyampaian 

pembelajaran melalui ceramah, misalnya menununtut penggunaan media 

guru dan dapat diselenggarakan dalam kelas besar. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan siswa seringkali lebih banyak tergantung pada rangsangan 

guru.
74

 Bagaimanapun juga penyampaian pembelajaran dalam kelas besar 

                                                           
71

 Ibid,.  hlm 150 
72

 Ibid,. hlm 138 
73

 Ibid,. hlm 139 
74

 Ibid,. hlm 151 



65 
 
 

 

menentut penggunaan jenis media yang berbeda dari kelas kecil, demikian 

juga untuk pembelajaran perseorangan dan belajar mandiri.  

Berikut hubungan antara media pembelajaran, kegiatan belajar dan 

bentuk dari belajar mengajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 

Hubungan Komponen dalam Strategi Penyapaian Pembelajaran.
75

 

 

c. Strategi Pengelolaan Pembalajaran Pendidikan Agama Islam 

      Menurut pendapat Muhaimin, strategi pengelolaan pembelajaran aldalah 

metode untuk menata interaksi antara siswa denagn strategi pengorganisasian 

dan penyampaian isi pembelajaran. Merupakan komponenvariabel metode 

yang berurusan dengan bagaiman meneta interaksi siswa dengan variable 

metode pembeajaran lainnya. Strategi ini berkait dengan pengambilan 

keputusan tentang strategi pengorganisasian pembelajaran dan strategi 
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penyampaian tertentu yang digunakan selama proses pembelajaran.
76

 Paling 

sedikit ada empat klasifikasi penting variable strategi pengelolaan 

pembelajaran meliputi:  

1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran 

       Penjadualan penggunaan strategi pembelajaran atau strategi baik 

untuk strategi pengorganisasian maupun penyampaian pembelajaran 

merupakan bagiann yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. 

Penjadualan penggunaan strategi pengorganisasian ini biasanya mencakup 

pertanyaan “kapan dan berapa lama seseorang siswa menggunakan setiap 

komponen strategi pengorganisasian”. Sedangkan penjadualan 

penggunaan strategi penyapaian biasanya melibatkan keputusan, misalnya 

“kapan dan untuk berapa lama seorang siswa menggunakan suatu jenis 

media”.
77

 

2. Pembuatan catatan kemajuan pelajar siswa  

Penting sekali bagi keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang 

terkait dengan strategi pengelolaan. Hal ini berarti bahwa keputusan 

apapun yang diambil haruslah didasarkan pada informasi yang lengkap 

mengenai kemajuan pelajar siswa. Apakah suatu analogi memang benar 

diperlukan untuk menambah pemahaman siswa tentang suatu konsep, 

prosedur atau prinsip-prinsip. Bila menggunakan pengorganisasian dengan 

hierarki belajar, keputusan yang tepat mengenai unsur-unsur mana saja 

yang ada dalam hierarki yang di ajarkan, perlu diambil. Semua ini bisa 
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dilakukan hanya apabila ada catatan yang lengkap mengenai kemajuan 

belajar siswa.
78

 

3. Pengelolaan motivasional 

Merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan interaksi siswa 

dengan pembelajaran. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan motivasii 

belajar siswa. Sebagian besar disbanding kajiang studi sebenarnya 

memiliki daya tarik untuk dipelajari namun pembelajaran gagal 

menggunakannya sebagai alat motivasionl. Akibatnya bidang studi 

kehilangan daya tariknya dan yang tinggal hanya kumpulan fakta, konsep, 

prosedur atau prinsip yang tidak bermakna.
79

 

4. Kontrol belajar  

Variable control belajar merupakan bagian penting untuk 

mempreskripsikan strategi pengelolaan pengajaran. Kegunaannya adalah 

untuk menetapkan agar pengajaran benar-benar sesui dengan karakteristik 

perseorang siswa. Variable ini mengacu kepada kebibasan siswa 

melakukan pilihan pada bgian isi yang dipelajari, kecepatan pelajar, 

komponen strategi pengajaran yang diguna, dan strategi kognitif yang 

digunakan. Keempat aspek ini dapat memberi petunjuk bagai mana cara 

pengelolaan pengajaran.
80
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B. Karangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Karangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Pemilihan pendekatan dalam kegiatan penelitian memiliki kontribusi 

penting agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan bernilai ilmiah 

sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud dari pendekatan yang 

digunakan tersebut. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang  menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih untuk penemuan data secara 

holistik, detail, terperinci, dan lebih mendalam untuk penyelidikan dibalik 

perilaku dan kata-kata informan. 

       Adapun jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian yang digunakan 

adalah Studi Kasus, dengan pendekatan non-eksperimen yang juga dinamakan 

dengan penelitian deskriptif.
81

 Karena penelitian kualitatif paradigmanya 

naturalistik maka teknik utama atau yang pokok adalah studi (kasus) lapangan, 

yang mana kebenaran didefinisikan bersifat inclutable.
82

  Jenis penelitian studi 

kasus sangat unggul digunakan bila pertanyaan dalam penelitian berkenaan 

dengan how serta why dan bila peneliti hanya punya sedikit kesempatan atau 

peluang dalam pengontrolan peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan 

bilamana fokus penelitian berada pada fenomena kontemporer (kekinian) 

dalam kehidupan nyata.
83

 Selain itu studi kasus berguna terutama dalam upaya 
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pemahaman terhadap suatu problem atau situasi tertentu dengan amat 

mendalam, sehingga kasus dapat diidentifikasi dengan data atau informasi yang 

kaya.
84

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan yang terkait pada 

alasan kemunculan strategi pembelajaran pendidkan agama Islam di perguruan 

tinggi umum studi kasus Prince of Songkla University, Pattani Campus, 

Thailand selatan. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

       Kehadiran peneliti dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrument aktif dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Keterlibatan 

peneliti tidak dapat digantikan oleh alat lain. Selain itu, melalui keterlibatan 

langsung di lapangan dapat diketahui adanya informasi tambahan dari 

informan berdasarka cara pandang, pengalaman, keahlian dan kedudukannya. 

Peneliti haruslah responsef, dapat menyesuaikandiri, menekankan kebutuhan, 

mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, serta memanfaatkan kesempatan 

untuk mengklarifikasikan. 

       Dalam proses pemelihan informan, peneliti memilih orang yang dianggap 

mengetahui secara jelas permasalahan yang diteliti. Kehadiran peneliti di 

lapangan dalam rangka menggali informasi menggunakan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan informan awal, peneliti memilih informan yang menurut peneliti 

memiliki informasi mamadai perkenan dengan strategi pembelajaran 
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pendidkan agama Islam di Prince of Songkla University, Pattani Campus, 

yaitu Dosen, Koordinator dosen, dan mahasiswa. 

2. Pemilihan informan lanjutan, peneliti ingin memperluas informasi yang 

berhubungan dengan strategi pembelajaran PAI di Prince of Songkla 

University, Pattani Campus. Apabila sudah tidak ada lagi informasi aru 

yang relevan dengan informasi yang sebelumnya maka hal ini tidak di 

lakukan. 

 

C. Latar Penelitian   

       Dari lokasi penelitian, peneliti mengambil jenis penelitian studi kasus, 

mengingat ada strategi pembelajaran PAI di Prince of Songkla University, 

Pattani Campas. 

Kondisi  Prince of songkla university 

1. Lokasi Jalan Chareonpradit, Kecematan 

Rusamilae, Kabupaten Meang, 

Propinsi Pattani.  

2. Agama peserta didik  Sebagian banyak manganut agama 

Islam dan sebagian sedikit 

menganut agama Bhuda. 

3. Status lembaga  Lembaga perguruan tinggi umum 

Negara yang mempunyai 7 

fakultas.  

  Table 3.1: Kondisi Latar Peneliti 

 

D. Data dan Sumber Data  

       Data adalah informasi yang di katakana oleh manusia yang menjadi sabjek 

penelitian, hasil observasi, fakta-fakta, dokumen yang sesuai dengan focus 

penelitian. Informasi dari sabjek penelitian dapat diperoleh secara verbal 
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melalui wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen.
85

 Data 

dalam penelitian ini adalah keterangan ucapan dan isi catatan yang dapat 

dijadikan bahan dasar kajian perkenaan dengan strategi pembelajaran PAI di 

Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand selatan. 

Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun 

lisan. Apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya 

bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti mengguna 

teknik dokumentasi maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, 

sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.
86

 

       Maka dalam penelitian ini, dosen PAI adalah sebagai sumber data utama, 

peneliti banyak melakukan wawancara dengan dosen PAI untuk mendapatka 

informasi yang luas dan komperhensif. Kemudian sumber data yang berikutnya 

adalah Koordinator  dosen mata kuliah agama Islam, yang mempunyai perana 

yang prnting karena ketua merupakan penanggungjawab penuh lembaga. 

Selanjutnya yaitu mahasiswa, mahasiswa juga berperan penting dalam kegiatan 

pembelajaran bersama dosen. Strategi pembelajaran yang digunakan juga harus 

disesuaikan dengan karateristik dan kondisi mahasiswa sebagai peserta didik. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

       Tenik pengumpulan data dala penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, 

yaitu (1) wawancara mendalam (Indept Interview), (2) observasi, (3) 

dokumentasi. Pembahasan tentang teknik pengumpulan data diterangkan 

sebagai berikut. 

1. Wawancara Mendalam 

       Wawancara adalah suatu teknik pengempulan data di lakukan dengan 

cara tanya jawab oleh peneliti dengan objek penelitian.
87

 Wawancara 

mendalam sering disebut dengan wawancara tidak terstruktur yang 

menerapkan metode interview secara lebih mendalam, luas dan terbuka 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui pendapat, persepsi dan pengalaman seorang. 

       Adapun informan dalam penelitian ini adalah, (1) Koordinator dosen 

mata kuliah agama Islam di Prince of Songkla University. (2) Dosen PAI. 

Dan (3) Maha siswa. Alasan peneliti memilih informan tersebut karena 

peneliti beranggapan mereka mengetahui berbagai informasi tentang strategi 

pembalajaran PAI di perguruan tinggi umum, sehingga lebih representasif 

untuk memberikan informasi secara akurat.     

2. Observasi  

       Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan selurh pancaindera.
88

 

Pada penelitian ini, peneliti secara langsung berpartisipasi pada kegiatan 
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pembalajaran pendidikan agama Islam di Prince of Songkla University, 

Pattani Campus. 

Dibanding dengan teknik pengumpulan data yang lain, observasi 

memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan utama adalah observasi 

membawa penelitian kedalam konteks kini sini (Now and Here). Dalam 

konteks semacam ini, peneliti dapat (1) memahami motif, keyakinan, 

kerisauan, perilaku serta kebiasaan subjek yang diamati, (2) melihat dan 

menghayati sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang utuh, (3) 

memperoleh data dari tangan pertama.
89

 

Hal-hal yang dimati antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Keadaan fisik, meliputi situasi lingkungan kampus serta sarana dan 

prasaranayang menungjung untuk pembelajaran PAI. 

b) Proses pembelajaran PAI sehingga terlibat bagaimana strategi yang 

di gunakan. 

c) Kegiatan penunjang, yaitu kegiatan non-akademik atau 

ekstrakulikuler di lingkungan Prince of Songkla University, Pattani 

Campus yang berpengaruh terhadap pembelajaran PAI. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel-variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah 

dan sebagainya”
90

 Peneliti menghimpun dokumen-dokumen antara lain 
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yaitu, profile universitas(sejarah), struktur organisasi, data mahasiswa, data 

dosen, sarana dan prasarana, daerah kampus, serta data-data lain yang 

mendukung. Peneliti haruslah mampu menelaah rekaman dan dokumen 

mengenai strategi pembalajaran pendidikan agama Islam di Prince of 

Songkla University, Pattani campus.    

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terdapat dua tahap yang dilakukan 

oleh peneliti dalam pendekatan kualitatif, yaitu analisis data selama di 

lapangan dan analisis setelah data terkumpul. Analisis data akan bicara tentang 

bagaimana mencari dan mengatur secara sistematik data, transkrip yang telah 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis 

data-data hasil menganalisis data yang telah terkumpul.
91

  

Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan sebagai 

model menurut Miles dan Huberman yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Teknis analisis data model interaksi 

tersebut dapat digambarkan ke dalam skema sebagai berikut:
92
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Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif 

 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap awal yang menggunakan data dari hasil 

wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan. Tahap ini 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang dianggap membantu dalam 

penelitian ini. Di dalam tahap ini peneliti mengumpul data melalui buku-

buku lembaga, mahasiswa yang dapat memberi informasi kepada peneliti, 

dan data yang terkumpul di dalam website sebanyak-banyaknya untuk 

menjadi sumber dalam data dalam penelitian ini.  

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpilan dan 

Verifikasi 
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2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan identifikasi dan 

pengkodean data. Pada tahap ini merupakan tahap memperbaiki dan 

memilih hal-hal yang dianggap penting dan menarik kesimpulan sementara. 

Dalam tahap ini peneliti akan memilih data yang agak penting untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

3. Penyajian Data 

Pada tahap ini dilakukan kembali analisis dan mengorganisasikan 

data yang telah direduksi. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk 

pemaparan data keseluruhan secara sistematis. Data yang pada awalnya 

tersusun secara terpisah, maka dirangkum dan disajikan secara terpadu 

sehingga dapat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan data yang 

diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini peneliti akan disusun data dengan 

tertip, karena data yang dapat itu masih terpisah. Setelah itu dirangkum dan 

disajikan untuk mudah di faham.  

