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A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Pembelajaran

Dalam istilah ”pembelajaran” yang lebih dipengaruhi oleh

perkembangan hasil-hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan

belajar, siswa diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan yang

utama, sehingga dalam setting proses belajar mengajar siwa dituntut

beraktivitas secara penuh, bahkan secara individual mempelajari bahan

pelajaran. Dengan demikian, kalau dalam istilah ”mengajar (pengajaran)” atau

”teaching” menempatkan guru sebagai ”pameran utama” memberikan

informasi, maka dalam”instruction”guru lebih banyak berperan sebagai

fasilitator, memanage berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari siswa.1

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Umum Negeri (Ditbinpaisun), pendidikan agama Islam adalah suatu usaha

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari

pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara

keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya

dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah

dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan

keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.2 Ramayulis menjelaskan bahwa

pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan

1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana, cet. ke-6, 2009), h. 103.

2. Zakiah Daradjat, et al., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-2, 1992), h.
88.



peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa,

berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya

kitab suci al-Qur’an dan al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

latihan serta penggunaan pengalaman.3

Dari kedua definisi tersebut bahwa di antara aktivitas yang ditekankan

dalam Pendidikan Agama Islam adalah bimibingan, karena dengan salah satu

upaya ini, bimbingan dapat memberikan peserta didik kebebasan

mengaktualisasikan potensi-potensi yang ia kuasai, sehingga dapat memperoleh

pemahaman yang mendalam dan mencapai kompetensi yang maksimal serta

pengamalan ajaran agama Islam dengan berpedoman terhadap al-Qur’an dan

Sunnah.

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan,

pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk meningkatkan

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa

kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,

3 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. ke-6, 2010), h.
23.



berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang

yang lebih tinggi.4

Menurut Zakiah Daradjat bahwa pendidikan agama mempunyai tujuan-

tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal, yang pada

dasarnya berisi:

1. Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positip

dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam pelbagai kehidupan anak

yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah

dan Rasul-Nya.

2. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat

pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan (agama dan

umum) maka anak menyadari keharusan menjadi seorang hamba Allah

yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karenanya, ia tidak pernah

mengenal henti untuk mengejar ilmu dan teknologi baru dalam rangka

mencari keridaan Allah. Dengan iman dan ilmu itu semakin hari semakin

menjadi lebih bertakwa kepada Allah sesuai dengan tuntunan Islam.

3. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua

lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati

ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga

dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dirinya

dengan Allah melalui ibadah shalat umpamanya dan dalam hubungannya

dengan sesama manusia yang tercermin dalam akhlak perbuatan serta

4 Ibid., h. 89.



dalam hubungan dirinya dengan alam sekitar melalui cara pemeliharaan dan

pengolahan alam serta pemanfaatan hasil usahanya.5

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebagai kesimpulan bahwa yang

termasuk tujuan penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah

menjadikan peserta didik sebagai hamba Allah yang mu’min dan muttaqin,

dengan indikator antara lain: dapat menghidup suburkan, mengembangkan,

membentuk sikap yang positif dan disiplin, serta mencintai ajaran agama dalam

pelbagai kehidupan. Ketaatan dan motivasi yang istiqamah menjadi hamba

Allah yang beriman dan berilmu pengetahuan sesuai dengan tuntunan Islam.

Terampil bergama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan, memahami,

menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh.

Berikut ini gambaran secara terinci tujuan pembelajaran agama Islam

seperti dinyatakan dalam kurikulum 2004:

1. Sub Bidang Studi Aqidah Akhlak:

a. Mendorong agar peserta didik meyakini dan mencintai aqidah Islam.

b. Mendorong agar peserta didik benar-benar yakin dan taqwa kepada

Allah.

c. Mendorong peserta didik untuk mensyukuri nikmat Allah.

d. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat

kebiasaan yang baik.

2. Sub Bidang Studi al-Qur’an al-Hadis:

5 Zakiah Daradjat, Op. Cit., h. 89-90.



a. Membimbing peserta didik ke arah pengenalan, pengetahuan,

pemahaman dan kesadaran untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat

suci al-Qur’an dan al-Hadis.

b. Menunjang kelompok bidang studi yang lain dalam kelompok

pengajaran agama Islam, khususnya bidang studi Aqidah Akhlak dan

Syari’ah.

c. Merupakan mata rantai dalam pembinaan peserta didik ke arah pribadi

utama menurut norma-norma agama.

3. Sub Bidang Studi Syari’ah:

a. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan dalam melaksanakan amal

ibadah kepada Allah. sesuai ketentuan-ketentuan agama (syari’at)

dengan ikhlas dan tuntunan akhlak mulia.

b. Mendorong tumbuh dan menebalnya iman.

c. Mendorong tumbuhnya semangat untuk mengolah alam sekitar

anugerah Allah.

d. Mendorong untuk mensyukuri nikmat Allah.

4.   Sub Bidang Studi Sejarah Islam:

a. Membantu peningkatan iman peserta didik dalam rangka pembentukan

pribadi muslim, di samping memupuk rasa kecintaan dan kekaguman

terhadap Islam dan kebudayaannya.

b. Memberi bekal kepada peserta didik dalam rangka melanjutkan

pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau bekal untuk menjalani

kehidupan pribadi mereka.



c. Mendukung perkembangan Islam masa kini dan mendatang di samping

meluaskan cakrawala pandangannya terhadap makna Islam bagi

kepentingan kebudayaan umat manusia.6

Berdasarkan penjelasan dari tujuan-tujuan di atas, tujuan tersebut dapat

tercapai dengan berbagai upaya di antaranya pendidik mesti profesional,

ketersediaaan media, kenyamanan dalam kelas dan sekitarnya, adanya kerja

sama antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama antar

pendidik dengan orang tua peserta didik serta terhadap pemegang kebijakan

dalam bidang pendidikan.

