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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindari kesalahpahaman,

maka perlu penulis mengemukakan kerangka teoretisnya sebagai pendukung

dalam penelitian ini agar lebih terarah, dengan mengemukakan beberapa teori

yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1. Pengembangan Ranah Afektif

a. Pengertian Pengembangan Ranah Afektif

Pengembangan adalah menjadikan berkembang (maju,

sempurna dsb).1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991),

“perkembangan” adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata

“berkembang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti

mekar terbuka atau membentang; menjadi besar, luas, dan banyak,

serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran,

pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata “berkembang”

tidak saja meliputi aspek yang berarti abstrak seperti pikiran dan

pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek yang bersifat konkret.

Ranah Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan

nilai.2 Sikap adalah salah satu bidang psikologi yang berhubungan

dengan persepsi dan tingkah laku. Pengembangan ranah afektif

1 Anas Sudijono, Op. Cit. hal. 474
2 Ibid, hal. 56
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menggambarkan proses seseorang didalam mengenali dan mengadopsi

nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam

bertingkah laku.

Ranah  afektif  mencakup watak perilaku seperti perasaan,

minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa

sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah

memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi.3 Ciri-ciri hasil belajar

afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku.

Seperti: perhatiannnya terhadap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam disekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu

lebih banyak mengenai pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang di

terimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap pendidik

Sejarah Kebudayaan Islam dan sebagainya.

b. Tingkatan Ranah Afektif

Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima jenjang,

yaitu: (a) receiving (b) responding (c) valuing (d) organization (e)

characterization by evalue or calue complex.4

1. Receiving atau attending (menerima atua memperhatikan), adalah

kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari

luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi,

3 Ibid. hal. 54
4 W.S Winkel S.J. Op. Cit. hal. 276
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gejala dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah:

kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan

menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar.

Receiving atau attenting juga sering di beri pengertian sebagai

kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek.

Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia

menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan

mereka mau menggabungkan diri kedalam nilai itu atau meng-

identifikasikan diri dengan nilai itu. Contah hasil belajar afektif

jenjang receiving , misalnya: peserta didik bahwa disiplin wajib di

tegakkan, sifat malas dan tidak di siplin harus disingkirkan jauh-

jauh.

2. Responding (menanggapi) mengandung arti “adanya partisipasi

aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang

dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara

aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya

salah satu cara. Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving.

Contoh hasil belajar ranah afektif responding adalah peserta didik

tumbuh hasratnya untuk mempelajarinya lebih jauh atau menggeli

lebih dalam lagi, ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan.

3. Valuing (menilai atau menghargai). Menilai atau menghargai

artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap

suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak
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dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan.

Valuing adalah merupakan tingkat afektif yang lebih tinggi lagi

daripada receiving dan responding. Dalam kaitan dalam proses

belajar mengajar, peserta didik disini tidak hanya mau menerima

nilai yang diajarkan tetapi mereka telah berkemampuan untuk

menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila suatu

ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk

mengatakan “itu adalah baik”, maka ini berarti bahwa peserta didik

telah menjalani proses penilaian. Nilai itu mulai dicamkan

(internalized) dalam dirinya. Dengan demikian nilai tersebut telah

stabil dalam peserta didik. Contoh hasil belajar efektif jenjang

valuing adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peseta

didik untuk berlaku disiplin, baik disekolah, dirumah maupun di

tengah-tengah kehidupan masyarakat.5

4. Organization (mengatur atau mengorganisasikan), artinya memper-

temukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang

universal, yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau

mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai kedalam

satu sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai

denagan nilai lain, pemantapan dan perioritas nilai yang telah

dimilikinya. Contoh nilai efektif jenjang organization adalah

peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional yang telah

5 Nana Sujana, Op.Cit , hal. 29-30.
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dicanangkan oleh bapak presiden Soeharto pada peringatan hari

kemerdekaan nasional tahun 1995.

5. Characterization by evalue or calue complex (karakterisasi dengan

suatu nilai atau komplek nilai), yakni keterpaduan semua sistem

nilai yang telah dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola

kepribadian dan tingkah lakunya. Disini proses internalisasi nilai

telah menempati tempat tertinggi dalal suatu hirarki nilai. Nilai itu

telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah

mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkat efektif

tertinggi, karena sikap batin peserta didik telah benar-benar

bijaksana. Ia telah memiliki phyloshopphy of life yang mapan. Jadi

pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang telah

mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang lama,

sehingga membentu karakteristik “pola hidup” tingkah lakunya

menetap, konsisten dan dapat diramalkan. Contoh hasil belajar

afektif pada jenjang ini adalah siswa telah memiliki kebulatan sikap

wujudnya peserta didik menjadikan perintah Allah SWT yang

tertera di Al-Quran menyangkut disiplinan, baik kedisiplinan

sekolah, dirumah maupun ditengah-tengan kehidupan masyarakat.

Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk

diklasifikasikan sebagai ranah afektif (Andersen, 1981). Pertama,

perilaku ini melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua,

perilaku ini harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang
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termasuk ranah afektif ini adalah: intensitas, arah, dan target.

Intensitas menyatakan derajad atau kekuatan dari

perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain, misalnya

cinta lebih kuat dari senang atau suka. Selain itu sebagian orang

kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding yang

lain.

Arah berkaitan dengan orientasi positip atau negatif dari

perasaan. Arah menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk.

Misalnya senang pada pelajaran dimaknai positif, sedang kecemasan

dimaknai negatif. Bila intensitas dan arah perasaan ditinjau bersama-

sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala yang

kontinum.

Target mengacu pada objek, aktivitas, atau ide sebagai arah

dari perasaan. Bila kecemasan merupakan karakteristik afektif yang

ditinjau, ada beberapa kemungkinan target. Peserta didik mungkin

bereaksi terhadap sekolah, matematika, situasi sosial, atau

pengajaran. Tiap unsur ini bisa merupakan target dari kecemasan.

Kadang-kadang target ini diketahui oleh seseorang namun kadang-

kadang tidak diketahui. Seringkali peserta didik merasa tegang bila

menghadapi tes di kelas. Peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa

target ketegangan adalah tes.
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c. Karakteristik Ranah Afektif

Ada 5 (lima) tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu

sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Pembahasan meliputi

definisi konseptual, definisi operasional, dan penentuan indikator.

Sesuai dengan karakteristik afektif yang terkait dengan mata

pelajaran, masalah yang akan dibahas mencakup lima ranah, yaitu

minat, sikap, konsep diri, nilai, dan moral.

1. Sikap

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan

nilai.6 Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang

berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam

bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi

terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi

terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Ellis

mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang

situasi, namun aspek yang paling esensial dalam sikap adalah

adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan

yang berhubungan dengan pengetahuan.7

6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
1998), h. 56

7 Robert S. Ellis, Educational Psychology : a Problem Approach (New York: d Van
Nostrard Co), hal.288
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Dengan demikian dapat disebutkan bahwa sikap adalah

sebagai suatu obyek yang kemudian akan berpengaruh pada emosi,

setelah itu memungkinkan timbulnya reaksi atau kecenderungan

untuk berbuat sesuatu. Pada banyak hal sikap adalah penentuan

yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi

maka sikap selalu berkaitan dengan dua pilihan : apakah senang

dan tidak senang untuk melaksanakan atau menjauhi. Perasaan

senang meliputi sejumlah perasaan yang lebih spesifik seperti rasa

puas, sayang, rasa bahagia, perasaan tidak senang meliputi

sejumlah rasa yang khas pula yaitu rasa takut, rasa gelisah,

cemburu, marah, dendam dan lain lain.8

Dalam pengertian lain, sikap diartikan sebagai “Suatu

konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktifitas”.