 

4. Kesimpulan dan Verifikasi 

Pada tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari 

sejak awal pengumpulan data yang berupa data hasil wawancara dan 

dokumentasi yang pada mula masih belum jelas dan masih bersifat data 

sementara namun setelah didukung dengan data dan bukti yang nyata dan 

kuat dapat menjadikan kesimpulan yang kuat. Setelah mendapat data dan 

memilih data yang agak penting untuk digunakan dalam penelitian ini, maka 
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tahap ini adalah tahap akhir yaitu membuat kesimpulan data untuk yang 

dapat untuk digunakan didalam penelitian ini.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

       Pengecekan keabsahan data atau pemeriksaan keabsahan data didasarkan 

atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), 

keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut 

menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. 

Menurut Moleong terdapat empat kriteria untuk menjaga keabsahan data 

yaitu kredibilitas atau darajat kepercayaan, kapasaitas, dependabilitas atau 

kebergangtungan dan konfirmabilitas atau kepastian.
93

 Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan tiga kriteria, yaitu kredibilitas atau darajat 

kepercayaan, dependabilitas atau kebergantungan, dan konfirmabilitas atau 

kepastian. Kriteria-kriteria tersebut digunakan dalam penelitian ini, 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kredibilitas  

       Terhadap beberapa teknik pemeriksaan dalam kriteria kredibilitas, 

yaitu, pepanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota.
94

 

 Agar data yang di peroleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan 

dan validitasnya, maka kengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan 
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adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecakan atau seagai pembandingg terhadap data itu.
95

  

Denzim sebagaimana dikutip Moleong, membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori.
96

 

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Triangulasi Sumber 

       Peneliti melakukan teknik ini dengan cara membangdingkan data 

hasil wawancara dari pihak lembaga denngan hasil pengamatan, data 

hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Hal ini dilakukan 

untuk menguji validitas data serta mengetahui hubungan antara berbagai 

data sehingga kesalahan analisis data dapat di hindari. 

       Peneliti berusaha membandingkan hasil wawancara dari informan 

yaitu, koordinator dosen pendidikan agama Islam, dosen PAI dan 

mahasiswa, serta dokumen-dokumen yang terkait. 

2) Triangulasi Metode 

       Penelitian ini menggunakan teknik ini dengan cara melakukan 

pengecekan darajat kepercayaan (kredibilitas) bebera sumber data, yang 

dalam hal ini adalah informan, dengan metode yang sama. Peneliti 
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mengumpulkan dan membandingkan data yang diperoleh dari satu 

informan dengan informan lainnya. 

b) Dependabilitas  

       Kriteria ini di gunakan untuk menjaga kehati-hatin akan terjadinya 

kemungkinan kasakahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan 

data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Kemungkinan kesalahan tersebut banyak disebabkan oleh manusia peneliti 

sebagai instrument kunci. Oleh karena itu diperlukan auditor terhadap 

penelitian ini.    

c) Konfirmabilitas  

       Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian 

yang didukung oleh materi yang ada. Metode konfirmabilitas lebih 

menekankan pada kerateristik data. Upaya ini digunakan untuk 

mendapatkan kepastian data yang diperoleh dari informan, yaitu koordinator 

dosen mata kuliah agama islam dan dosen PAI, diperoleh secara obyektif, 

bermakna dapat dipercaya.   
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

1. Sejarah Singkat Collage of Islamic Studies 

Penelitian ini dilaksanakan di Prince of Songkla University, Pattani 

Campus lembaga ini sebagai satu lembaga perguraan tinggi umum negeri 

yang membuka mengajar bahagian pendidikan agama Islam. Tetapi mata 

kulliah pendidikan agama Islam yang dilaksanakan hanya di Collage of 

Islamic Studies sahaja sedangkan yang di dalam fakultas lain tidak di wajib 

untuk pelajari, dimana keadaan, kemunculan Collage of Islamic Studies 

sebagai berikut:  

Collage of Islamic Studies adalah satu fakultas dalam Prince of 

Songkla University, lembaga ini ialah satu universitas umum yang berstatus 

negeri. Collage of Islamic Studies sebagai institut  Pendidikan Islam 

merupakan badan kerja yang setara dengan fakultas dan telah  mendapatkan  

surat keputusan pada tanggal 31 Desember 2532B., dimana telah ditetapkan 

sebagai pusat pendidikan, penelitian di bidang akademik dan ilmu 

pengetahuan keislaman dan pusat pelayanan di bidang akademik kepada 

masyarakat serta menciptakan tenaga kependidikan Islam di setiap cabang. 

Collage of Islamic Studies telah membagi struktur administrasi 

menjadi tiga badan kerja yaitu kantor sekretariat, kantor akademik dan 

pelayanan masyarakat, dan kantor pendidikan Islam. Dimana setiap kantor 
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tersebut telah menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan visi dan misi 

universitas yang telah ditetapkan. 

Collage of Islamic Studies telah melahirkan banyak para sarjana-

sarjana untuk mengabdikan dan melayani di bidang akademik kepada 

masyarakat dan ada juga yang berperan aktif di bidang penelitian serta 

melahirkan para sarjana yang selalu  menjaga dan melestarikan kebudayaan. 

Collage of Islamic Studies sudah melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan 

misi universitas dan menyediakan para sarjana untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Collage of Islamic Studies telah mengembangkan secara 

bertahap-tahap sebagai berikut : 

a. Pada tahun 2524B. telah membuka program sarjana jurusan studi Islam 

(fakultas Humanitic and Social) 

b. Pada tahun 2537B. telah membuka program sarjana jurusan Pendidikan 

Agama Islam dan keguruan Islam  

c. Pada tahun 2540B. telah membuka program sarjana jurusan Syari’at 

Islam 

d. Pada tahun 2541B. telah membuka program pasca sarjana jurusan Studi 

Islam 

e. Pada tahun 2543B. telah membuka program sarjana jurusan Studi Islam 

(Program bahasa Arab) 

f. Pada tahun 2545B. telah melaksanakan proyek dengan tema 

“menciptakan pendidkan Islam yang kokoh dan memperkuatkan 



83 
 
 

 

pendidikan Islam di universitas Prince of Songkhla University kampus 

Pattani”  

g. Pada tahun 2545B. telah membuka program sarjana jurusan ekonomi 

islam dan manajemen dalam Islam 

h. Pada tahun 2548B. telah membuka program sarjana jurusan studi timur 

tengah 

i. Pada tahun 2549B. telah membuka program doktor (S3) prodi Studi 

Islam Islam 

j. Pada tahun 2550B. telah membuka program sarjana jurusan Studi Islam 

(program internasional) 

Selama masa hampir 35 tahun, Collage of Islamic Studies telah 

beberapa kali mangalami pengantian kepemimpinan. Para director yang 

telah berjasa untuk memimpin Collage of Islamic Studies maulai awal 

berdiri sampai sekarang ialah:  

a. Rohim Niyomdaecha, 1 Januari 2533B.- 31 Maret 2533B. 

b. Prof. Dr. Ismael Ali, 1 April 2533B.- 14 Juni 2541B. 

c. Asist. Prof. Dr. Hasan Madman, 15 Juni 2541B.- 31 Juli 2545B. 

d. Prof. Dr. Ismael Ali, 1 Agustus 2545B.- 31 Juli 2553B. 

e. Dr. Yusuf Taleh, 1 Agustus 2553B. sampai sekarang.  

Sekarang Collage of Islamic Studies mempuyai lima jurusan 

sarjana yaitu jurusan syari’at Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam dan 

keguruan Islam, jurusan ekonomi islam dan manajemen dalam Islam, 

jurusan studi timur tengah dan jurusan studi Islam (program bahasa thai dan 
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program internasional). Program magister ada dua jurusan yaitu studi Islam 

dan manajemen pendidikan Islam. Dan program dokter yaitu studi Islam.  

 

2. Visi, misi dan tujuan Collage of Islamic Studies 

a. Visi 

Collage of Islamic Studies merupakan lembaga pendidikan yang 

terkenal di bidang Ilmu Pengetahuan Islam dan menciptakan manusia 

yang bernilai relegius  yang berbasis penelitian di tingkat nasional 

b. Misi 

1) Mengembangkan lembaga pendidikan untuk menjadikan 

masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan yang berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam 

2) Mengembangkan lembaga pendidikan untuk menjadikan sebagai 

pusat jaringan pendidikan dan penelitian di bidang ilmu 

pengetahuan Islam di tingkat nasional 

3) Mengembangkan lembaga pendidikan untuk menjadikan sebagai 

pusat pendidikan dan penelitian yang setara dengan negara-negara 

di  timur  tengah 

4) Mengembangkan lembaga pendidikan untuk menjadikan sebagai 

pusat pengembangan tenaga kependidikan Islam dan pusat 

pengembangan keterampilan bahasa 

5) Mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk setara 

dengan tingkat internasional 
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6) Integrasi ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai keislaman untuk 

menciptakan intelektual, moral yang berbasis Islam serta 

meningkatkan kompetensi mahasiswa secara universal 

7) Membina dan mempromosikan masyarakat yang multikultural atas 

dasar nilai-nilai Islam 

8) Menjaga serta menyebarkan seni dan budaya sesuai dengan batasan 

Islam 

c. Tujuan 

1) Menciptakan sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

kemampuan serta akhlak yang mulia atas dasar nilai-nilai Islam 

dan memiliki terampilan hidup untuk kepentingan umum atau 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan tenaga 

kerja yang mantap kepada masyarakat 

2) Menciptakan karya dan penelitian yang unggul di bidang ilmu 

pengetahuan Islam, kajian-kajian tentang ilmu-ilmu di negara timur 

tengah kepada dunia muslim di tingkat nasional 

3) Membina dan mempromosikan masyarakat yang multikultural atas 

dasar  nilai-nilai Islam 

4) Menciptakan sistem administrasi dan manajemen yang berkualitas, 

efektif, transparan dan dapat dipercayai 

5) Mengembangkan kurikulum pendidikan Islam ke tingkat 

internasional 



86 
 
 

 

6) Menciptakan setiap badan kerja Collage of Islamic Studies di  yang 

unggul 

7) Menjaga serta menyebarkan seni dan budaya 

    

3. Lokasi Collage of Islamic Studies 

Sebagai suatu fakultas yang berada di dalam Universitas umum 

negeri, yang letaknya di tempat 181, Jl. Charoenpradit, Kecematan 

Rusamilae, Kabupaten Mueang, Propinsi Pattani. 

 

4. Sistem Perkuliahan  

Sistem studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk kuliah teori dan 

prektek, perkuliahan teori bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan 

penguasaan mahasiswa atas teori, prinsip dan konsep yang berkaitan dengan 

satu bidang studi, bentuk perkuliah ini dapat dilakukan lewat kegiatan tatap 

muka diantara dosen dan mahasiswa. Sedangkan perkuliahan praktek 

bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas, 

dan bentuk perkuliahan praktek ini dilakukan ketika mahasiswa membantu 

masyarakat. 

Penghargaan terhadap kegiatan akademik mahasiswa tersebut 

dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), satuan kredit semester (sks) 

adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 

satuan kredit semester (sks) yang mana dalam satu tahun mempuyai dua 

semester biasa dan satu semester special (summer). Dalam semester biasa 
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mahasiswa yang statusnya normal bisa mengadakan matakuliah minimal 9 

sks dan maksimal 22 sks sedangkan mahasiswa yang status non-normal 

minimalnya 9 sks dan maksimal 15 sks dan pembayaran sumbangan 

pembinaan pendidikan (spp) itu biasa menurut kuliah. 

Semester special (summer) mahasiswa yang mau ikut dalam 

perkuliahhan itu maksimalnya 9 sks dan minimal 3 sks, sedangkan spp itu 

agak mahal dari sumbangan pembinaan pendidikan (spp) semester biasa dan 

matakuliah yang membuka perkuliahan itupun tidak banyak tergantung 

dengan dosen yang mengajar.  