Pengertian sikap itu sendiri dapat dipandang dari berbagai unsur

yang terkait seperti sikap dengan kepribadian, motif, tingkat

keyakinan, dan lain-lain. Namun dapat diambil pengertian yang

memiliki kesamaan karakteristik, dengan demikian sikap adalah

tingkah laku yang terkait dengan kesedian untuk merespon obyek

sosial yang membawa dan menuju tingkah laku yang nyata dari

seseorang. Hal itu berarti bahwa tingkah laku dapat diprediksi

apabila telah diketahui sikapnya.

8 W. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1996),
hal.  63
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Dalam kenyataannya, setiap orang memiliki sikap yang

berbeda-beda terhadap suatu obyek. Ini berarti bahwa sikap itu

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada diri masing-masing

individu, seperti perbedaan bakat, minat, pengalaman,

pengetahuan, intensitas perasaan dan juga situasi lingkungan.

Demikian juga sikap individu terhadap suatu yang sama mungkin

saja tidak sama.9

Sikap merupakan suatu kencendrungan untuk bertindak

secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat

dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang

positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi

verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran,

tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap

sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi

pembelajaran, pendidik, dan sebagainya.

Sikap menurut Fishbein dan Ajzen (1975) adalah suatu

predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positip atau

negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang.

Objek sekolah adalah sikap peserta didik terhadap sekolah, sikap

peserta didik terhadap mata pelajaran. Ranah sikap peserta didik ini

penting untuk ditingkatkan (Popham, 1999). Sikap peserta didik

9 Robert S.Ellis, Op. Cit, h. 141
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terhadap mata pelajaran, misalnya Sejarah Kebudayaan Islam,

harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam. Jadi sikap peserta didik setelah mengikuti

pelajaran harus lebih positif dibanding sebelum mengikuti

pelajaran. Perubahan ini merupakan salah satu indikator

keberhasilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Untuk itu guru harus membuat rencana pembelajaran termasuk

pengalaman belajar peserta didik yang membuat sikap peserta didik

terhadap mata pelajaran menjadi lebih positif.

2. Minat

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang

diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai rasa

senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya

sementara dan belum tentu diikuti dengan rasa senang, sedangkan

minat selalu diikuti dengan rasa senang dan dari situlah diperoleh

kepuasan.10

Menurut Getzel (1966), minat adalah suatu disposisi yang

terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk

memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan

untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Hal penting pada minat

10 Slameto, Op. Cit. Hal. 57
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adalah intensitasnya. Secara umum minat termasuk karakteristik

afektif yang memiliki intensitas tinggi.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(1990: 583), minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang

tinggi

terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya.

Secara

umum minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki

intensitas tinggi.

Penilaian minat dapat digunakan untuk :

a. mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk

pengarahan dalam pembelajaran

b. mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya

c. pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik

d. menggambarkan keadaan langsung di lapangan/kelas

e. mengelompokkan peserta didik yang memiliki minat sama

f. acuan dalam menilai kemampuan peserta didik secara

keseluruhan dan memilih metode yang tepat dalam penyampaian

materi

g. mengetahui tingkat minat peserta didik terhadap pelajaran yang

diberikan pendidik

h. bahan pertimbangan menentukan program sekolah
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i. meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

3. Konsep Diri

Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan

individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya.

Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah

afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang tetapi bisa juga

institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positip atau negatip,

dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum,

yaitu mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.

Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir

peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan

diri sendiri, maka bisa dipilih alternatif karir yang tepat bagi diri

peserta didik. Selain itu informasi konsep diri ini penting bagi

sekolah untuk memotivasi belajar peserta didik dengan tepat.

4. Nilai

Nilai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga

(dalam arti taksiran harga).

Menurut Baier nilai sering kali dirumuskan dalam konsep

yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh sudut pandangnya

yang berbeda-beda pula.11 Contohnya seorang sosiolog

mendefinisikan nilai sebagai suatu keinginan, kebutuhan, dan

11Mulyana, R. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.2004. hal .8
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kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan tekanan dari

masyarakat. Seorang psikolog akan menafsirkan nilai sebagai suatu

kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis,

seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki

secara individual sampai pada tahap wujud tingkah lakunya yang

unik. Sementara itu, seorang antropolog melihat nilai sebagai

“harga “ yang melekat pada pola budaya masyarakat seperti dalam

bahasa, adat kebiasaan, keyakinan, hukum dan bentuk-bentuk

organisasi sosial yang dikembangkan manusia. Perbedaan

pandangan mereka dalam memahami nilai telah berimplikasi pada

perumusan definisi nilai. Berikut ini dikemukakan beberapa

definisi nilai yang masing-masing memiliki tekanan yang berbeda.

Allport mendefinisikan nilai sebagai sebuah keyakinan yang

membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Sebagai

seorang ahli psikologi kepribadian, Allport menyatakan bahwa nilai

terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan.12

Keyakinan merupakan wilayah psikologis tertinggi dari wilayah

lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Oleh

karenanya, keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah

pada wilayah ini merupakan hasil dari sebuah rentetan proses

psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan

dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya. Kupperman

12 Ibid. hal.9
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menafsirkan nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi

manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan

alternatif. Ia memberi penekanan pada norma sebagai faktor

eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai seorang

sosiolog, Kupperman memandang norma sebagai salah satu bagian

terpenting dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, salah satu bagian

terpenting dalam proses pertimbangan nilai (value judgement)

adalah pelibatan nilai-nilai normatif yang berlaku di

masyarakat.Sedangkan Kluckhohn mendefinisikan nilai sebagai

konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu

atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang

mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir

tindakan. Menurut Brameld, pandangan Kulchohn tersebut

memiliki banyak implikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya

dan sesuatu itu dipandang bernilai apabila dipersepsi sebagai

sesuatu yang diinginkan. Makanan, uang, rumah, memiliki nilai

karena memiliki persepsi sebagai sesuatu yang baik dan keinginan

untuk memperolehnya memiliki mempengaruhi sikap dan tingkah

laku seseorang. Namun tidak hanya materi yang memiliki nilai,

gagasan dan konsep juga dapat menjadi nilai, seperti: kejujuran,

kebenaran dan keadilan. Kejujuran misalnya, akan menjadi sebuah

nilai bagi seseorang apabila ia memiliki komitmen yang dalam

terhadap nilai itu yang tercermin dalam pola pikir, tingkah laku dan



34

sikap.Sementara itu, Mulyana menyederhanakan definisi nilai

sebagai suatu rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.

Menurutnya, definisi ini dapat mewakili definisi-definisi yang

dipaparkan di atas, walaupun ciri-ciri spesifik seperti norma,

keyakinan, cara, tujuan, sifat dan ciri-ciri nilai tidak diungkapkan

secara eksplisit.13

Nilai menurut Rokeach (1968) merupakan suatu keyakinan

yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang

dianggap baik dan yang dianggap jelek. Selanjutnya dijelaskan

bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan

sekitar objek spesifik atau situasi, sedang suatu nilai mengacu

pada keyakinan.