Adapun kegiatan perkuliahan di mulai pada jam 08.00 sampai jam 

21.00. Masa perkuliahan dibagi menjadi 14 jam kuliah dengan diselingi 2 

kali istirahat, sebagaimana tercantum dalam table berikut: 

                   

                   Jam perkuliah setiap hari 

Jam ke Jam perkuliahan 

1 08.00-08.50 

2 09.00-09.50 

3 10.00-10.50 

4 11.00-11.50 

5 Istirahat 

6 13.00-13.50 

7 14.00-14.50 

8 15.00-15.50 

9 16.00-16.50 

10 17.00-17.50 

11 Istirahat 

12 19.00-19.50 

14 20.00-20.50 

  Table 4.1 jam perkuliahan    
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5. Keadaan Dosen 

Collage of Islamic Studies mempunyai 36 orang dosen tetap dengan 

berbagai bidang keahlian, dosen yang tetap ini ada yang berasal dari 

Thailand dan ada yang asal dari negara-negara yang lain. Semua 36 orang 

dosen yang tetap ini bertugas dalam 6 jurusan sarjana, 2 jurusan magister 

dan 1 jurusan doktor yaitu: 

No Nama Jurusan  

1. Dr.Isma-ie Katih Studi Islam (Program thai): Kajur 

2. Dr.Abdulhadee Sabuding Studi Islam (Program thai) 

3. Assist.Prof.Abdulrashid 

Chema 

Studi Islam (Program thai) 

4. Dr.Rusdee Taher Studi Islam (Program thai) 

5. Asem  Ash-shareef Studi Islam (Program Internasional): Kajur 

6. Fateemoh Chapakiya Studi Islam (Program Internasional) 

7. Dr.Ali Samoh Studi Islam (Program Internasional) 

8. Assist.Prof.Dr.Kader  Sa-ah Studi Islam (Program Internasional) 

9. Dr.Abdulai  M.Kaba (Libia) Studi Islam (Program Internasional) 

10. Dr.Sarawut Saithong Pendidikan Agama Islam dan keguruan Islam: 

Kajur 

11. Suwannee Langputeh Pendidikan Agama Islam dan keguruan Islam 

12. Dr.Samsoo Sa-u Pendidikan Agama Islam dan keguruan Islam 

13. Dr.Kate Asmimana Pendidikan Agama Islam dan keguruan Islam 

14. Dr.Punya Nawong Pendidikan Agama Islam dan keguruan Islam 

15. Dr.Yadulhak Mingsamorn Syari’at Islam: Kajur 

16. Dr.Maroning Salaming Syari’at Islam 

17. Dr.Asman Taeali Syari’at Islam 

18. Assist.Prof.Suthisak Duereh Syari’at Islam 

19. Ibrahima Lamine Sano 
(Guinea) 

Syari’at Islam 

20. Dr.Sarfee Ardam Studi Timur Tengah: Kajur 

21. Dr.Abdulroning Suetair Studi Timur Tengah 

22. Dr.Mhd.Roflee Waehama Studi Timur Tengah 

23. Aris Hassama Ekonomi islam dan manajemen dalam Islam: 

Kajur 

24. Assoc.Prof.Abdullah Abru Ekonomi islam dan manajemen dalam Islam 

25. Dr.Tawat Noipom Ekonomi islam dan manajemen dalam Islam 

26. Darwish Mustafa Yacoub 

Moawad (Australia) 

Ekonomi islam dan manajemen dalam Islam 

27. Dr.Mahmood Hayeemad Ekonomi islam dan manajemen dalam Islam 
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28. Rulee Nuh Ekonomi islam dan manajemen dalam Islam 

29. Assist.Prof.Dr.Niloh Wae-u-

seng 

Manajemen pendidikan Islam: kajur 

30. Assoc.Prof.Dr.Ibrahem 

Narongraksakhet 

Manajemen pendidikan Islam (S2-S3) 

31. Assist.Prof.Dr.Ahmad 

Yeesunsong 

Manajemen pendidikan Islam (S2-S3) 

32. Dr.Abdulhakam Hengpiya Manajemen pendidikan Islam (S2-S3) 

33. Assoc.Prof.Dr.Abdullah 

Kareena 

Studi Islam (S2-S3): Kajur 

34. Assist.Prof.Dr.Abdullah 

Numsuk 

Studi Islam (S2-S3) 

35. Dr.Yusof Talek Studi Islam (S2-S3) 

36. Dr.Ilyas Sideh Studi Islam (S2-S3) 

 

Tabel 4.2:  Data dosen dan tugasnya 

 

 

B. Paparan Data Penelitian 

1. Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pengorganisasian isi buku ajar dan karangka isi pembelajaran di buat 

dari materi yang sederhana atau umum ke materi yang lebih rinci, sehimgga 

dapat meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran. Karangka isi dalam 

buku ajar tersebut sudah tepat dalam memberikan gambaran tentang pokok-

pokok materi dan tugas yang jarus dipelajari mahasiswa yang dituangkan 

dalam urutan materi yang mudah dipahami.  

Pengorganisasian isi dari subtansi kajian pokok yang masih bersifat 

umum ke materi yang lebih rinci. Dalam hal ini maka dosen yang mengajar 

dalam matakuliah masing-masing akan mengeluarkan materi-materi yang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. 

NO Isi Materi Keterangan  

1 Pengembanan ilmu Ulum-Hadis  Meliputi latar belakang Ulim-

Hadis, pengembangan ulum-

hadis, arti ulum-hadis, tujuan 
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ulum-hadis, kategori ulum-

hadis, dan hukum pembelajaran 

ilmu ulum-hadis  

2 Hadis dan kalimah yang searti 

dengannya 

Istilah hadis, istilah as-sunnah, 

istilah khobar, istilah asar, dan 

istilah secara praktek 

3 Cara catat hadis Istilah catatan hadis, latar 

belakang pencatatan hadis, dan 

penelitian hadis  

4 Sanad dan matan Bahan-bahan hadis, isnad hadis, 

dan matan hadis 

5 Klasifikasi hadis Klasifikasi hadis menurut asal 

usul hadis yaitu hadis kudsi, 

hadis nabawi, hadis maukuf, dan 

hadis maktu’ menurut penrowi 

yaitu hadis mutawatir dan hadis 

ahad 

6 Derajat dan jenis hadis  Meliputi hadis sohih, hadis 

hasan, hadis ma’ruf, hadis 

mahfuz, dan hadis dhoif 

7 Kesimpulan   

Tabel 4.3 Materi matakuliah ulum-hadis 

Penetapan materi pembelajaran dilakukan oleh dosen dengan 

menggunakan materi yang telah di siapkan oleh dosen yang mengajar 

sendiri dan melalui persetujuan staff collage. Begitu juga tujuan yang ingin 

dicapai dengan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam  juga sesuai 

dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Misalnya pada materi-

materi yang berbentuk teori atau doktrin kemudian menuju materi yang 

lebih luas dan terinci pembahasannya.  Hal ini senada dengan penjelasan 

yang diungkapakan oleh dosen Abdulhadi Sabuding. 

“การเรียนการสอนในรายวิชาอิสลามของวิทยาลัยเร่ิมจาการท่ีอาจารย์
ผู้สอนท าการหาเนื้อหาท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
แล้วก็จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของวิทยาลัยก่อนถึงจะ
เร่ิมท าการสอนได้ ในบางวิชาอาจารย์ผู้สอนอาจจะท าหนังสือหรือชีทเอง และ
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บางวิชากม็ีหนังสือท่ีทางวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้แล้ว ในความคิดของผม ผม
คิดว่าการท่ีอาจารย์ผู้สอนท าหนังสือเองมนัจะตอบโจทย์ต่อความต้องการของ
นักศึกษามากกว่า และอาจารย์ผุ้สอนกม็คีวามรู้ลึกซ้ึงต่อเนือ้หาท่ีสอนมากกว่า
ด้วย ในบางกรณีอาจมกีารปรับเปลี่ยนเนือ้หาเพ่ือความเหมะสมของนักศึกษา
ได้ง่ายกว่า”97

 (Pembelajaran PAI di Collage of Islamic mulai 

dari dosen yamg mencari materi yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa, setelah itu materi harus di setujui 

oleh staff collage dulu barulah bisa di mengajar. Dalam 

beberapa matakuliah dosen yang buat buku ngajar sendiri 

melaui persetujuan  staff collage dan ada juga matakuliah 

yang bukunya sudah di sedia oleh pihak collage. Menurut 

pendapat saya, kalau buku ngajar itu di sedia oleh dosen 

yang mengajar sendiri lebih cocok/sesuai daripada yang di 

sedia oleh pihak collage karena dosen lebih memahami 

materi yang akan di bahas dan jika materi itu tidak 

cocok/sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dosen bisa 

langsung untuk di ganti isi materi) 

      
Hasil dari wawancara ini dapat di ketahui bahwa materi yang 

digunakan dalam pembelajaran PAI di Collage Of Islamic Study ini dibagi 

menjadi dua, pertama yaitu isi materi disediakan oleh pihak collage melalui 

buku daras PAI. Dan yang kedua adalah isi materi di sedia oleh dosen yang 

mengajar dalam matakuliah itu sendiri. 

Dosen PAI membuat silabus dalam pembelajaran agar mahasiswa 

mudah memahami dan mudah mempersiapkan dalam mempelajari ilmunya 

pada tiap kali pertemuan belajar mangajar. Dan metode yang di guna di 

dalam kelas adalah metode ceramah. Seperti yang di jelas oleh Dr. Samsu 

Sa-u sebagai berikut.        

 “การสอนของผม จะเน้นบรรยายมากกว่า แต่การบรรยายของผมก็
บรรยายตามซีลีบัสท่ีแจกไปให้กับนักศึกษาแล้วก่อนหน้านี ้ผมจะเน้นผู้ เรียน
เป็นหลัก คือบรรยายหรือสอนเพ่ือท่ีจะให้นักศึกษาได้เข้าใจในเนื้อหาอย่าง
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 Abdulhadi Sabuding, Wawancara, (Rusamilae, 1 Maret 2016) 
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มากท่ีสุด เนือ้หาการสอนในระดับมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างท่ีจะเจาะลึกลงไป
ในรายวิชามากกว่าในระดับก่อนหน้านีคื้อ ระดับมัธยม เพราะนักศึกษาส่วน
ใหญ่ก็ได้ผ่านการเรียนวิชาอิสลามศึกษาในระดับเบื้องต้นมาพอสมควรแล้ว 
เร่ืองเนื้อหาเราจะเน้นเนือ้หาการสอนเพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะไม่ให้เกิดความแตกแยก ส่วน
เร่ืองการแต่งกายหรือการอยู่ ร่วมกันชายหญิงท่ียังไม่ได้แต่งงานกันน้ันเรา
สอนไม่มาก เพราะเท่าท่ีสังเกตุมานักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจและปฎิบัติได้ดีอยู่
แล้ว”98

 (Bentuk yang saya ngajar lebih cenderung kepada 

metode ceramah yang bahas di dalam hal-hal yang sudah 

di catat dalam silabus yang sudah saya bagikan dalam 

pertemuan pertama. Saya lebih menekankan mahasiswa 

atau mengajar supaya mahasiswa yang saya ngajar dapat 

memahami dalam materi yang saya sampaikan. Isi 

pembelajaran PAI di peringkat perguruan tinggi lebih 

dalam dari pada peringkat sebelumnya, karena 

kebanyakan mahasiswa sudah belajar matakuliah PAI 

primer dari peringkat sebelumnya. Jadi isi pembelajaran 

yang saya sampaikan untuk bisa diguna di dalam 

kehidupan sehari-hari, kehidupan didalam social 

multicultural untuk mencegah kerusakan, bahkan hal 

menutup aurat atau bergaulan di antara laki-laki dan 

perempuan itu tidak di bahas banyak karena mahsiswa 

saya sudah memahami dan sudah ngerjakan/praktek 

sekarang)     

 

Dari pernyataan di atas di jelas bahwa dalam pertemuan pertama dosen 

sudah di bagi silabus kepada mahasiswa, di dalam silabus itu mengandung 

isi materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap kali pertemuan. Metode yang di 

guna adalah metode ceramah yang mana metode ini digunakan untuk 

mahasiswa lebih mudah memahami dalam hal-hal yang dosen jelaskan, 

karena isi pembelajaran PAI yang di bahas dalam peringkat perguruan 

tinggi ini lebih dalam dari pada pringkat sebelumnya oleh karena mahasiswa 

sudah mempelajari matakuliah PAI dari peringkat SMA/SMP. Isi 
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pembelajaran yang di bahas lebih cenderung kepada penggunaan untuk 

mencengah kehidupan dalam social multicultural yang mana menurut dosen 

yang mengajar bahwa hal ini mahasiswa masih banyak kurang memahami.  

2. Strategi Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Sebelum memulai pembelajaran dosen mengucapkan salam dan 

langsung masukkan ke dalam materi yang mau di sampaikan dengan tidak 

mengulang kembali materi yang sudah lalu lagi. Dan dalam pengunaan 

media, dosen membuat uraian singkat terkait materi yang di pelajari melalui 

power point kemudian memberikan penjelasan, hal ini di lakukan ketika 

pembelajaran dalam kelompok besar dan kecil dan di dalam pembelajaran 

individu itu penggunaan media itu berbeda lagi.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa media 

pembelajaran yang di gunakan dalam pembelajaran PAI, meliputi media 

tradisional berupa pernyataan verbal dari dosen, papan tulis (White Board), 

power point, LCD, dan buku daras PAI yang sudah ditentu oleh dosen.
99

 Hal 

ini senada dengan pernyataan Abdulhadi Sabuding bahwa. 

 

“นักศึกษาพรีเซ้นงานโดยการฉายสไลด์พาวเวอร์พ้อยเป็นหลัก ซ่ึง
การฉายสไลด์กจ็ะช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องถ่ายเอกสารรายงานเพ่ือแจกเพ่ือนๆ
ในห้อง”100

 (Mahasiswa melakukan presesntasi dengan 

menggunakan alat media power point. Jadi mahasiswa 

menyampaikan materi dengan slide sehingga tidak harus 

mengadakan makalah untuk teman-teman dalam kelas)   
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Pembelajaran PAI di Collage of Islamic Studies yang pertama dengan 

menggunakan media verbal berupa penjelasan dari materi oleh dosen. Selain 

menggunakan media verbal, dosen juga memanfaatkan media berbasis 

multimedia berupa power point  dengan alat pembantu LCD. Begitu pula 

ketika mahasiswa melakukan presentasi juga memanfaatkan media tersebut 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan tidak bosan. Buku daras mata 

kuliah PAI juga menjadi alat pembantu mahasiswa dalam pembalajaran. 

Dalam hal menggunakan media, dosen membuat uraian singkat terkait 

materi yang di pelajari pada power point kemudian memberikan penjelasan 

rinci secara verbal melalui microfone. Hal itu dilakukan dosen ketika 

melakukan pembelajaran dalam kelompok besar dan kecil, kelompok besar 

mempunyai jumlah mahasiswa 70-80 orang dan kelompok kecil mempunyai 

jumlah mahasiswa  35-40 orang.
101

 

Interaksi mahasiswa dengan dosen terjadi antaranya ketika dosen 

memberikan peluang kepada mahasiswa untuk menanya di waktu akhir 

perkuliahan. Ataupun sebaliknya, mahasiswa yang mengajukan pertanyaan 

atas penjelasan dosen yang belum dipahami. Dengan hal ini dosen tidak 

membatasi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Hal ini seperti yang di 

unggapkan oleh Ruslee Nuh sebagai berikut. 

“การเรียนการสอนใ นห้องเรียนจะเป็นแนวบรรยาย คือ อาจารย์ท า
การอธิบายหรือสอนเนื้อหาท่ีได้ใส่ไว้แล้วในแผนการสอน ซีลาบัส และพอ
บรรยายเสร็จหรือระหว่างๆการบรรยายการบรรยายอาจารย์กจ็ะเปิดโอกาศให้
นักศึกษาได้ซักถามในประเดน็ท่ีได้เรียนมา แต่ปัญหามนัอยุ่ท่ีว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่จะไม่ถามหรือถ้าถามกเ็ป็นส่วนน้อย ท าให้อาจารย์ไม่รู้ว่านักศึกษาเข้าใจ
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ในเนือ้หาอย่างแท้จริงหรือไม่ ผมในฐานะอาจารย์กจ็ะมกีลยทุย์ในการสอนใน
แบบของผม คือ ผมจะมคีะแนนพิเศษให้กับนักศึกษาท่ีถาม และบางคร้ังกจ็ะมี
งานใหนักศึกษากลับไปท าเพ่ือดูว่านักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาจริงหรือไม่”102

 

(Pembelajaran PAI di kelas mengguna metode ceramah, 

dosen akan menjelaskan materi yang sudah di jelaskan 

dalam silabus dan ketika sedang atau sesudah ngajar dosen 

akan membuka puluang untuk mahasiswa di tanyakan 

masalah yang tersangkut dengan materi  yang dosen sudah 

di sampaikan. Tetapi tidak banyak mahasiswa yang 

bertanya kadang-kadang tidak ada yang bertanya, hal ini 

membuat dosen tidak dapat mengetahui bahwa mahasiswa 

itu faham atau tidak terhadap materi yang sudah 

disampaikan itu. Saya sebagai dosen harus mengadakan 

strategi dalam pembelajaran, jadi saya bagi point/nilai 

kepada mahasiswa yang menanya ataupun saya bagi 

tugas/makalah untuk mau lihat bahwa mahasiswa saya itu 

benar-benar faham atau tidak)       

 

Hasil dari wawancara diatas di jelas bahwa di dalam kelas 

pembelajaran dosen akan membuka peluang untuk mahasiswa bertanya 

terhadap materi yang sudah di sampaikan tetapi kadang-kadang tidak ada 

mahasiswa yang bertanya sehingga dosen mengada strategi yang baru yaitu 

dosen akan membagai nilai kapada siapa saja yang bertanya atau menjawap 

soalan, dan di bagitugas atau makalah tambahan.  

Abdulhadi Sabuding menjalaskan lagi bahwa untuk berinteraksi 

dengan mahasiswa sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang 

menarik itu tentu saja dosen harus melihat kondisi mahasiswanya. Seperti 

yang di jelaskan dalam wawancara berikut.    

“มนักอ็ยู่ท่ีเทคนิคของอาจารย์แต่ละคนว่ามเีทคนิคหรือวิธีการอย่างไร
เพ่ือท่ีจะให้นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียนในห้อง คือบางอาจารย์ก็จะมี
การเปรียบเทียบเนือ้หาการสอนกับเร่ืองราวต่างๆ เพ่ือเรียกความสนใจให้กับ
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นักศึกษา”103
 (Tergantung dosennya masing-masing, 

bagaimana membuat mahasiswa aktif. Untuk menciptakan 

pembelajaran di kelas. Biasanya ketika dosen menjelaskan 

materi dia menganalogikan dengan hal-hal yang menarik 

bagi mereka) 

 

Interaksi mahasiswa terhadap pesan pembelajaran dalam bentuk 

mahasiswa ikut aktif dalam pembelajaran, memperhatikn uraian materi dan 

mencatatnya di buku masing-masing. Interaksi juga tampak ketika 

mahasiwa membaca ataupun mempelajari bahan materi yang di pelajari. 

Interaksi dengan teknik pembelajaran juga tampak misalnya pada saat 

mahasiswa berpartisipai aktif dalam kegiatan diskusi kelompok
104

. 

Sedangkan interaksi mahasiswa dengan latar pembelajaran hanyalah 

berada di dalam kelas. Hasil wawancara dengan Suwanee langputeh. 

  “การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะท า เพราะเวลาไม่พอ
ต่อการท ากิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับนักศึกษา การเรียนการสอนท่ีเราท า
ได้ในตอนนีก้็คือ การสอนท่ีเป็นแค่ทฤษฎีเท่าน่ัน”105 (Pembelajaran 

dengan latar di luar kelas memang tidak kemungkinan 

untuk dilakukan,karena waktu tidak cukup, jadwalnya 

mahasiswa yang cukup ketat pergantian jam pelajarannya. 

Sehingga disiasati dengan tetap melakukan pembelajaran 

di dalam kelas namun apa yang di bahas adalah hal-hal 

yang kontekstual.) 
 

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa interaksi mahasiswa 

dengan latar pembelajaran yang bisa dilakukan itu hanya didalam kelas 

sahaja. Karena waktunya pembelajaran yang ketat sehingga mahasiswa 

tidak bisa untuk melakukan pembelajaran di luar kelas.  

                                                           
103

 Abdulhadi Sabuding, wawancara, (1 Maret 2016) 
104

 Observasi, Tanggal 13 Maret 2016 
105

 Suwanee langputeh, wawancara, (Rusamilae, 2 Maret 2016) 



97 
 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran matakuliah PAI yang 

dilaksanakan di Collage of Islamic Studies adalah dalam bentuk kelompok 

besar, kelompak kecil dan individual. Pembelajaran yang di lakukan dosen 

di dalam kelas dalam bentuk kelompak besar terjadi saat dosen memberi 

penjelasan materi PAI, pembelajaran kelompak besar dilaksanakan di dalam 

kelas dengan jumlah mahasiswa mencapai 75-80 orang. Bentuk kelompak 

kecil ketika dosen membagi  mahasiswa dalam kelompak kecil untuk 

melakukan diskusi atau tugas laporan studi. Dan bentuk individu dilakukan 

dosen dengan memberi tugas individu kepada mahasiswa untuk membuat 

laporan studi atau makalah.
106

 

Hal ini dapat di pahami bahwa strategi penyampaian dalam 

pembelajaran tentu saja sangat bergantung pada kondisi mahasiswa dan juga 

karateristik materi itu sendiri. Selain itu juga yang paling penting adalah 

bagaimana cara khas dosen dalam menyampaikan pembelajarn sehingga 

mahasiswa dapat menangkap pesan pembelajaran dengan baik. Seperti yang 

di ungkap oleh Dr. Samsu Sa-u 

“กลยทุย์การสอนของแต่ละอาจารย์ก็จะแตกต่างกันออกไป คืออยู่ ท่ี
อาจารย์น่ันๆ ว่าจะสอนอย่างไรเพ่ือท่ีจะให้นักศึกษาเข้าใจและน าไปใช้ได้
จริง”107

(Strategi mengajar tiap-tiap dosen itu berbeda, 

tergantung seninya. Bagaimana dosen tersebut dapat 

menyampaikan materi sehingga mahasiswanya dapat 

memahaminya sekaligus mengamalkannya.) 
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3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan 

Berdasarkan catatan peneliti, dalam pengaturan dosen menyampaikan 

materi dengan teknik ceramah selama 50 menit, kemudian mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun menangkapi penjelasan 

dosen.
108

  

Pada pengamatan peneliti ketika mengikuti pembelajaran PAI di 

kelas, bahwa di tengah-tengah penjelasan materi dosen sesekali 

menyampaikan kepada mahasiswa bahwa tujuan dari mata kuliah 

pendidikan agama islam adalah untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa 

dalam beragama. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk 

mempertahankan motivasi belajar.
109

  

Motivasi dalam belajar mahasiswa tersebut di lihat pada pertanyaan 

yang mereka ajukan kepada dosen, meskipun di dalam kelas mereka tidak 

menanya tetapi kalu di luar kelas ada juga mahasiswa yang bertanya. Seperti 

yang diungkap oleh Ruslee Nuh sebagai berikut. 

“ก็มีบ้างนักศึกษาท่ีมักจะถามค าถามเม่ืออยู่นอกห้องเรียนแล้ว 
ถึงแม้ว่าตอนอยู่มนห้องเรียนพวกเขาจะไม่ค่อยถามซักเท่าไหร่ ค าถามท่ี
พวกเขาถามส่วนใหญ่ก็จะเก่ียวข้องกับกฎหมายในอิสลามและค าถาม
อ่ืนๆ”110 (Ada juga mahasiswa yang bertanya ketika di luar 

kelas, walaupun ketika di dalam kelas mereka tidak 

banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka 

tanyakan terkait dengan hukum islam, seperti bagaimana 

hukum dalam ini dan sebagainya.) 
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Hasil dari wawancara diatas dapat di ketahui bahwa bukan hanya di 

dalam kelas saja yang mahasiswa bertanya soalan yang berkenaan dengan 

hukum islam bahkan di luar kelas pun ada juga mahasiswa yang bertanya 

terkait dengan hal itu.  

Selain melaksanakan pembelajaran di kelas dosen juga memberikan 

tugas kepada mahasiswa secara individu ataupun secara kelompok. Seperti 

yang di jelas oleh Abdullah Abru sebagai berikut. 

“ก่อนท่ีจะมกีารสอบกลางภาคหรือสอบปลาบภาค ผมกจ็ะให้งานแก่
นักศึกษาก่อน งานท่ีผมได้ให้นักศึกษาน่ันคือ หาบทความเกี่ยวกับอิสลามใน
หัวข้อท่ีไม่ซ ้ากัน แล้วหลังจากน่ันผมก็จะให้นักศึกษาพรีเซ้นและท ารายงาน
ย้อนหลังเพ่ือท่ีจะได้ง่ายต่อการให้คะแนน”111 (Sebelum UTS atau 

UAS saya akan membagikan tugas-tugas kepada 

mahasiswa saya, tugas mandiri yang saya kasikan adalah 

memberikan tugas mencari artikle islamic dengan tema 

yang masing-masing berjumpa kemudian mahasiswa di 

suruh presentasikan setelah itu barulah di buat makalah 

untuk mendapat nilai.) 

      

Hasil dari wawancara diatas bahwa dosen PAI akan membagi tugas-

tugas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan agama islam supaya tugas 

ini dapat menjadi nilai tambahan kepada mahasiswa.   

Penilaian kemajuan belajar mahasiswa dilakukan dosen dalam 

beberapa aspek. Hal ini dapat di ketahui dengan wawancara bersama 

Suwanee Langputeh. 

“การประเมินผลการสอนในห้องเรียน เราแบ่งเป็น 4 อย่างด้วยกัน น่ัน
กคื็อ สอบกลางภาค 30%, สอบปลายภาค 30%, ใบงาน 30%, และจิตพิสัย 
10% รูปแบบการประเมินนีส้ามารถปรับเปลี่ยนได้ไปตามความต้องการของ
นักศึกษา”112 (Bentuk evaluasi di dalam kelas di bagi menjadi 
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empat tahap, yaitu UTS 30%, UAS 30%, tugas 30%, dan 

kehadiran mahasiswa 10%. Dan bentuk evaluasi ini bisa di 

ubah sesuai kemampuan mahasiswa.) 

 

Sistem penilaian dilakukan dosen dalam segala aspek dan dalam 

bentuk penilaian yang bervariasi sesuai dengan kondisi mahasiswa dan 

karateristik materi.  

Kontrol belajar yang di lakukan dosen PAI di collage of islamic study 

di lakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Seperti yang di paparkan 

Suwanee Langputeh 

“ในทุกๆ คาบเราจะท าการเช็คช่ือการมาเรียนของนักศึกษา จนในคาบ
เรียน ไม่มนัีกศึกษาท่ีฝากเพ่ือนมาเซ็นช่ือการเข้าเรียน และเรากไ็ด้ตั้งข้อตกลง
ไว้ว่า ถ้าเข้าเรียนช้ากว่า 15 นาที เราจะถือว่านักศึกษาไม่มาเรียน ในทาง
กลับกัน ถ้าเรา(อาจารย์)มาสายเกิน 15 นาที นักศึกษาก็สามารถท่ีจะยกเลิก
คลาสน่ันได้”113 (Saya selalu mengabsen untuk mengecek 

kehadiran mahasiswa, sehingga tidak ada mahasiswa yang 

titip tanda tangan. Saya juga menerapkan peraturan untuk 

melatih kedisplinan mereka, misalnya siapa yang 

terlambat 15 minit maka tidak saya absen. Begitu juga 

sebaliknya, jika saya yang terlambat lebih dari 15 minit, 

maka saya silahkan mereka meninggalkan kelas saya)  

 

Selain di lakukan di dalam kelas, kontrol belajar mahasiswa juga 

dilakukan diluar kelas. Seperti yang di paparkan oleh Suwanee Langputeh. 