Menurut Andersen target nilai cenderung menjadi ide, tetapi

sesuai dengan definisi dari Rokeach, target dapat juga berupa

sesuatu seperti sikap dan perilaku. Arah nilai dapat positip dan

dapat negatip. Selanjutnya intensitas nilai dapat dikatakan tinggi

atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu.

Definisi lain tentang nilai disampaikan oleh Tyler (1973),

yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan

oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia belajar menilai suatu

13Ibid. hal.11
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objek, aktivitas, dan idea sehingga objek ini menjadi pengatur

penting minat, sikap, dan kepuasan. Oleh karenanya sekolah harus

membantu peserta didik menemukan dan menguatkan nilai yang

bermakna dan signifikan bagi peserta didik dalam memperoleh

kebahagiaan personal dan memberi konstribusi positip terhadap

masyarakat.

5. Moral

Piaget dan Kohlberg banyak membahas tentang

perkembangan moral anak. Namun Kohlberg mengabaikan

masalah hubungan antara judgment moral dan tindakan moral. Ia

hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran

respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan

pada bagaimana sesungguhnya seseorang bertindak.

Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap

kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang

dilakukan diri sendiri. Moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan

keyakinan seseorang.14 Misalnya menipu orang lain, membohongi

orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun perasaan.

Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang,

yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi

moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang.

14 Diknas, Juknis Penyusunan Perangkat Penilaian Afektif Di SMA (Jakarta: Direktorat
Pembinaan SMA, 2010), hal. 46
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Beberapa ranah afektif lain yang tergolong penting adalah:

a. Kejujuran: Peserta didik harus belajar untuk menghargai

kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain.

b. Integritas: Peserta didik harus mengikat pada kode nilai,

misalnya moral, dan artitistik.

c. Adil: Peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang

memperoleh perlakuan yang sama dalam memperoleh

pendidikan.

d. Kebebasan: Peserta didik harus yakin bahwa negara yang

demokratis harus memberi kebebasan yang bertanggung

jawab secara maksimum kepada semua orang.

d. Komponen penilaian afektif

Dalam Standar Kompetensi Lulusan KTSP yang telah

ditetapkan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah dijelaskan bahwa

untuk rumpun mata pelajaran PAI yang meliputi Aqidah Akhlak,

Qur’an Hadits, Fiqih, dan SKI harus mempuat setidak-tidaknya

sebagai berikut :

1. Aqidah Akhlak

a. Memahami istilah-istilah aqidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran

dan metode peningkatan kualitas Aqidah serta meningkatkan
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kualitas keimanan melalui pemahaman dan pengahayatan al-

Asmaul Husna serta penerapan perilaku bertauhid dalam

kehidupan.

b. Memahami istilah-istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan

metode peningkatan kualitas Akhlaq, serta membiasakan

perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela.

2. Qur’an Hadits

Memahami isi pokok ajaran al-Qur’an, fungsinya dan bukti-

bukti kemurniannya, istilah-istilah hadits, fungsi hadits terhadap al-

Qur’an, pembagian hadits ditinjau dari segi kuantitas dan

kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-

Qur’an dan hadits tentang manusia dan tanggungjawabnya di muka

bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

3. Fiqih

Memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hukum

taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam, fiqih

ibadah, mu'amalah, munakahat, mawaris, jinayah, siyasah, serta

dasar-dasar istinbath dan kaidah ushul fiqih.

4. SKI
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a. Memahami dan mengambil ibrah sejarah dakwah Nabi

Muhammad pada periode Mekkah dan periode Madinah,

masalah kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW

wafat, perkembangan Islam pada abad pertengahan /zaman

kemunduran (1250 M – 1800 M), abad pertengahan /zaman

kemunduran (1250 M – 1800 M), masa modern /zaman

kebangkitan (1800-sekarang), serta perkembangan Islam di

Indonesia dan di dunia.

b. Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah,

dan mengkaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial,

budaya, politik, ekonomi, dan ipteks.

c. Meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan

sejarah kebudayaan/peradaban Islam.

Dari penjabaran di atas maka dapat dianalisis bahwa

sesungguhnya rumpun mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah lebih

menekankan pada penguasaan aspek afektif daripada kognitif. Oleh

karena itu penyusunan instrumen, penguasaan, dan penerapan

penilaian afektif pada rumpunt mata pelajaran PAI sangat penting.

e. Pengukuran Ranah Afektif

Dalam memilih karakterisitik afektif untuk pengukuran, para

pengelola pendidikan harus mempertimbangkan rasional teoritis dan

program sekolah. Masalah yang timbul adalah bagaimana ranah
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afektif akan diukur. Isi dan validitas konstruk ranah afektif tergantung

pada definisi operasional yang secara langsung mengikuti definisi

konseptual. Menurut Andersen (1980) ada dua metode yang dapat

digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi dan

metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada

asumsi bahwa karateristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau

perbuatan yang ditampilkan dan/atau reaksi psikologi. Metode laporan

diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang

adalah dirinya sendiri. Namun hal ini menuntut kejujuran dalam

mengungkap karakteristik afektif diri sendiri. Menurut Lewin (dalam

Andersen, 1980), perilaku seseorang merupakan fungsi dari watak

(kognitif, afektif, dan psikomotor) dan karakteristik lingkungan saat

perilaku atau perbuatan ditampilkan. Jadi tindakan atau perbuatan

seseorang ditentukan oleh watak dirinya dan kondisi lingkungan.

f. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Aspek Afektif

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Aspek Afektif adalah:

1. Perubahan Jasmani

Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya

pertumbuhannya yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf

permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian – bagian

tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak

seimbang.
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2. Perubahan Pada Interaksi dengan Orang Tua

Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat

bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap

terbaik oleh dirinya sendiri saja sehingga ada yang bersifat otoriter,

memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan cinta

kasih.

3. Perubahan Interaksi dengan Teman Sebaya

Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman

sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan

aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Usahakan

dapat menghindarkan pembentukan kelompok secara geng itu

ketika sudah memasuki masa remaja tengah atau remaja akhir.

4. Perubahan Pandangan Luar

Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan

emosi remaja selain perubahan – perubahan yang terjadi dalam diri

remaja itu sendiri adalah pandangan dunia luar dirinya. Ada

sejumlah perubahan pandangan duna luar yang dapat menyebabkan

konflik – konflik afektif dalam diri remaja, yaitu sebagai berikut:

a. Sikap dunia terhadap remaja sering tidak konsisten.
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b. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai – nilai yang

berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan.

Seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar

yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara melibatkan

remaja tersebut ke dalam kegiatan – kegiatan yang merusak dirinya

dan melanggar nilai – nilai moral.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses

hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam

proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari

dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar

individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan

faktor psikologis.

a. Faktor fisiologis

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang

berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini

dibedakan menjadi dua macam.

Pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani pada

umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang.
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Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan

pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu.

Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan

menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal.

Kedua, keadaan fungsi jasmani/fisiologis. Selama

proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh

manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca

indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan

mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula.

b. Faktor psikologis

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis

seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar.

Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses

belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan

bakat.

1. Kecerdasan/intelegensi siswa

Tingkat kecerdasan siswa sangat menentukan tingkat

keberhasilan belajar siswa. Ini berarti, semakin tinggi

kemampuan intelijensi siswa maka semakin besar

peluangnya untuk meraih sukses, sebaliknya, semakin
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rendah kemampuan intelijensi siswa maka semakin kecil

peluangnya untuk memperoleh kesuksesan.

Setiap calon guru dan guru profesional sepantasnya

menyadari bahwa keluarbiasaan intelijensi siswa baik

yang  positif seperti superior maupun yang negatif seperti

borderline, lazimnya menimbulkan kesuksesan belajar

siswa yang bersangkutan. Disatu sisi siswa yang sangat

cerdas akan merasa tidak mendapat perhatian yang

memadai dari sekolah karena pelajaran yang disajikan

terlampau mudah baginya. Akibatnya dia menjadi bosan

dan frustasi karena tuntutan kebutuhan keinginanya

merasa dibendung secara tidak adil. Disisi lain, siswa yang

bodoh akan merasa payah mengikuti sajian pelajaran

karena terlalu sukar baginya. Karenanya siswa itu sangat

tertekan, dan akhirnya merasa bosan dan frustasi seperti

yang dialami rekannya yang luar biasa positif.15

Para ahli membagi tingkatan IQ bermacam-macam,

salah satunya adalah penggolongan tingkat IQ berdasarkan

tes Stanford-Biner yang telah direvisi oleh Terman dan

Merill sebagai berikut:

15 Muhibbin syah. Psikologi belajar. Jakarta. PT. Raja Grafinda Persada. 2003. Hal 147-
148
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1) Kelompok kecerdasan amat superior yaitu antara IQ

140–169

2) Kelompok kecerdasan superior yaitu antara IQ 120 –

139

3) Kelompok rata-rata tinggi (high average) yaitu antara

IQ 110 – 119

4) Kelompok rata-rata (average) yaitu antara IQ 90 – 109

5) Kelompok rata-rata rendah (low average) yaitu antara

IQ 80 – 89

6) Kelompok batas lemah mental (borderline defective)

berada pada IQ 70 – 79

7) Kelompok kecerdasan lemah mental (mentally

defective) berada pada IQ 20 - 69, yang termasuk dalam

kecerdasan tingkat ini antara lain debil, imbisil, dan

idiot.

2. Motivasi
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Motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat

dalal diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas

tertentu guna mencapai suat tujuan (kebutuhan).16

Sedangkan motivasi dalam belajar menurut Clayton

Aldelfer adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan

belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil

belajar sebaik mungkin.17

Dari sudut sumbernya motivasi dibagi menjadi dua, yaitu

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik

adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan

memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti

seorang siswa yang gemar membaca, maka ia tidak perlu

disuruh-suruh untuk membaca karena membaca tidak hanya

menjadi aktivitas kesenangannyatetapi sudah mejadi

kebutuhannya. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik memiliki

pengaruh yang efektif, karena motivasi intrinsik relatif lebih

lama dan tidak tergantung pada motivasi dari luar (ekstrinsik).

Menurut Arden N. Frandsen, dalam Hayinah (1992) yang

termasuk dalam motivasi intrinsik untuk belajar anatara lain

adalah:

16 Djali. Psikologi Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara. 2008. Hal 101

17 Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampua awal dalam Kegiatan Pembelajaran. Jakarta.
Delia press. 2004. Hal. 42
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1) Dorongan ingin tahu dan ingin menyelisiki dunia yang

lebih luas

2) Adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada manusia

dan keinginan untuk maju

3) Adanya keinginan untuk mencapai prestasi sehingga

mendapat dukungan dari orang-orang penting, misalkan

orang tua, saudara, guru, dan teman-teman.

4) Adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau

pengetahuan yang berguna baginya.

Motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar diri

individu tetapi memberikan pengaruh terhadap kemauan untuk

belajar. Seperti pujian, peraturan, tata tertib, teladan guru,

orangtua, danlain sebagainya. Kurangnya respons dari

lingkungansecara positif akan mempengaruhi semangat belajar

seseorang menjadi lemah.

3. Ingatan

Secara teoritis, ada 3 aspek yang berkaitan dengan

berfungsinya ingatan, yakni : (1) Menerima kesan, (2)

Menyimpan kesan, dan (3) Memproduksi kesan.
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Mungkin karena fungsi-fungsi inilah, istilah “ingatan”

selalu didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima,

menyimpan dan mereproduksi kesan. Kecakapan menerima

kesan sangat sentral peranannya dalam belajar. Melalui

kecakapan inilah, subjek didik mampu mengingat hal-hal yang

dipelajarinya. Dalam konteks pembelajaran, kecakapan ini dapat

dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya teknik pembelajaran

yang digunakan pendidik. Teknik pembelajaran yang disertai

dengan alat peraga kesannya akan lebih dalam pada siwa.

Di samping itu, pengembangan teknik pembelajaran

yang mendayagunakan “titian ingatan” juga lebih mengesankan

bagi siswa, terutama untuk material pembelajaran berupa rumus-

rumus atau urutan-urutan lambang tertentu.

4. Minat

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan

yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang

disertai rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena

perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan

rasa senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan rasa senang



48

dan dari situlah diperoleh kepuasan.18 Secara sederhana, minat

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Namun lepas dari

kepopulerannya, minat sama halnya dengan kecerdasan dan

motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar, ia

akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh

karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau

pendidik lainnya perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik

terhadap materi pelajaran yang akan dihadapainya atau

dipelajaranya.

Untuk membangkitkan minat belajar tersebut, banyak

cara yang bisa digunakan. Antara lain:

1) Dengan membuat materi yang akan dipelajari semenarik

mungkin dan tidak membosankan, baik dari bentuk buku

materi, desain pembelajaran yang membebaskan siswa

mengeksplore apa yang dipelajari, melibatkan seluruh

domain belajar siswa (kognitif, afektif, psikomotorik)

sehingga siswa menjadi aktif, maupun performansi guru yang

menarik saat mengajar.

18 Slameto. Belajar dan faktor - faktor yang mempengaruhinya. Jakarta. PT Rineka Cipta.
2003. Hal 57
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2) Pemilihan jurusan atau bidang studi. Dalam hal ini, alangkah

baiknya jika jurusan atau bidang studi dipilih sendiri oleh

siswa sesuai dengan minatnya.

5. Sikap

Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi

keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal

yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi

atau merespons dangan cara yang relatif tetap terhadap obyek,

orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif maupun

negatif .19

Sikap juga merupakan kemampuan memberikan penilaian

tentang sesuatu yang membawa diri sesuia dengan penilaian.

Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya

sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa

memperoleh kesempatan belajar. Meskipun demikian, siswa

dapat menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan

belajar tersebut.

5. Bakat

Faktor psikologis lain yang mempengaruhi proses belajar

adalah bakat. Bakat atau aptitude merupakan kecakapan

19 Muhibbin syah, Op. Cit. Hal. 151



50

potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam suatu bidang

atau kemampuan tertentu.20

Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang

sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses

belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Pada

dasarnya setiap orang mempunyai bakat atau potensi untuk

mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuannya

masing-masing.