“ถ้าการ เ รียนในห้อง เราสามารถควบคุมนักศึกษาได้  แ ต่ ถ้า
นอกเหนือจากห้องเรียนแล้วเราไม่สามารถท่ีจะควบคุมนักศึกษาได้ จนท าให้
เราหาตัวแทนนักศึกในห้องเรียนน่ันๆ ท่ีมคีวามประพฤติดี มคีวามจริงใจท่ีสุด
เป็นผู้ ท่ีคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพ่ือนๆ ของเขาเวลาอยู่นอกห้องเรียน”114 
(Kalau di dalam kelas bisa saya mengontrol mereka, 

namun di luar kelas saya tidak bisa melakukan kontrol 

terhadap mereka. Sehingga saya selalu menggunakan 

informan terkait perilaku mahasiswa saya. Saya memilih 
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satu informan di kelas tersebut yang saya anggap paling 

jujur untuk menginformasikan perilaku teman-teman 

sekelasnya saat di luar kelas)  

 

Hal ini dapat di ketahui bahwa kontrol balajar yang lakukan di dalam 

dan di luar kelas itu berbeda, kontrol belajar yang lakukan di dalam kelas 

menurut wawancara di atas bahwa di dalam kelas itu sudah ada aturan yang 

tetap jadi mahasiswa dan dosennya harus ikutkan peraturan itu supaya tidak 

timbul masalah di belakang. Dan kontrol belajar yang berlaku di luar kelas 

itu dosen mempunyai cara tersendirian, dan dalam hal ini dapat di berubah 

sesuai dengan kondisinya.    

 

C. Hasil Penelitian 

1. Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

      Dalam mengorganisasikan isi pembelajaran PAI di Price of Songkla 

University (PSU), Pattani Campus, Thailand Selatan yang di 

laksanakan di collage of islamic study pada tahap awal adalah seorang 

dosen membuat isi materi yang akan disampaikan di dalam perkuliahan. 

Setelah materi dibuat, seorang dosen akan mengajukan materi tersebut 

kepada staff collage untuk mendapatkan persetujuan. Materi yang 

disetujui oleh staff collage kemudian diajarkan oleh dosen kepada 

mahasiswa di dalam kelas perkuliahan. Pengorganisasian materi dibuat 

dari materi-materi yang bersifat doktrin menuju ke arah materi-materi 

yang bersifat lebih luas dan terinci seperti masalah-masalah keIslaman 
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dalam kehidupan keseharian mahasiswa. Di beberapa matakuliah 

lainnya, sudah disediakan buku yang berisi materi yang mana dosen 

cukup menjelaskannya kepada mahasiswa tanpa harus membuat baru.  

      Dosen pada awalnya membuat silabus yang kemudian diberikan 

kepada mahasiswa supaya mahasiswa dapat mempelajari materi yang 

akan diajarkan sebelum masuk kelas. Silabus berisi materi selama satu 

semester untuk kemudian materi dijelaskan dosen di dalam kelas. 

Untuk metode yang digunakan adalah metode ceramah. Metode 

ceramah yang digunakan juga fokus pada materi penerapan karena 

sesungguhnya banyak mahasiswa yang sudah mempelajari materi-

materi yang diajarkan di jenjang sebelum mereka belajar di kampus. 

Metode ceramah ini adalah dosen menjelaskan materi kepada 

mahasiswa melalui verbal atau omongan. Isi materi di tingkat 

perkuliahan lebih mendalam dan memang tujuan utamanya adalah 

penerapan dalam kehidupan sosial multikultural karena menurut 

beberapa dosen masih banyak mahasiswa yang belum memahami hal 

ini secara komprehensif.  

  

2. Strategi Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Strategi penyampaian pembelajaran pendidikan agama islam di 

Prince of songkla university yaitu yang di laksana dalam collage of 

islamic study memperhatikan beberapa kompenen dalam 

pelaksanaannya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 
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Komponen utama yang harus di perhatikan yaitu media pembelajaran 

serta di dukung oleh bentuk pembelajaran mahasiswa. 

Dalam pembelajaran PAI di collage of islamic study  

memanfaatkan berbagai media, baik media berbasis manusia, media 

berbasis cetakan, media berbasis visual dan media berbasis mutimedia. 

Media berbasis manusia yaitu dosen yang menjelas materi kepada 

mahasiswa. Media berbasis cetakan yaitu buku daras PAI, makalah, 

artikle yang berkaitan dengan materi. Media berbasis visual yaitu ketika 

dosen memaparkan penjelasan secara singkat di papan tulis. Dan 

terakhir yaitu media berbasis multimedia yaitu ketika dosen mengajar 

atau ketika mahasiswa presentasi mengguanakan power point 

denganalat bantu LCD. 

Mahasiswa melakukan presentasi lewat power point dan tidak 

perlu membuat makalah untuk teman-teman dalam kelas. Dosen 

menjelaskan materi lewat power point lalu dijelaskan verbal 

menggunakan microfon ketika dalam pembelajaran kelompok besar dan 

kecil. Kelompok besar punya jumlah mahasiswa 70-80 orrang dan 

kelompok kecil jumlah mahasiswa 35-40 orang. Setelah dosen 

menjelaskan, mahasiswa punya kesempatan bertanya ke dosen. Kadang 

mahasiswa tidak bertanya kepada dosen sehingga dosen tidak tahu 

apakah mahasiswa sudah paham atau belum. Jadi, dosen membagi 

tugas kuliah kepada mahasiswa untuk mau lihat bahwa mahasiswa 

benar-benar faham atau tidak.  
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Dosen menjelaskan materi dengan menganalogikan materi itu 

dengan hal yang menarik agar mahasiswa tertarik dengan materi. 

Mahasiswa juga mencatat materi di buku catatan masing-masing. Selain 

itu, mahasiswa juga bisa berdiskusi dengan dosen atau teman satu kelas 

tentang materi. Diskusi hanya dilakukan di dalam kelas sebab 

mahasiswa punya jadwal ketat bila pembelajaran dilakukan di luar 

kelas. Strategi yang dipakai dosen sesuai materi dan juga latar belakang 

mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menangkap pesan pembelajaran 

dengan baik. 

 

3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

      Pengaturan dosen menyampaikan materi selama 50 menit dengan 

teknik ceramah, kemudian mahasiswa dapat bertanya tentang 

penjelasan dosen. Dosen memotivasi belajar mahasiswa dengan 

menyampaikan tujuan belajar di tengah-tengah belajar dalam kelas. 

Beberapa mahasiswa kadang bertanya di luar kelas tentang hukum 

Islam persoalan-persoalan agama. Selain itu, dosen juga memberi tugas 

tambahan untuk mahasiswa untuk dikerjakan di luar kelas. Tugas 

tambahan ini untuk menambah nilai mahasiswa.  

      Sistem penilaian mahasiswa bervariasi sesuai kondisi mahasiswa 

dan ciri khas materi masing-masing. Kontrol belajar mahasiswa 

dilaksanakan di dalam kelas misalnya dosen mengabsen mahasiswa dan 

melatih kedisiplinan mahasiswa. Untuk kontrol di luar kelas, seorang 
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dosen meminta bantuan seorang mahasiswa yang jujur untuk 

melaporkan perkembangan teman sekelasnya kepada dosen tersebut. 

Jadi, ketika di dalam kelas ada aturan antara mahasiswa dan dosen yang 

harus diikuti supaya tak timbul masalah di belakang. Tetapi, bila ada di 

luar kelas, dosen punya cara tersendiri untuk mengontrol 

mahasiswanya. 
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Pembelajaran 
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Dosen membuat isi materi untuk ngajar 
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minit/ 1 sks 
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dosen ke dlm buku catatan masing-masing 

Dosen mengguna berbagai-bagai media, 

yaitu media berbasis manusia, cetakan, 

visual, dan multimedia 

Pada pertemuan pertama dosen bagikan 

silabus yg berisi materi selama satu semester 

Materi yg bersifat doktrin menuju ke materi 

yg bersifat lebih luas 

Absen sebagai kontrol belajar didalam kelas, 

kalau di luar kelas dosen minta bantuan dari 

seorang mahasiswa yg jujur untuk 

melaporkanperkembangan temannya 
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BAB V  

PEMBAHASAN  

    A. Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

       Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari hasil 

wawancara mengenai strategi pengorganisasian pembelajaran adalah bahwa 

dosen pada langkah awal menyusun materi sesuai dengan kompetensi yang 

telah ditetapkan. Kemudian, materi yang telah disusun diserahkan kepada 

staff collage guna mendapatkan persetujuan. Bila sudah disetujui, materi 

kemudian disampaikan kepada mahasiswa di dalam kelas perkuliahan 

selama satu semester. Selain itu, ada beberapa materi yang sudah disediakan 

oleh universitas dalam buku daras PAI.  

       Dosen membuat silabus dari materi yang akan diajarkan kepada 

mahasiswa kemudian membagikannya kepada mahasiswa untuk dipelajari 

sebelum pembelajaran di dalam kelas dimulai. Dalam silabus juga 

disebutkan metode yang akan dipakai seperti ceramah. Kemudian juga ada 

media seperti slide power point yang digunakan dosen dan mahasiswa 

dalam mempresentasikan materi di dalam kelas perkuliahan. Kemudian di 

akhir perkuliahan dosen kadang memberikan tugas tambahan kepada 

mahasiswa untuk mengecek pemahaman mahasiswa mengenai materi yang 

baru saja disampaikan di dalam kelas perkuliahan.  

       Bila peneliti lihat dari kacamata teori strategi pembelajaran yaitu 

Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang 

dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, 

sampai ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang berlangsung 
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dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
115

 Maka, dari hasil 

penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa 

strategi pembelajaran pada tahap perencanaan adalah ketika seorang dosen 

menyusun sebuah materi untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari staf 

universitas. Selain itu, pembuatan silabus oleh dosen juga teermasuk dalam 

ranah perencanaan. Untuk tahap pelaksanaan kegiatan, dosen meminta 

mahasiswa mempelajari materi sebelum masuk kelas kemudian 

mendiskusikannya di dalam kelas melalui presentasi baik dari dosen 

maupun dari mahasiswa. Disini termasuk penggunaan slide power point 

merupakan penunjang pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas 

perkuliahan. Untuk program tindak lanjut, dapat dilihat dari pemberian 

tugas tambahan oleh dosen kepada mahasiswa guna mengetahui sejauh 

mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan atau 

dibahas di dalam kelas.  

       Untuk jenis-jenis strategi pembelajaran, pembelajaran PAI di Prince of 

songkla university adalah metode ekspositori atau bisa disebut materi 

ceramah dimana seorang dosen menjelaskan materi secara verbal kepada 

mahasiswa. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta 

didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.
116

 Untuk isi materi 

disusun dari materi-materi bersifat doktrin menuju materi-materi seputar 
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kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran materi-materi di dalam 

kelas lebih ditekankan pada aspek penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

daripada materi-materi yang hanya dihafal saja.  

       Menurut peneliti sendiri, silabus yang dipakai oleh dosen dalam 

mengajarkan materi kepada mahasiswa hendaknya tidak dirumuskan 

seorang diri. Dalam artian, akan lebih baik jikalau beberapa dosen yang 

memang mengajar pada mata kuliah PAI di kampus tersebut mengadakan 

musyawarah membahas materi apa yang akan disampaikan dalam satu 

semester. Tentunya, nanti di dalamnya akan ada banyak masukan, kritik, 

saran satu sama lain sehingga dapat memunculkan sebuah silabus yang baik 

untuk mahasiswa. Selain itu, dapat pula musyawarah penentuan silabus 

tersebut dilakukan antara dosen-dosen di kampus-kampus serupa yang 

memang di dalamnya terdapat mata kuliah PAI sehingga dapat membuat 

standar materi antara satu kampus dengan kampus lainnya. Selain itu, dapat 

pula kementerian bagian pendidikan menentukan sebuah kurikulum tertentu 

kemudian mengundang para pakar pendidikan di Thailand atau bahkan luar 

negeri Thailand untuk duduk bersama mendiskusikan silabus materi yang 

nantinya akan dipelajari di dalam kelas.  

 

 

    B. Strategi Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam   

       Berdasarkan temuan peneliti, pembelajaran PAI di Prince of songkla 

menggunakan berbagai media, baik media manusia, cetak, maupun visual 

multimedia. Penggunaan media ini untuk memudahkan mahasiswa dalam 
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memahami materi yang akan dipelajari. Hal ini senada dengan perencanaan 

pembelajaran dimana dituliskan di dalam silabus materi beberapa media 

untuk penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas. Media manusia 

berarti seorang dosen menyampaikan secara langsung dan verbal kepada 

mahasiswa tentang materi pembelajaran. Kemudian media visual misalkan 

seorang dosen menuliskan materi pada papan tulis. Sedangkan untuk media 

multimedia, terkadang dosen dan mahasiswa memanfaatkan LCD dan slide 

power point ketika pembelajaran berlangsung.  

       Selain media di atas dan strategi ceramah, pembelajaran PAI di Prince 

of Songkla juga menggunakan strategi kelompok dimana dalam satu kelas 

akan dibagi ke dalam beberapa kelompok misalkan 5-7 orang lalu mereka 

mendiskusikan materi yang dipelajari. Untuk strategi pembelajaran individu 

dapat dilihat dari pemberian tugas tambahan kepada mahasiswa sehingga 

mahasiswa dapat menambah pengetahuan ketika berada di luar kelas dengan 

mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh dosen. Bila strategi dilihat 

dari sisi pola hubungan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran, 

maka pembelajaran PAI di Prince of Songkla menggunakan pembelajaran 

tatap muka di dalam kelas, menggunakan media slide power point ataupun 

campuran antara keduanya.
117

   

       Mengenai strategi pembelajaran berdasarkan peranan pendidik dan 

peserta didik dalam pengelolaan pembelajaran, maka pembelajaran PAI di 

Prince of Songkla termasuk ke dalam pembelajaran yang berpusat pada 

pendidik karena mulai isi materi, media dan strategi yang digunakan lebih 
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menekankan pada pendidik misalnya metode ceramah, pengorganisasian 

materi oleh dosen sebelum mengajar. Sedangkan untuk pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik hanya didapat ketika peserta didik berada di luar 

kelas melalui tugas tambahan yang tidak selalu diberikan oleh dosen kepada 

mahasiswa. Di dalam mengerjakan tugas tambahan ini seorang mahasiswa 

dapat dengan aktif mengeksplorasi pengetahuannya melalui referensi yang 

ada seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya.  

       Strategi pembelajaran PAI di Prince of Songkla bila dicermati dari sisi 

proses berpikir dalam mengolah “pesan” atau materi pembelajaran maka 

dapat diambil benang merah berupa pembelajaran deduktif. Hal ini dapat 

dibuktikan dari pengorganisasian materi oleh dosen dimana seorang dosen 

ketika menyusun materi atau pembuatan silabus lebih menekankan pada sisi 

materi yang bersifat doktrin (umum) menuju materi penerapan dalam 

kehidupan (rinci, khusus, contoh).
118

 Hal ini sejalan dengan strategi 

penyampaian atau strategi ceramah yang digunakan oleh dosen dalam 

menyampaikan materi kepada mahasiswa.  

       Menurut peneliti, selain metode ceramah dan slide power point dapat 

pula dikembangkan atau digunakan metode lainnya mengingat terkadang 

mahasiswa mengalami kebosanan dengan penyampaian materi yang 

monoton atau tetap. Bisa diusulkan metode permainan, strategi belajar 

kelompok dan lain sebagainya yang tentunya didasarkan pada teori yang 

telah dikembangkan oleh para pakar strategi pembelajaran dan media 

pendidikan khususnya di bidang pendidikan agama Islam (PAI). Berbicara 
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mengenai penggunaan media dapat pula digunakan media multimedia 

mengingat kita telah memasuki era komunikasi dan IT yang cukup canggih 

dilihat dari alat, software, dsb. Sehingga, tentunya dengan membuat materi 

menggunakan media berbasis multimedia seperti flash, aplikasi 

pembelajaran tentunya akan lebih menyenangkan bagi mahasiswa untuk 

mempelajari materi yang ada.  

 

    C. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

       Berbicara masalah pengelolaan pembelajaran PAI di Prince of Songkla 

dapat digunakan pisau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi 

pembelajaran. Pertama, dari sisi faktor tujuan pembelajaran, maka 

pengorganisasian materi pembelajaran disusun sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai, hal ini termasuk juga dalam hal penggunaan media, strategi 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Materi-materi disusun dilihat 

pada apakah materi ini termasuk dalam ranah pengetahuan (kognitif) atau 

keterampilan (psikomotorik) ataukah hanya ranah sikap (afektif).
119

 Untuk 

tujuan pembelajaran ini, buktinya di Prince of Songkla seorang dosen 

menyampaikan tujuan pembelajaran di tengah-tengah menjelaskan sebuah 

materi di dalam kelas. Kedua, faktor materi pembelajaran yang dipelajari 

mahasiswa di dalam kelas dapat dibedakan apakah materi tersebut berupa 
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fakta (realita kehidupan), sebuah konsep, sebuah masalah, prosedur 

melaksanakan sesuatu ataukah hanya berupa sikap (nilai).
120

    

       Dilihat dari faktor siswa atau dalam konteks universitas adalah 

mahasiswa, maka seorang dosen ketika mengajar di dalam kelas hendaknya 

memperhatikan karakteristik tiap peserta didik agar materi yang diajarkan 

dapat dipahami secara utuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini juga 

terkait dengan sejauh mana tingkat perkembangan mahasiswa baik dari sisi 

umur, pemikiran, psikologis, mungkin juga fisik sehingga seorang 

mahasiswa pun tidak merasa bosan dengan materi yang disampaikan di 

dalam kelas.
121

 Keempat, dari sisi fasilitas,
122

 maka pembelajaran PAI di 

Prince of Songkla ini sudah didukung dengan fasilitas yang cukup memadai 

untuk pembelajaran di dalam kelas. Hal ini dapat dilihat dari seorang dosen 

yang menjelaskan materi dengan menggunakan papan tulis, atau 

menggunakan slide power point. Hal ini tentunya akan memudahkan 

mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan di dalam kelas 

karena materi tidak selalu disampaikan melalui verbal atau kata-kata oleh 

dosen, tetapi terkadang juga melalui media papan tulis dan slide power point 

menggunakan LCD di dalam kelas. Kelima mengenai waktu, bahwasannya 

pembelajaran PAI di dalam kelas adalah selama 50 menit penyampaian oleh 

dosen dilanjutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa kepada 
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dosen atau mungkin sebaliknya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

mahasiswa terhadap materi yang disampaikan selama 50 menit tersebut.
123

  

       Keenam dari faktor guru atau dosen, seorang dosen juga menjadi 

penentu sukses tidaknya sebuah pembelajaran di dalam kelas.
124

 Untuk 

peran dosen dalam pembelajaran PAI di Prince of Songkla adalah dengan 

mengabsen mahasiswa ketika bertatap muka, kemudian dilanjutkan dengan 

menyampaikan materi dengan ceramah, diskusi atau menggunakan slide 

power point. Selain itu, ketika berada di luar kelas, dosen juga memberikan 

tugas tambahan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat dengan leluasa 

menambah pengatahuan mengenai materi yang tidak didapatkan di dalam 

kelas. Dosen juga meminta salah satu mahasiswa yang memiliki tingkat 

kredibilitas tinggi untuk melaporkan kepada dosen tersebut mengenai 

perkembangan pemahaman dari teman-teman sekelasnya mengenai materi 

yang telah disampaikan di dalam kelas. Untuk sistem penilaian yang 

digunakan disesuaikan dengan materi yang dipelajari, bisa jadi evaluasi 

dalam bentuk soal uraian untuk menjelaskan, atau bahkan studi kasus, 

penelitian lapangan, dan lain sebagainya.  

       Untuk prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran PAI di Prince 

of Songkla maka jika dilihat dari sisi berorientasi pada tujuan, hal ini dapat 

dilihat dari pengorganisasian materi yang di dalamnya juga terdapat materi 

yang bertujuan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak hanya sekadar dihafal, 

dipahami lalu hilang tanpa adanya praktek di dalam kehidupan.
125

 Mengenai 
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aktivitas, maka metode presentasi slide power point di dalam kelas juga 

melatih mental mahasiswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya di 

hadapan dosen dan teman sekelasnya. Hal ini sangat penting mengingat di 

kemudian hari nanti tentunya seorang mahasiswa akan berhadapan dengan 

masyarakat yang lebih kompleks masalahnya daripada sekadar membahas 

materi pembelajaran di dalam kelas. Berbicara tentang individualitas  Untuk 

unsur individualitas dapat dilihat dari pemberian tugas oleh dosen kepada 

mahasiswa secara individu. Hal ini untuk mengetahui perkembangan 

pemikiran, intelektualitas dari tiap peserta didik sehingga kemudian seorang 

dosen dapat mengorganisasikan materi dengan lebih baik lagi dengan 

menyesuikan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan 

sebelumnya. Tentang integritas, maka pengorganisasian materi dengan 

tujuan tertentu sudah pasti tidak hanya fokus pada sisi kognitif atau 

pengetahuan saja, tetapi materi-materi penerapan dalam kehidupan sehari-

hari akan menuntut seorang mahasiswa sebagai agent of change 

mengaplikasikan apa yang didapat di bangku perkuliahan pada kehidupan 

sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.  

       Menurut pendapat peneliti, pengelolaan pembelajaran PAI di Prince of 

Songkla sudah cukup bagus. Namun, alangkah lebih baiknya bila 

kesemuanya itu benar-benar disiapkan sejak pembuatan silabus. Silabus 

yang ada berisi materi secara umum, sub bab dari materi, sumber referensi 

berupa buku, jurnal, dan sebagainya, kemudian alokasi waktu untuk setiap 

materi.  



116 
 
 

 

       Selain hal di atas, perlu dibuat pula Satuan Acara Perkuliahan (SAP). 

SAP ini adalah perencanaan pembelajaran di setiap pembelajaran yang akan 

berlangsung. Di dalamnya berisi rencana pembelajaran meliputi tujuan 

pembelajaran, materi, sumber referensi, alokasi waktu, sampai pada ranah 

evaluasi. Dalam SAP juga dikembangkan materi yang sesuai. Materi disini 

dapat berupa materi secara menyeluruh dan umum, atau bisa juga berupa 

materi yang mendetail dari awal sampai akhir sehingga diharapkan dengan 

adanya materi tersebut ada kesamaan pandangan antara dosen yang 

mengajar dengan mahasiswa yang diajar dan tidak berjalan sendiri-sendiri.  

       Mengenai kontrol dosen di luar kelas, selain pemberian tugas individu, 

dapat pula diberikan tugas kelompok, presentasi materi, penelitian lapangan 

sehingga pendalaman materi oleh mahasiswa menjadi lebih mendalam 

daripada hanya apa yang didapatkan di dalam kelas. Seorang dosen juga 

dapat membuat lembar perkembangan mahasiswa di tiap pertemuan. Dapat 

pula dosen memberikan tugas resume materi sebelum masuk kelas tentang 

materi yang akan dipelajari. Hal ini selain membangkitkan semangat 

mahasiswa untuk belajar materi baru, hal ini juga dapat menambah 

pengetahuan mahasiswa sebelum masuk kelas sehingga ketika perkuliahan 

berlangsung, suasana kondusif dan akademis di dalam kelas dapat 

diwujudkan dengan lebih efektif dan efisien.  
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BAB VI  

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

       Berdasarkan paparan data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 

pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal 

penting terkait fokus penelitian. 
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Pertama, perencanaan pembelajaran PAI di Prince of Songkla sudah 

cukup baik seperti seorang dosen membuat materi dan silabus kemudian 

diajukan kepada staff collage untuk disetujui, tetapi alangkah lebih baik bila 

beberapa dosen berkumpul untuk mendiskusikan materi apa yang seharusnya 

diajarkan kepada mahasiswa melihat faktor tujuan pembelajaran, faktor 

mahasiswa yang mepelajari materi, konteks kehidupan mahasiswa nantinya, 

dan juga penggunaan dan pemanfaatan media dan metode yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ada sedikit 

perbedaan dalam hal pengorganisasian silabus di Prince of Songkla dengan 

kampus di Indonesia misalnya. Di Thailand, khususnya Prince of Songkla 

pengorganisasian materi dilakukan oleh dosen seorang diri lalu diajukan 

kepada staf universitas untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan bila di 

Indonesia, terdapat sebuah badan misalkan Kementerian Agama bidang 

Pendidikan Tinggi yang merumuskan silabus dan garis besar materi yang harus 

disampaikan kepada mahasiswa. Baru kemudian di tingkat bawah atau dosen 

dengan mahasiswa materi tersebut diajarkan menyesuaikan dengan latar belajar 

materi tersebut dilihat dari fasilitas, waktu, kompetensi dosen, kompetensi 

mahasiswa dan seterusnya.  

       Kedua, mengenai strategi penyampaian materi, perlu adanya inovasi baik 

dari dosen maupun mahasiswa dalam hal pembelajaran khususnya di dalam 

kelas sehingga atmosfer akademik dan pencapaian tujuan pada silabus yang 

dibuat dapat tercapai dengan maksimal. Selama ini, materi disampaikan masih 

melalui metode ceramah, beberapa waktu mempergunakan papan tulis dan 

terkadang melalui slide power point. Perlu kiranya di  beberapa pertemuan 
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digunakan metode berbeda tentunya dengan bersandar pada strategi yang telah 

dikembangkan oleh para pakar strategi pembelajaran khususnya di bidang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar materi dapat 

dengan cepat terserap oleh mahasiswa dan juga pencapaian kompetensi dapat 

dilakukan dengan lebih maksimal.  

       Ketiga, tentang strategi pengelolaan pembelajaran PAI di Prince of 

Songkla tentunya sudah cukup baik. Alangkah lebih baik bila diperhatikan 

prinsip-prinsip strategi penbelajaran misalnya sisi tujuan pembelajaran 

hendaknya disusun berdasarkan kompetensi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembelajaran, hendaknya 

seorang dosen perlu mengulang materi yang telah lalu sebelum masuk ke 

dalam materi yang baru agar  ada kesinambungan antara materi yang pernah 

disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. Lalu, mengenai waktu 

perkuliahan PAI mungkin bisa ditambah agar mahasiswa lebih memahami 

mateeri yang dipelajari. Pemberian tugas tidak hanya perorangan, dapat pula 

diberikan tugas berkelompok dengan tujuan mengetahui sejauh mana tingkat 

kerjasama antara satu mahasiswa dengan teman satu kelasnya. Model evaluasi 

hendaknya pula dikembangkan dengan baik melihat pada kompetensi yang 

ingin dicapai, materi yang diajarkan dan juga hasil pemberian tugas tambahan 

oleh dosen kepada mahasiswa. Mengenai kontrol di luar kelas, dosen juga bisa 

mengajak berdiskusi mahasiswa tentang materi atau perluasan materi yang 

telah diajarkan di dalam kelas.      