Karena itu, bakat juga diartikan sebagai kemampuan

dasar individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa tergantung

upaya pendidikan dan latihan. Individu yang telah mempunyai

bakat tertentu, akan lebih mudah menyerap informasi yang

berhubungan dengan bakat yang mempelajari bahasa-bahasa

yang lain selain bahasanya sendiri. Karena belajar juga

dipengaruhi oleh potensi yang dimilki setiap individu, maka

para pendidik, orang tua, dan guru perlu memperhatikan dan

memahami bakat yang dimilki oleh anaknya atau peserta

didiknya, anatara lain dengan mendukung, ikut

mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih

jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya.

7. Konsentrasi Belajar

20 Nana Syaodih.S.. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya.
2005. Hal 101
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Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan

perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju

pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk

memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan

bermacam-macam strategi belajar-mengajar, dan

memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat. Dalam

pengajaran klasikal, menurut Rooijakker, kekuatan perhatian

selama tiga puluh menit telah menurun. Ia menyarankan agar

guru memberikan istirahat selingan beberapa menit.

8. Rasa Percaya Diri

Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri

bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya

diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan.

Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan

tahap pembuktian “perwujudan diri” yang diakui oleh guru dan

teman- temannya. Semakin sering berhasil menyelesaikan tugas,

maka semakin besar pula memperoleh pengakuan dari umum

dan selanjutnya rasa percaya diri semakin kuat.

Hal yang sebaliknya pun dapat terjadi. Kegagalan yang

berulang kali dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri. Bila

rasa tidak percaya diri sangat kuat, maka diduga siswa akan

menjadi takut belajar. Rasa takut belajar tersebut terjalin secara
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komplementer dengan rasa takut gagal lagi. Maka, guru

sebaiknya mendorong keberanian siswa secara terus-menerus,

memberikan bermacam-macam penguat dan memberikan

pengakuan dan kepercayaan bagi siswa.

9. Kebiasaan Belajar

Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan

belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain:

a. Belajar pada akhir semester

b. Belajar tidak teratur

c. Menyia - nyiakan kesempatan belajar

d. Bersekolah hanya untuk bergengsi

e. Datang terlambat bergaya seperti pemimpin

f. Bergaya jantan seperti merokok, sok menggurui teman lain

g. Bergaya minta “belas kasihan” tanpa belajar.

Kebiasaa-kebiasaan buruk tersebut dapat ditemukan di

sekolah yang ada di kota besar, kota kecil, pedesaan dan

sekolah-sekolah lain. Untuk sebagian orang, kebiasaan belajar

tersebut disebabkan oleh ketidak mengertian siswa pada arti
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belajar bagi diri sendiri. Hal seperti ini dapat diperbaiki dengan

pembinaan disiplin membelajarkan diri.

10. Cita-cita Siswa

Pada umumnya, setiap anak memiliki suatu cita-cita dalam

hidup. Cita-cita itu merupakan motivasi instrinsik. Tetapi, ada

kalanya “gambaran yang jelas” tentang tokoh teladan bagi siswa

belum ada. Akibatnya, siswa hanya berprilaku ikut-ikutan.

Cita-cita sebagai motivasi instrinsik perlu dididikan.

Penanaman memiliki cita–cita harus dimulai sejak sekolah

dasar. Di sekolah menengah didikan pemilikan dan pencapaian

cita – cita sudah semakin terarah. Cita-cita merupakan wujud

eksplorasi dan emansipasi diri siswa. Penanaman pemilikan dan

pencapaian cita-cita sudah sebaiknya berpangkal dari

kemampuan berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke

yang semakin sulit.

Dengan mengaitkan pemilikan cita-cita dengan

kemampuan berprestasi, maka siswa diharapkan berani

bereksplorasi sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri.

2. Faktor Eksternal

Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-

faktor eksternal juga dapat memengaruhi proses belajar
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siswa.dalam hal ini, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi

balajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu factor

lingkungan social dan faktor lingkungan nonsosial.

a. Lingkungan Sosial

Yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan siswa

dengan orang lain disekitarnya, sikap dan perilaku orang

disekitar siswa dan sebagainya. Lingkungan sosial yang banyak

mempengaruhi kegiatan belajar ialah orangtua dan keluarga

siswa itu sendiri. Sifat-sifat orangtua, peraktk pengelolaan

keluarga, ketegangan keluarga, semuanya dapat memberi

dampak baik ataupun buruk terhadap kegitan belajar dan hasil

yang dicapai oleh siswa.

b. Lingkungan sosial sekolah

Seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas

dapat memengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan

harmonis antra ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa

untuk belajar lebih baikdisekolah. Perilaku yang simpatik dan

dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat

menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar.

c. Lingkungan sosial masyarakat.
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Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan

memengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh,

banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat

memengaruhi aktivitas belajarsiswa, paling tidak siswa kesulitan

ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-

alat belajar yang kebetulan belum dimilkinya.

d. Lingkungan sosial keluarga.

Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar.

Ketegangan keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga

(letak rumah), pengelolaankeluarga, semuannya dapat memberi

dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan anatara

anggota keluarga, orangtua, anak, kakak, atau adik yang

harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar

dengan baik.

e. Lingkungan non sosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah :

1. Lingkungan alamiah

Adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, hidup,

dan berusaha didalamnya. Dalam hal ini keadaan suhu dan

kelembaban udara sangat berpengaruh dalam belajar anak

didik. Anak didik akan belajar lebih baik dalam keadaan
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udara yang segar. Dari kenyataan tersebut, orang cenderung

akan lebih nyaman belajar ketika pagi hari, selain karena

daya serap ketika itu tinggi. Begitu pula di lingkungan kelas.

Suhu dan udara harus diperhatikan. Agar hasil belajar

memuaskan. Karena belajar dalam keadaan suhu panas, tidak

akan maksimal.21

2. Faktor instrumental

Yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua

macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat

belajar,fasilitas belajar, lapangan olah raga dan lain

sebagainya. Kedua, software, seperti kurikulum sekolah,

peraturan-peraturan sekolah, bukupanduan, silabi dan lain

sebagainya.

3. Faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa).

Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia

perkembangan siswa begitu juga dengan metode mengajar

guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa.

Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang

postif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus

21 Syaiful Bahri Djamarah.Op. Cit. hal. 143-144
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menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar

yang dapat diterapkan sesuai dengan konsdisi siswa.