B. IMPLIKASI  
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       Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pada luasnya strategi 

pembelajaran dalam pembelajaran PAI di lembaga kampus. Bidang 

perencanaan seperti pembuatan silabus dan sebagainya ternyata tidak hanya 

melalui musyawarah dosen tetapi dapat pula dibuat oleh dosen sendiri dengan 

persetujuan staf universitas. Hal ini dapat dimaklumi adanya karena perbedaan 

wilayah, budaya,  latar belakang dosen, mahasiswa dan lain-lain.  

       Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan atau merencanakan strategi pembelajaran PAI yang lebih baik 

terutama di Prince of Songkla melalui beberapa catatan dari peneliti di bagian 

pembahasan dan kesimpulan. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengungkap 

praktik perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran PAI yang masih 

belum ditemukan penyelesaiannya.    

    

 

 

C. SARAN 

       Saran penelitian ini sebagai berikut:  

1. Kepada para dosen matakuliah PAI di Prince of Songkla dapat 

meningkatkan strategi pembelajaran PAI baik dari segi perencanaan 

maupun pelaksanaan. Misalnya membuat silabus melalui musyawarah 

dosen PAI di lingkungan universitas, membuat inovasi dan variasi 

dalam hal strategi penyampaian meteri kepada mahasiswa, membuat 

acuan penilaian materi yang jelas guna mencapai tujuan yang 
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diharapkan, dan juga pemberian tugas-tugas terstruktur guna menambah 

pemahaman mahasiswa tentang materi yang dipelajari.  

2. Kepada Rektor Prince of Songkla dan Direktor  collage of islamic study 

dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja dosen dalam hal 

membuat perancangan strategi pembelajaran yang lebih pada bidang 

PAI secara khusus atau pada matakuliah lain secara umum.   
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 “แบบสัมภาษณ์” 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ “กลยุทธ์การเรียนการสอนอสิลามศึกษาในระดบัอุดมศึกษา; คณะอสิลามศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี” 

 

 

 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้สอบถามกลยุทธ์การเรียนการสอน
อิสลามศึกษา ณ มหาวิทยาลยัสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ขอ้มูลท่ีได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอข้อมูลจะเป็นการเสนอการวิเคราะห์
ภาพรวมของความคิดเห็นโดยไม่เจาะจงตวัผูใ้หข้อ้มูล 
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 แบบสมัภาษณ์ผูป้ระสานงานอาจารย ์

1. จ านวนอาจารยท่ี์สอนรายวชิาอิสลามศึกษา(อลักรุอาน, อูลูมมุลกรุอาน, อลั-ฮาดีษ, อากีดะห์ 

อิสลาม, ประวตัติศาสตร์อิสลาม,กฎหมายอิสลาม) มีก่ีคน? 

2. ในทศัณคติของคุณอะไรคือเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย ในการเรียนรายวชิาอิสลามศึกษา? 

3. รายวชิาอิสลามศึกษาท่ีเปิดการสอนใน วอศ. มีก่ีวชิา(อธิบายอยา่งละเอียด) 

4. โครงสร้าง/รูปแบบการจดัการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน วอศ. เป็นอยา่งไร? 

5. การร่วมมือของคณะอาจารยท่ี์สอนรายวชิาอิสลามศึกษา เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิผลของการเรียนการ

สอนเป็นอยา่งไร? 

6. ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีอะไรบา้ง? 

7. วธีิการควบคุมการด าเนินการเรียนการสอน(โดยอาจารย)์เป็นอยา่งไร 

 

 แบบสมัภาษณ์อาจารยส์อนอิสลามศึกษา 

1. สอนอิสลามศึกษามาก่ีปี? 

2. ในหน่ึงเทอมอาจารยส์อนก่ีคาบ/ชม. 

3. ในความคิดเห็นของอาจารยอ์ะไรคือความส าคญัในการเรียนอิสลามศึกษา 

4. ผลตอบสนองเป็นอยา่งไร 

5. อะไรคือมาตรฐานของรายวชิาอิสลามศึกษาท่ี นศ. จ าเป็นตอ้งมีความสามารถเป็นพิเศษ 

6. อาจารยไ์ดเ้ตรียมความพร้อมอะไรบา้งก่อนเขา้สอน 

7. วธีิการจดัการเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนของอาจารยเ์ป็นอยา่งไร 

8. อาจารยมี์วธีิการอยา่งไรในการเช่ือมโยงเน้ือหาการสอนใหต้รงกบัหลกัสูตรตามก าหนดการของ

มหาวทิยาลยั/คณะ 

9. อาจารยมี์เทคนิคอยา่งไรในการสอน? 

10. ส่ือการสอนท่ีอาจารยเ์ลือกใชมี้อรัยบา้ง? ใชส่ื้ออะไรเป็นพเิศษ? 

11. อะไรคือสภาพพ้ืนฐานของการศึกษาท่ีอาจารยน์ ามาประยกุต ์ในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

12. อาจารยมี์วธีิการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร? 

13. อาจารยมี์วธีิการอยา่งไร ในการเผชิญหนา้กบันศ. ท่ีมีบุคลิก/อุปนิสยั แตกต่างกนั 

14. อาจารยมี์วธีิการอยา่งไรในการควบคุม การเรียนการสอน ในฐานะท่ีคุณเป็นอาจารยส์อนอิสลาม

ศึกษา 

15. อาจารยมี์วธีิการประมวลผล ความกา้วหนา้ในการเรียนของนศ. อยา่งไร? 
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16. อาจารยมี์วธีิการในการประมูลผลการเรียนอิสลามศึกษาอยา่งไร; ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ, 

ประสิทธิภาพ และ จิตพิสยั ของนกัศึกษา 

17. ในทรรศนะของคุณ คุณคิดวา่กลยทุธ์/วธีิใด ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

 

 แบบสมัภาษณ์นกัศึกษา 

1. ในทรรศนะของนศ. วชิาอิสลามศึกษาในระดบัมหาลยัเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัมธัยมตน้/ปลาย 

แลว้เป็นอยา่งไร? (ในดา้นความน่าสนในของเน้ือหา) 

2. รูปแบบการสอนแบบไหนท่ีนศ. สนใจ? 

3. การเรียนการสอนแบบท่ีไหนมกัจะปฎิบติักนัอยูบ่่อยคร้ัง? 

4. อะไรท่ีนศ. ปฎิบติักนั ในขณะอาจารยถ่์ายทอดความรู้/สอน (เขียน, บนัทึกเสียง, ขีดเสน้ อ่ืน) 

5. อะไรท่ีเป็นอุปสรรคของนศ. ในการเรียนอสลามศึกษา 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาอสิลามศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาควชิาอสิลามศึกษา วทิยาลยัอสิลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอสิลามศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
                                          วทิยาลยัอสิลามศึกษา ภาควชิาอสิลามศึกษา  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย: หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษา  
ภาษาองักฤษ: Bachelor of Arts Program in Islamic Studies  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบณัฑิต (อิสลามศึกษา)  

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)  
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (Islamic Studies)  

B.A. (Islamic Studies)  
3. วชิาเอก  

อิสลามศึกษา  

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
ไม่นอ้ยกวา่ 137 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลกัสูตร  
     5.1 รูปแบบ  

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี  

    5.2 ภาษาทีใ่ช้  
ภาษาไทย และภาษาองักฤษร้อยละ 20 

    5.3 การรับนักศึกษา  
รับนกัศึกษาไทย  

    5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง  
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   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลกัสูตร ศศ.บ สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550  
 ไดรั้บอนุมติัจากสภาวชิาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 121 (3/2554) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554  
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 331 (4/2554) เม่ือวนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2554  
เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบั อุดุมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557  

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสาเร็จการศึกษา  
1) บุคลากร พนกังานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เจา้หนา้ท่ีบุคคล นกัวชิาการดา้นอิสลามศึกษา 

เป็นตน้  

2) ทางานผูช่้วยวจิยัดา้นอิสลามศึกษา  

3) เจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานในองคก์รสงัคมการเมือง เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา  

4) ครู อาจารย ์ผูส้อนทางดา้นอิสลามศึกษา  

5) งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการบินของตะวนัออกกลาง เป็นล่ามในโรงพยาบาลเอกชน สถานทูตและ
สถาน กงสุลต่างๆ  

9. ช่ือ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  วุฒิการศึกษา  (สาขา) /

สถาบัน 
ปีทีจ่บ 

1. นายอบัดุลฮาดี สะบูดิง  อาจารย ์  ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 2547  

   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
2. นายอีสมาแอ กาเตะ๊  
 

อาจารย ์  ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)  
มหาวทิยาลยัสงขลาน
ครินทร์  

 2547   

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
     10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
       10.2 อาคารวทิยอิสลามนานาชาติ วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่าเป็นต้องนามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2554–2559) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดทั้ งความเปล่ียนแปลง โอกาสและภยัคุกคามทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้นการบริหาร
จดัการองคค์วามรู้อิสลามศึกษาให้เป็นระบบเป็นส่ิงจาเป็น รวมถึงการประยุกตใ์ชอ้งค์ความรู้ในดา้น
อิสลามโดยบูรณาการณ์กบัศาสตร์ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เพื่อผลิตผูน้าชุมชนดา้นศาสนา
อิสลามช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัและวถีิปฏิบติัของศาสนาอิสลาม ใหเ้กิดเป็นจุดแข็งใน
สงัคมไทย รวมถึงการผลิตผูท้รงความรู้ทางอิสลามในดา้นการพฒันาองคก์รทางเศรษฐกิจให้ถูกตอ้งตาม
หลกัการอิสลาม  

 
     11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

ในโลกยุคโลกาภิวตัน์ได้มีอิทธิพลอย่างกวา้งขวา้งต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและ
วฒันธรรม และยงัส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบนัและยงัมีผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม ทาให้
มนุษยข์าดความคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีนาและขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปใน
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคาสอนของศาสนาซ่ึงจะนาพาสู่การใชชี้วิตอยา่งเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของ
สงัคมไทย  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน  
       12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจาเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรใน
เชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ และรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิต
บุคลากรทางอิสลามศึกษาท่ีมีความพร้อมทางวิชาการท่ีมีศักยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กับ
ลกัษณะงานทั้ งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในกรอบครรลองคลองธรรม โดยตอ้งปฏิบัติตนอย่าง
เคร่งครัดในอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัดา้นมุ่งสู่
การเป็นผูน้าในดา้นอิสลามศึกษา การวจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและมีความรู้ความสามารถ  

       12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั  
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอิสลามศึกษา และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีดีและมี
ความรู้ความสามารถ หลกัสูตรน้ีจึงนับเป็นกลไกสาคญัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและสร้างองค์
ความรู้ในศาสตร์ท่ีมีความจาเป็นต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัอิสลามศึกษา ซ่ึงมี
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ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงในการพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการนาพาประเทศชาติสู่ความมัง่คง 
ปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนื 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญา  

ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีองคค์วามรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์อิสลามอยา่งครอบคลุม 
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอย่างสมดุลและประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาวนัในพหุสังคม
อยา่งมีความสุข มีความคิดริเร่ิม มีวิจารณญานในการสร้างสรรคส์ังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคมส่วนรวม  

1.2 ความสาคัญ  
1) หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการแต่ละพื้นท่ีของชุมชนในดา้นการพฒันา

องคค์วามรู้และความเช่ียวชาญดา้นวทิยาการอิสลาม  
2) หลักสูตรน้ีมีความสาคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการ

เรียนรู้และเขา้ใจ เก่ียวกบัวทิยาการอิสลาม  
3) หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองอตัลกัษณ์ในพื้นท่ี  
4) หลกัสูตรน้ีสามารถแกปั้ญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาอิสลามศึกษาได ้ 

1.3 วตัถุประสงค์  
เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี  
1) มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถนาไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองและสังคมได ้ 

2) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ โดยการศึกษา คน้ควา้ วิจยัทางดา้นอิสลาม
ศึกษาให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัวิทยาการ
อิสลามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3) บริการวชิาการดา้นอิสลามศึกษาท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูส้นใจ  

4) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม มีความสามารถในการประยุกตใ์ช้
ความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศในการใชชี้วติในพหุสังคมอยา่งมีความสุข  

5) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
   
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง   กลยุทธ์  หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี  

    
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ สกอ.  
 