Ada beberapa aspek yang menentukan keberhasilan

guru dalam proses belajar mengajar, menurut Lukmanul

Hakim “Tiga aspek yang mempengaruhi keberhasilan guru

dalam proses belajar mengajar yaitu: kepribadian, pandangan

terhadap anak didik dan latar belakang guru”.22

2. Sejarah Kebudayaan Islam

a. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam

Yang dimaksud dengan sejarah adalah studi tentang riwayat

hidup Rosulullah SAW, sahabat-sahabat dan imam-imam pemberi

petunjuk yang diceritakan kepada murid-murid sebagai contoh teladan

yang utama dari tingkah laku manusia yang ideal, baik dalam

kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Dalam mata pelajaran

sejarah kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup

manusia Muslim dari masa ke masa dalam usaha bersayari’ah dan

berakhlak serta dalam mengembangkan system kehidupan yang

dilandasi oleh akidah.23

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata

pelajaran PAI yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan,

22 Lukmanul Hakim. Perencanaan Pembelajaran, Bandung, CV Wacana Prima. 2010. hal.
91

23 Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, (Jakarta : 2005, Raja Grafindo
Persada) Hal 1-3
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peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi

dalam sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat

Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad

SAW, masa Khulafaurrasyidin, sampai dengan masa tiga kerajaaan

besar. Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayan

Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta

didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah

kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat

digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan

kepribadian peserta didik.

b. Tujuan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam setidaknya memiliki

beberapa tujuan anatara lain sebagai berikut:

1. Peserta didik yang membaca sejarah adalah untuk menyerap unsur-

unsur keutamaan dari padanya agar mereka dengan senang hati

mengikuti tigkah laku para Nabi dan orang-orang shaleh dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Pelajaran sejarah merupakan contoh teladan baik bagi umat Islam

yang meyakininya dan merupakan sumber syariah yang besar.

3. Studi sejarah dapat mengembangkan iman, mensucikan moral,

membangkitkan patriotism dan mendorong untuk berpegang pada

kebenaran serta setia kepadanya.
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4. Pembelajaran sejarah akan memberikan contoh teladan yang

sempurna kepada pembinaan tingkah laku manusia yang ideal

dalam kehidupan pribadi dan sosial anak-anak dan mendorong

mereka untuk mengikuti teladan yang baik, dan bertingkah laku

seperti Rasul.24

5. Untuk pendidikan akhlak, selain mengetahui perkembangan agama

Islam seluruh dunia.25

c.  Fungsi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam setidaknya memiliki

tiga fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi edukatif

Melalui sejarah peserta didik ditanamkan menegakkan

nilai, prinsip, sikap hidupyang luhur dan Islami dalam

menjalankan kehidupan sehari-hari.

b. Fungsi keilmuan

Peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai

tentang masa lalu Islam dan kebudayaannya.

24 Thoha, Chabib dkk. Metodelogi Pengajaran Agama : Semarang. Pustaka Pelajar, 1999,
Hal 222-223

25 Mahmud Yunus. Metodek Khusus Pendidikan Agama, : Jakarta. PT. Hida Karya Agung,
1980, hal 76
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c. Fungsi transformasi

Sejarah merupakan salah satu sumber yangsangat penting

dalam rancang transformasi masyarakat.

Dalam kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam dipahami sebagai

sejarah tentang agama Islam dan kebudayaan (history of Islam and

Islamic culture). Oleh karena itu kurikulum ini tidak saja

menampilkan sejarah kekuasaan atau sejarah raja-raja, tetapi juga

akan diangkat sejarah perkembangan ilmu agama, sains dan

teknologi dalam Islam. Aktor sejarah yang diangkat tidak saja Nabi,

sahabat dan raja, tetapi akan dilengkapi ulama, intelektual dan

filosof. Faktor-faktor social dimunculkan guna menyempurnakan

pengetahuan peserta didik tentang SKI.

Pada tingkat MTS, kurikulum SKI disusun secara sistematis

dengan membahas tentang Dinasti Umayah, Abbasiyah dan al-

Ayubiyah. Lebih rinci lagi pada kurikulum Sejarah kebudayaan kelas

VIII yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Dinasti Abbasiyah, antara lain:

a. Keruntuhan dinasti Abbasiyah

b. Masyarakat dinasti Abbasiyah

c. Kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah
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2. Dinasti Bani Al-Ayyubiyah, yang dikaji antara lain adalah :

a. Perkembangan masyarakat Islam pada masa al- Ayyubiyah

b. Perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa al-

Ayyubiyah

c. Tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan dan

kebudayaan pada masa al-Ayyubiyah

d. Mengambil ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada masa

al-Ayyubiyah untuk masa ini dan masa yang akan datang.

e. Meneladani sikap keperwiraan Shalahudin al-Ayyubi.26

Pada jenjang pendidikan menengah, kemampuan-kemampuan

dasar yang diharapkan dari lulusannya adalah dengan landasan iman

yang benar. Dalam sejarah kenudayaan Islam peserta didik diharapkan

untuk memahami dan mampu mengambil manfaat tarikh Islam,

dengan indikator-indikator :

1. Peserta didik mengetahui perkembangan Islam pada masa Umaiyah

dan Abbasiyah serta perkembangan Islam di Indonesia dan dunia

2. Peserta didik mampu mengambil manfaat dari perkembangan Islam

pada masa Umaiyah dan Abbasiyah serta perkembangan Islam di

Indonesia dan dunia.27

26 Djuanda. Buku Bahan Ajar Ma’arif (Sejarah Kebudayaan Islam) : Cilacap. PC. Ma’arif
NU, 2012, hal 1-37
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Jauh sebelum proses penyelenggaraan pembelajaran, guru

dituntut mengenal, mengetahui dan memahami materi yang akan

disampaikan kepada peserta didik. Kalau seorang guru betul-betul

memahami struktur dan jenis materi ajar maka dia akan mudah

menyampaikannya dengan baik.

Berikut ini adalah struktur dan jenis materi Sejarah Kebudayaan

Islam:

a. Fakta

Sejarah secara umum berisi data-data yang berhubungan

dengan peristiwa masa lampau. Data-data sejarah ini adalah

fakta yaitu segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan

kebenaraan.

b. Konsep

Sejarah memang identik dengan kumpulan data dan

fakta, meskipun demikian tidak berarti bahwa sejarah atau

materi pelajaran sejarah tidak mengandung konsep. Konsep

adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang

bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi,

pengertian-pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi.

c. Prinsip

27 Muhaimin. Op. Cit, hal. 83



63

Komponen ini merupakan hal yang utama dari mata

pelajaran yang berisi hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi

terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma,

teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan

implikasi sebab akibat.

d. Prosedur

Bagian struktur ini berupa langkah-langkah sistematis

atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan

kronologi suatu sistem atau peristiwa. Prosedur juga

menyangkut materi yang berisi urutan atau jenjang, yang satu

dilakukan setelah yang lainnya.

e. Sikap atau nilai

Merupakan struktur materi afektif yang berisi aspek

sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong

menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja. Materi ajar

yang baik tidak hanya memuat aspek kognitif dan psikomotor

saja, sebagaimana tercermin dari empat aspek diatas, melainkan

juga harus sarat dengan muatan afektif. Apalagi untuk mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, guru dituntut untuk

menampilkan struktur afektif dari materi ini yang berupa nilai

dan sikap.
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Kriteria seleksi materi yang dapat dipertimbangkan

mencakup:

1. Menunjuk kemandirian peserta didik

2. Mengandung makna yang mendalam

3. Menyiratkan saran menuju kualitas yang lebih baik

4. Mengandung urutan atau sistematika berdasarkan

kepentingan, sebab akibat, makna tunggal, makna majemuk

5. Autentik

6. Menarik

7. Bermanfaat bagi kehidupan peserta didik,

8. Dapat dipelajari

9. Layak dipelajari .

3. Pondok Pesantren

Kehadiran kerajaan Bani Umayah menjadikan pesatnya ilmu

pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat islam tidak hanya belajar

dimasjid tetapi juga pada lembaga-lembaga yaitu “kuttab” (pondok

pesantren). Kuttab, dengan karakteristik khasnya, merupakan wahana dan

lembaga pendidikan islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis

dengan sistem halaqah (sistem wetonan). Pada tahap berikutnya kuttab

mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dengan didukung
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oleh dana dari iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus

dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik.

Di Indonesia istilah kuttab lebih dikenal dengan istilah “pondok

pesantren”, yaitu suatu lembaga pendidikan islam yang didalamnya

terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri

(peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk

menyelenggarakanpendidikan terebut, serta didukung adanya

pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri.28

Dalam kamus besar bahas Indonesia, pesantren diartikan sebagai

asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji.

Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam,

dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi

pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk

menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya

sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya

moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan

kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat

atau berhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau

28 Abdul, Mujib. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kencana Penada Media,2006). Hal. 234-
235
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menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam

kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan

umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam

rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan

kepribadian yang ingin di tuju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar

muslim.29

Sedangkan menurut M.Arifin bahwa tujuan didirikannnya

pendidikan pesantren pada dasarnya terbagi pada dua30 yaitu:

a. Tujuan Khusus

Yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang ‘alim

dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai yang bersangkutan serta

mengamalkannya dalam masyarakat.

b. Tujuan Umum

Yakni membimbing anak didik agar menjadi manusia yang

berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi

mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan

amalnya.

Karakteristik atau ciri-ciri umum pondok pesantren 31 adalah :

29 Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. Manajemen Pondok Pesantren. (Jakarta:
DivaPustaka, 2003). hal. 92-93.

30Arifin HM. Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum.(Jakarta:Bumi Aksara,1991),
Hal.  248.
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1. Adanya kyai

2. Adanya santri

3. Adanya masjid

4. Adanya pondok atau asrama

Sedangkan ciri-ciri khusus pondok pesantren adalah isi kurikulum

yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis

Arab, morfologi arab,hukum islam, tafsir Hadis, tafsir Al-Qur’an dan

lain-lain.

Dalam penjelasan lain juga dijelaskan tentang ciri-ciri pesantren

dan juga pendidikan yang ada didalamnya, maka ciri-cirinya adalah

1. Adanya hubungan akrab antar santri dengan kiainya.

2. Adanya kepatuhan santri kepada kiai.

3. Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam

lingkungan pesantren.

4. Kemandirian sangat terasa dipesantren.

5. Jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai

pergaulan di pesantren.

6. Disiplin sangat dianjurkan.

31Abdul mujib. Op. cit. hal. 235
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7. Keprihatinan untuk mencapai tujuan mulia. Hal ini sebagai akibat

kebiasaan puasa sunat, zikir, dan i’tikaf, shalat tahajud dan lain-lain.

8. Pemberian ijazah, yaitu pencantuman nama dalam satu daftar rantai

pengalihan pengetahuan yang diberikan kepada santri-santri yang

berprestasi.32

Ciri-ciri diatas menggambarkan pendidikan pesantren dalam

bentuknya yang masih murni (tradisional). Adapun penampilan

pendidikan pesantren sekarang yang lebih beragam merupakan akibat

dinamika dan kemajuan zaman telah mendorong terjadinya perubahan

terus-menerus, sehingga lembaga tersebut melakukan berbagai adopsi

dan adaptasi sedemikian rupa. Tetapi pada masa sekarang ini, pondok

pesantren kini mulai menampakan eksistensinya sebagai lembaga

pendidikan islam yang mumpuni, yaitu didalamnya didirikan sekolah,

baik formal maupun nonformal.

Dengan adanya tranformasi, baik kultur, sistem dan nilai yang ada

di pondok pesantren, maka kini pondok pesantren yang dikenal dengan

salafiyah (kuno) kini telah berubah menjadi khalafiyah (modern).

Transformasi tersebut sebagai jawaban atas kritik-kritik yang diberikan

pada pesantren dalam arus transformasi ini, sehingga dalam sistem dan

kultur pesantren terjadi perubahan yang drastis, misalnya

32 Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. Opcit. Hal 93-94
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a. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi

sistem klasikal yang kemudian kita kenal dengan istilah madrasah

(sekolah).

b. Pemberian pengetahuan umum disamping masih mempertahankan

pengetahuan agama dan bahasa arab.

c. Bertambahnya komponen pendidikan pondok pesantren, misalnya

keterampilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat,

kesenian yang islami.

d. Lulusan pondok pesantren diberikan syahadah (ijazah) sebagai tanda

tamat dari pesantren tersebut dan ada sebagian syahadah tertentu yang

nilainya sama dengan ijazah negeri.33

Seiring dengan laju perkembangan masyarakat maka pendidikan

pesantren baik tempat, bentuk, hingga substansi telah jauh mengalami

perubahan. Pesantren tak lagi sesederhana seperti apa yang digambarkan

seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai

dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.

Menurut Yacub ada beberapa pembagian tipologi pondok

pesantren34 yaitu :

33Abdul mujib. Opcit. hal 237-238

34 Khosin. Tipologi Pondok Pesantren. (Jakarta: diva Pustaka,2006). H. 101.
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1. Pesantren Salafi yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran

dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum.

Model pengajarannyapun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam

pesantren salaf yaitu dengan metode sorogan dan weton.

2. Pesantren Khalafi yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran

klasikal (madrasi) memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga

memberikan pendidikan keterampilan.

3. Pesantren Kilat yaitu pesantren yang berbentuk semacam training

dalam waktu relatif singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur

sekolah. Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan ibadah dan

kepemimpinan. Sedangkan santri terdiri dari siswa sekolah yang

dipandang perlu mengikuti kegiatan keagamaan dipesantren kilat.

4. Pesantren terintegrasi yaitu pesantren yang lebih menekankan pada

pendidikan vocasional atau kejuruan sebagaimana balai latihan kerja

di Departemen Tenaga Kerja dengan program yang terintegrasi.

Sedangkan santri mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah

atau para pencari kerja.

Sedangkan menurut Mas’ud dkk ada beberapa tipologi atau model

pondok pesantren yaitu :

a. Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas asli sebagai

tempat mendalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh fiddin) bagi para

santrinya. Semua materi yang diajarkan dipesantren ini

sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab
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berbahasa arab (kitab kuning) yang ditulis oleh para ulama’ abad

pertengahan. Pesantren model ini masih banyak kita jumpai hingga

sekarang seperti pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur beberapa

pesantren di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa tengah dan

lain-lain.

b. Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajaran

namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan

dan tak mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara

nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tak mendapatkan

pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal.

c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalam baik

berbentuk madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di dalam

naungan DEPAG) maupun sekolah (sekolah umum di bawah

DEPDIKNAS) dalam berbagai jenjang bahkan ada yang sampai

Perguruan Tinggi yang tak hanya meliputi fakultas-fakultas

keagamaan meliankan juga fakultas-fakultas umum.

Contohnya adalah Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur.

d. Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam dimana para santri

belajar disekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya.

Pendidikan agama dipesantren model ini diberikan diluar jam-jam



72

sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan

pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.35

Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren mempunyai

keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga

pendidikan pada umumnya, yaitu:

1. Memakai sistem tradisional, yang memiliki kebebasan penuh

dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan 2

arah antara kiai dan santri.

2. Kehidupan dipesantren menampakkan semangat demokrasi, karena

mereka praktis bekerjasama mengatasi problem non kurikuler mereka

sendiri.

3. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar

dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan

ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren

tanpa adanyaijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka

hanya ingin mencari keridhoan Allah SWT semata.

4. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme,

persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup.

5. Alumni pondok pesantren tak ingin menduduki jabatan pemeritahan,

sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah.

35 Mas’ud, dkk. Tipologi Pondok Pesantren (Jakarta: Putra Kencana,2002), hal. 149-150.
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Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren

adalah wetonan, sorogan, dan hafalan. Metode wetonan merupakan

metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk

disekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab

masing-masing dan mencatat jika perlu. Metode sorogan sedikit berbeda

dari metode weronan dimana santri menghadap guru satu-persatu dengan

membawa kitab yang dipelajari sendiri. Kiai membacakan dan

menerjemahkan kalimat demi kalimat, kemudian menerangkan

maksudnya, atau kiai cukup menunjukan cara membaca yang benar,

tergantung materi yang diajukan dan kemampuan ssantri.

Adapun metode hafalan berlangsung dimana santri menghafal teks

atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Materi hafalan

biasanya dalam bentuk syair atau nazham. Sebagai pelengkap metode

hafalan sangat efektif untuk memelihara daya ingat (memorizing) santri

terhadap materi yang dipelajarinya, karena dapat dilakukan baik didalan

maupun diluar kelas.36

Sedangkan jenjang pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi

seperti dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memakai sistem

klasikal. Umumnya, kenaikan tingkat seorang santri didasarkan isi mata

pelajaran tertentu yang ditandai dengan tamat dan bergantinya kitab yang

dipelajarinya. Apabila seorang santri telah menguasai satu kitab atau

beberapa kitab dan telah lulus ujian (imtihan) yang diuji oleh kiainya,

36 Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. Op. cit.hal. 89.
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maka ia berpindah kekitab lain yang lebih tinggi tingkatannya. Jelasnya,

penjenjangan pendidikan pesantren tidak berdasarkan usia, tetapi

berdasarkan penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan dari paling

rendah sampai paling tinggi.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kini pondok pesantren

banyak yang menggunakan sistem klasikal, dimana ilmu yang dipelajari

tidak hanya agama saja, melainkan ilmu umum juga dipelajari.

B. Penelitian yang Relevan

Zohra Yasin meneliti “Efektivitas Pengembangan Ranah Afektif Melalui

Penggunaan Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab”.

Aryanti Nurhidayati “Peningkatan Hasil Belajar Ranah Afektif Melalui

Pembelajaran Model Motivasional”.

Dari beberapa penjelasan diatas, terdapat perbedaan penelitian peneliti

dengan penelitian sebelumnya, peneliti meneliti tentang Pengembangan Ranah

Afektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren

Kecamatan Bangkinang. Zohra Yasin meneliti “Efektivitas Pengembangan

Ranah Afektif Melalui Penggunaan Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab”.

Aryanti Nurhidayati “Peningkatan Hasil Belajar Ranah Afektif Melalui

Pembelajaran Model Motivasional”.

Dari penjelasan di atas, telah menunjukkan perbedaan, bahwa secara

khusus penelitian tentang Pengembangan Ranah Afektif pada Mata Pelajaran
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Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang belum

pernah diteliti oleh orang sebelumnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

penjelasan dalam bentuk nyata terhadap kerangka teoritis agar mudah diukur

dan dipahami. Kajian ini berkenaan dengan Kompetensi guru dalam

mengembangkan ranah afektif dalam pembelajaran. Kompetensi dapat

didefinisikan sebagai suatu tugas yang memadai atau pemilikian pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.

Kompetensi dalam kajian ini adalah segala sesuatu yang menjadi

kemampuan pendidik dalam mengembangkan ranah afektifdalam mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian untuk menghindari

kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka konsep yang digunakan perlu

dioperasionalkan guna menjawab seberapa kompetensi pendidik dalam

mengembangkan ranah afektif pendidik pembelajaran.

Baik atau positifnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan ranah

afektif pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren

seKecamatan Bangkinang dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini :

1. Pendidik dapat mencontohkan prilakudan sikap dari pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam, contohnyaSikap Tegas yang Diambil Abu Bakar

Gerakan melepaskan diri  dari kesetiaan kepada ajaran Islam yang

disebut “Riddah” yang berarti murtad merupakan tindakan makar sekaligus



76

pembangkangan dan penghianatan  terhadap lembaga kekhalifahan. Hal ini

tentunya tidak dapat dibiarkan oleh Khalifah Abu Bakar.

Oleh karena itu, ia dengan tegas melancarkan operasi pembersihan

terhadap orang-orang murtad itu. Mula-mula hal itu dimaksudkan sebagai

tekanan untuk mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk

menerima kembali ajaran yang telah mereka lakukan pada saat Rasul SAW.,

masih ada, tetapi hal itu berubah menjadi perlawanan yang sengit dari

kalangan orang-orang yang membangkang itu.37Al-hasil, ia dapat mengatasi

perlawanan orang-orang murtad ini. Ia dapat menyelamatkan Islam dari

kekacauan dan kehancuran, serta mengembalikan agama memperoleh

kesetiaan dari seluruh jazirah Arab, makapantaslah kalau ia mendapat gelar

Abu Bakar is the savior of islam after the Prophet Muhammad.38

2. Pendidik memberikan tugas latihan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

kepada peserta pendidik. Contohnya mencari tahu tentang :

a. Apa yang disebut dengan  Al-Khulafa Al-Rasyidin ?

b. Bagaimana Kebijakan para Khalifah dan karakteristiknya ?

c. Bagaimana sistem pemerintahan dan kepemimpinan Al-Khulafa Al-

Rasyidin?

d. Bagaimana pendidikan Islam pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin ?

3. Pendidik mampu mentransfer nilai yang ada dimateri Sejarah Kebudayaan

Islam untuk diterapkan peseerta didik dalam kehidupannya. Contohnya

37Ibid, hal. 199
38 Abdul Mujib. Op. Cit. hal. 84
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prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, seperti persatuan, persaudaraan,

persamaan, kebebasan, hubungan antar pemeluk agama, pertahanan, hidup

bertetangga, tolong menolong, perdamaian, musyawarah, keadilan,

kepemimpinan, ketaqwaan dan amar ma'ruf nahi munkar.

4. Pendidik mampu menguasai materi sejarah kebudayaan islam yang

diajarkan kepada peserta didik. Seperti materi tentang Khalifah Rosyidin.

5. Pendidik memberikan hukuman kepada peserta didik yang bersikap tidak

baikdalam proses pembelajaran.

6. Pendidik mampu mengelola proses belajar mengajar sehingga tidak ada

siswa yang menggangu temannya dalam proses pembelajaran berlangsung.

7. Pendidik mampu mengembangkan perasaanpeserta didik.

8. Pendidik mampu mengembangkan minat peserta didik.

9. Pendidik mampu mengembangkan nilai peserta didik dengan menjelaskan

materi tentang keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai umat islam

pada masa lalu.

10. Pendidik mampu menanggapi permasalahan peserta didik dalam belajar.

11. Pendidik selalu hadir mengajar setiap jam pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam.

12. Pendidik mampu memberikan rangsangan stimulus terhadap peserta didik.

13. Pendidik memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik yang

bersikap baik dalam proses pembelajaran.