 

 

 

 

1. ติดตามการป รับป รุ งหลัก สูตร
อยา่งสม่าเสมอ  

2. ป ร ะ ชุ ม /สั ม มน า ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจาหลกัสูตร  

3.  ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในสาขาวชิา  

4. ติดตามความคาดหวงัของสังคมต่อ
บณัฑิต  

 

1. รายงานการประเมิน
หลกัสูตร  
2. เอกสารการปรับปรุง
หลกัสูตร  
3. ผลสรุปและผลการ
ประเมินการประชุมสมัมนา  
4. รายวิชาในหลักสูตรท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปล่ียนแปลงความต้องการ
ของบณัฑิต  

    
2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ใหเ้ป็น active learning  
 

 

 

 

 

1. เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียน การสอนแบบ active learning  
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ  
3. จดัให้มีการดูงานในองคก์รต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัอิสลาม  
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ active learning  
 

1. จานวนอาจารย์ท่ีร่วม
กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ
การจัดการเรียน การสอน
แบบ active learning  
2. ผลการประ เ มิน
ประสิทธิภาพ การเรียนการ
สอนแบบ active learning  
3. จานวนโครงการ การดู
งานในองคก์ร  
4. ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อการเรียนการสอนแบบ 
active learning  

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง  
 

1. เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียน  การสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อนจาก 

 1. จานวนอาจารย์ท่ีร่วม
กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ
การจดัการเรียน การสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

  best practice การเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

2. ผลการประ เ มิน
ประสิทธิภาพการเรียนการ 
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 3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเน้นพฒันาการของ
ผูเ้รียนในแผนการจัดทารายละเอียดของ
รายวชิา  
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาคญั  
 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
4. จานวนรายวิชาท่ีกาหนด
กิจกรรมการ เ รี ยน รู้ด้ว ย
ตนเอง  
5. จานวนรายวิชาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียน  

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล  
 

1. กาหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ขอ้สอบในทุกรายวชิา  
2. กาหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมินแต่
ละรายวชิา  
 

1. รายงานการวิเคราะห์
ขอ้สอบ  
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ  
3. เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล  
4. จานวนรายวชิาท่ีใชว้ธีิการ
วัด และประ เ มินผลต าม
เกณฑท่ี์กาหนด  
5. ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล  

5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุก
ดา้น  
 

1. พฒันาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทกัษะการปฏิบติัการในแต่ละดา้น  
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยใ์นการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้น  
 

1. จานวนอาจารย์ท่ีร่วม
กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
2. ผลการประ เ มิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละดา้น  
3. ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อการจัดการเ รียนรู้ของ
อาจารย ์ 
4. ผลการประเมินนกัศึกษา
ในแต่ละมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  

6. ส่งเสริมการจัดการเ รียนรู้ 1. ใชภ้าษาองักฤษ 20 % ในการสอน  1. จานวนอาจารย์ชาว
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ภาษาองักฤษ  
 

 ต่างประเทศ  
2. จานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน
ภาษาองักฤษ  
3. เอกสารประกอบการสอน
ท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

 
   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้กาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ฌ)  
1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี  
1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 

2. การดาเนินการหลกัสูตร  
2.1 วนัในการดาเนินการเรียนการสอน  
วชิาภาคทฤษฎีเรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
วชิาภาคปฏิบติัเรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
ภาคตน้ เดือนมิถุนายน – กนัยายน  
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กมุภาพนัธ์  
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
1) ตอ้งสาเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

2) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

3) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกภายใตโ้ครงการนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โครงการส่งเสริม
เด็กดีมีคุณธรรม โครงการรับนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และโครงการคดัเลือกโดยตรงท่ีวิทยาลยัอิสลามศึกษาเป็นผูด้าเนิน
การ  

2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้า  
1) ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาต่างประเทศค่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะ ภาษาองักฤษ และภาษา

อาหรับ  
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2) ขาดทกัษะในการปรับตวัเขา้กบัระบบการเรียนในระบบมหาวทิยาลยั  

3) นกัศึกษามีความขาดแคลนในดา้นทุนทรัพย ์ 

4) ระดบัพ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษาต่างกนัมาก  

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1) จดักิจกรรมสอนเสริมภาษาองักฤษและภาษาอาหรับแก่นกัศึกษาแรกเขา้  

2) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษพ้ืนฐานสาหรับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

3) จดัหาทุนการศึกษาใหน้กัศึกษา  

4) จดักิจกรรมเสริมทกัษะการศึกษา และการใชชี้วติในระบบมหาวทิยาลยั  

5) แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 180 180 240 240 
คาดวา่จะจบ - - - - 60 

 
 

2.6 ช่ือ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
2.6.1 อาจารย์ประจาหลกัสูตร  
 

ล าดั
บ 

ช่ือ/สกุล ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา/
สถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1 นาย อบัดุลรอชีด เจะมะ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ M.A (Islamic 350 350 350 350 
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  Studies) University 
of Karachi, Pakistan  

 
2 นาย มูหมัมดัรอฟลี แวหะ

มะ  
อาจารย ์ M.A.(Islamic History 

and Arts), Sakarya 
University, Turkey  

350 350 350 350 

3 นาย อบัดุลฮาดี สะบูดิง  
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์, 2547  

350 350 350 350 

4 นาย อาเซ็ม อชัชะรีฟ  อาจารย ์ ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์  

350 350 350 350 

5 นาย อีสมาแอ กาเตะ๊  อาจารย ์ ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์, 2547  

350 350 350 350 

 
 

2.6.2 อาจารย์ประจา 
ลาดบั ช่ือ – นามสกลุ ตาแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/

สถาบัน 
ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1 นายอบัดุลเลาะ การีนา  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

Ph.D(Islamic 
Studies) University 
Sains Malaysia  

192  192  192  192  

2 นาย กาเดร์ สะอะ  อาจารย ์ Ph.D. (Islamic 
Studies) University 
of Utara, Malaysia.  

270 270 270 270 

3 นายญาดุลฮกั สาและ  อาจารย ์ Ph.D. (Islamic 
Studies) University 
Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, Morocco  

48 48 48 48 

4 นายนูรุดดีน สารีมิง  อาจารย ์ M.A. ( Islamic 
Theology and 
Plilosophy) 

270 270 270 270 
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Institute Agama 
Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Indonisia  

5 นายมะรอนิง สะแลมิง  อาจารย ์ Ph.D,( Principles of 
Jurisprudence) 
Islamic University 
of Madinah, Saudi 
Arabia  

48 48 48 48 

6 นายยโูซะ ตาเละ  อาจารย ์ Ph.D, ( Sociology) 
University of Utara 
Malaysia.  

96 96 96 96 

7 นายอสัมนั แตอาลี  อาจารย ์ ศศ.ม.(อิสลาม
ศึกษา) ม .สงขลา
นครินทร์, 2547  

96 96 96 96 

 
3. ข้อกาหนดเกี่ยวกบัการทาโครงงานหรืองานวจัิย  

ขอ้กาหนดในการทาโครงงานสาขาวิชาอิสลามศึกษานั้นจดัให้มีข้ึนเพ่ือการฝึกฝนปฏิบติังานวิจยั 
โดยกาหนดเป็นรายวชิา 761-461 ภาคนิพนธ์ ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งทาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษาในมิติดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์และวรรณกรรม เป็นการศึกษาในเชิงลึกในดา้นอิสลาม
ศึกษา นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาน้ีจะตอ้งทาวิจยัและนาส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกา
หนดไว ้ 

3.1 คาอธิบายโดยย่อ  
โครงงานวิจยัสาขาอิสลามศึกษา สามารถฝึกนักศึกษาให้มีทกัษะในการทาวิจยัในสาขาอิสลาม

ศึกษา สามารถในการเขียนรายงานการวจิยั และนาเสนอผลงานวจิยัท่ีประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1) สามารถทางานเป็นปัจเจกหรือเป็นกลุ่มได ้ 
2) มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัดา้นอิสลามศึกษา  
3) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการทาโครงงานวจิยั  
4) สามารถเขียนรายงานการวจิยัและนาเสนอท่ีประชุมได ้ 

3.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 4  
3.4 จานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต  
3.5 การเตรียมการ  

1) จดัเตรียมคณาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะดูแลรายวชิาภาคนิพนธ์  
2) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และประเมินผล  
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3) อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัทาบนัทึกการใหค้าปรึกษา  
4) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั จดัส่ิงอานวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
5) จดัใหมี้เวทีนาเสนอผลงายวจิยัดา้นอิสลามศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา  

3.6 กระบวนการประเมินผล  
1) ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการทาภาคนิพนธ์  
2) ประเมินผลจากการนาเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน  
3) ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม  
4) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  
5) ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั  
6) การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการนาเสนอผลงาน  

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 
คุณลกัษณะพเิศษ  กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา  
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอาหรับและ
องักฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
 

1. จดัค่ายฝึกทกัษะการใชภ้าษาอาหรับและองักฤษ  
2. พฒันาส่ือการเรียนการสอนโดยภาษาอาหรับและ
องักฤษ  
3. จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ี
ส่งเสริมการใชภ้าษาอาหรับและองักฤษ  
4. ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/
มหาวทิยาลยั  
5. สนับสนุนให้นกัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ  
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนยค์อมพิวเตอร์  
3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้จากห้องสมุด จาก
ฐานขอ้มูลต่างๆ การจดัการเรียนแบบ e-learning  
1. จดักิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
เนน้การถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
2. สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการท่ีเน้น
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4. มีภาวะความเป็นผูน้าดา้นศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 
5. มีความสามารถในการปาฐากถาธรรมในท่ี
สาธารณะ 

การถือประโยชน์ของ 
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
3. จดักิจกรรมในการนาเสนอโครงการท่ีเนน้การถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
4. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั  
5. สอดแทรกจิตสานึกของการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และ
การทากิจกรรมของนกัศึกษา  
6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม  
1. จดัอบรมภาวะผูน้าศาสนาอิสลาม  
2. ส่งเสริมใหมี้การละหมาดร่วมในมสัยดิ  
3. ส่งเสริมให้มีการท่องจาอลักุรอานและบทขอพร
ในพีธีกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอิสลาม  
4. จัดให้มีการเยี่ยมเยียนองค์กรต่างๆทางศาสนา
อิสลาม  
1. จัดอบรมการการปาฐากถาธรรมในรูปแบบ
อิสลาม  
2. ฝึกใหมี้การปาฐากถาธรรมในชั้นเรียน  
3. ฝึกใหมี้การอ่านคุฏบะฮใ์นละหมาดวนัศุกร์ 
 

 
 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ตระหนกัถึงความสาคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม  

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และซ่ือสตัย ์สุจริต  

3) มีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น  

5) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม ตลอดจนมีวินยั ตรงต่อเวลา และซ่ือสัตยสุ์จริต และ
สามารถใชชี้วติพหุวฒันธรรมในสงัคมไทยไดอ้ยา่งมีความสุข  

6) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) กาหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังให้นกัศึกษามีกรอบคุณธรรม และจริยธรรม

อิสลาม  

2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ  

4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน  

5) จดัรายวชิาท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม จรยธรรมอิสลามโดยตรง  

6) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม 
7) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวญิญาณในการถือประโยชน์สงัคมเป็นท่ีตั้ง  

8) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์ 

9) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์ต่อสงัคม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2) ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  

3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ  

2.2 ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก  

2) รู้และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานดา้นอิสลามศึกษา และสามารถนาไปประยกุตไ์ด้
ในการวางแผนและแกปั้ญหาในกิจกรรมดา้นอิสลามศึกษา  

3) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ใน
งานอาชีพ  

5) มีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางอิสลามศึกษา  

6) สามารถใชค้วามรู้ความสามารถในสาขาวชิาในการประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหาในการใช้
ชีวติในสงัคมได ้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
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1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  

2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  

3) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง  

4) จดัใหมี้รายวชิาวจิยัและภาคนิพนธ์  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ  

1) การทดสอบยอ่ย และสอบปากเปล่า  

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

3) มอบหมายใหท้ารายงาน  

4) การนาเสนอผลงาน  

5) ประเมินจากภาคนิพนธ์  

2.3 ทกัษะทางปัญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ  
2) มีความสามารถในการคน้หาขอ้เท็จจริงทาความเขา้ใจแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย อนันาไปสู่ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์  
3) สามารถศึกษา วเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคานึง

ถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบติัและผลกระทบท่ีตามมาจาก
การตดัสินใจนั้น  

4) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และประยกุต์ความรู้  ความเขา้ใจในแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค ์
โดยเฉพาะสามารถแกปั้ญหาทางสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

5) มีความสามารถศึกษาขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและขอ้โตแ้ยง้  รวมทั้งหา
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก  

6) มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ได้
อยา่งเหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้น

คิด อภิปรายกลุ่ม การทากรณีศึกษา การจดัทาโครงการ ภาคนิพนธ์ ฯลฯ  

2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา  
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2) การนาเสนอผลงาน  

3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา  

4) การใชแ้บบทดสอบ/สมัภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา  

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน  

2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

3) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

4) สามารถปรับตวัและทางานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5) มีรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง  

6) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทางานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั  
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ใน

รายวชิาต่างๆ  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  

1) สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม  

2) การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม  

3) ประเมินความสม่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

4) ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น  

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการนาเสนอท่ีเหมาะสมสาหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3) สามารถเข้าถึง และคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับอิสลามศึกษา จากแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  

4) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

5) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และ
ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารและแนวความคิด  

6) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  

7) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

3) จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนนาเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประเมินจาก  

1) ทกัษะการพดูในการนาเสนอผลงาน  

2) ทกัษะการเขียนรายงาน  

3) ทกัษะการนาเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
4) ความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย  อภิปรายผลงานได้

อยา่งเหมาะสม  

5) เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข  
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1. Pintu nama Universitas yg letaknya didepan 

 

 

 
 

2. Gedung fakultas Collage of Islamic Study(depan) 
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3. Kost yang didalm universitas 

 

 

 
 

4.Keadaan didalam kelas 
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5.Keadaan didalam kelas 

 

 

 
 

6. Keadaan didalam kelas 
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7. Keadaan didalam kelas 

 

 

 
 

8.Mahasiswa yang nanya ketika didalm kelas 
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9. Keadaan didalam kelas ketika mengerjakan tugas(dalam kelas) 

 

 

 
 

10. Keadaan didalam kelas ketika mengerjakan tugas(dalam kelas) 
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11.Keadan ketika mengerja tugas diluar kelas 

 

 

 
 

12.Kkeadaan ketika mengerja tugas di luar kelas 

 
 