3. Tahap-tahap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran

itu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan.

Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti

proses pembelajaran.

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dan materi yang akan dipelajari.

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai.

6 Ahmad Munjin Nasih, et al., Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 9-10.



4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai

silabus.

b. Kegiatan inti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41

Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas tiga tahap, yaitu

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Berikut beberapa ciri proses pembelajaran pada tahap eksplorasi,

elaborasi, dan konfirmasi yang potensial dapat membantu siswa

menginternalisasi nilai-nilai yang diambil dari Standar Proses.

1) Eksplorasi

a. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam

tentang topik atau tema materi yang dipelajari dengan menerapkan

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber

(contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, berfikir logis, kreatif,

kerjasama);

b. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media

pembelajaran, dan sumber belajar lain (contoh nilai yang

ditanamkan: kreatif, kerja keras);

c. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta peserta

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya (contoh

nilai yang ditanamkan: kerja sama, saling menghargai, peduli

lingkungan);



d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan

pembelajaran (contoh nilai yang ditanamkan; rasa percaya diri,

mandiri);

e. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium,

studio, atau lapangan (contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, kerja

sama, kerja keras).

2) Elaborasi

a. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna (contoh nilai yang

ditanamkan: cinta ilmu, kreatif, logis);

b. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan

maupun tertulis (contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri,

kritis, saling menghargai, santun);

c. Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, menyelesaikan

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut (contoh nilai yang

ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis);

d. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan

kolaboratif (contoh nilai yang ditanamkan: kerja sama, saling

menghargai, tanggung jawab);

e. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk

meningkatkan prestasi belajar (contoh nilai yang ditanamkan: jujur,

disiplin, kerja keras, menghargai);



f. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun

kelompok (contoh nilai yang ditanamkan: jujur, bertanggung jawab,

percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerja sama);

g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual

maupun kelompok (contoh nilai yang ditanamkan: percaya diri,

saling menghargai, mandiri, kerja sama);

h. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival,

serta produk yang dihasilkan (contoh nalai yang ditanamkan:

percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerja sama);

i. Memfasilitasi pesera didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan

kebanggan dan rasa percaya diri peserta didik (contoh nilai yang

ditanamkan: percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerja sama).

3) Konfirmasi

a. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik

(contoh nilai yang ditanamkan: saling menghargai, percaya diri,

santun, kritis, logis);

b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi

peserta didik melalui berbagai sumber (contoh nilai yang

ditanamkan: percaya diri, logis, kritis);

c. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh

pengalaman belajar yang telah dilakukan (contoh nilai yang

ditanamkan: memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri);



d. Memfasilitasi peserta didik untuk lebih/jauh/dalam/luas

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, antara lain

dengan guru:

i. Berfungsi sebagai nara sumber dan fasilitator dalam menjawab

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan

menggunakan bahasa yang baku dan benar (contoh nilai yang

ditanamkan: peduli, santun);

ii. Membantu menyelesaikan masalah (contoh nilai yang

ditanamkan: peduli);

iii. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan

hasil eksplorasi (contoh nilai yang ditanamkan: kritis); memberi

informasi untuk bereksplorasi lebih jauh (contoh nilai yang

ditanamkan: cinta ilmu);

iv. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau

belum berpartisipasi aktif (contoh nilai yang ditanamkan: peduli,

percaya diri).7

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat

rangkuman/kesimpulan.

2) Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

7 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2012),
h. 231-232.



4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan atau memberikan

tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil

belajar peserta didik.

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.8

Dari beberapa ciri kegiatan yang telah disebutkan di atas,

merupakan perencanaan dan upaya pendidik agar supaya peserta didik

dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dapat

menguasai beberapa kompetensi serta tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pendidik dituntut melakukan secara profesional dan

terus-menerus dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sehingga bagi

pendidik memperoleh informasi lansung tentang hasil pembelajaran.

4. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian

cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.9 Oleh karena itu

metode yang dimaksud di sini adalah cara yang paling tepat dan cepat yang

akan dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran dalam

menyampaikan materi pendidikan agama Islam agar tujuan yang diharapkan

dapat tercapai.

Dalam upaya mengembangkan metode pendidikan agama Islam ada

beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, agar program yang dihasilkan

8 Rusman, Op. Cit., h. 13.
9 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,

cet. ke-7, 2003), h. 9.



dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Salah satu prinsip dasar tersebut

adalah prinsip relevansi.

Secara umum istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai

kesesuaian atau keselarasan pendidikan dengan faktor-faktor pendidikan

agama. Pendidikan dipandang relevan apabila hasil yang diperoleh dari

pendidikan tersebut berguna atau funsional bagi kehidupan. Relevansi

pendidikan agama sekurang-kurangnya dapat ditinjau dari empat segi:

a. Relevansi dengan agama Islam

Dalam menetapkan bahan hendaknya diperlihatkan benar-benar

apakah isi pengajaran itu sesuai dengan ajaran Islam.

b. Relevansi dengan perkembangan kehidupan

Perkembangan kehidupan di sini adalah masa sekarang dan masa

yang akan datang. Suatu cara yang paling banyak digunakan orang-orang di

masa lampau sudah mulai ditinggalkan orang pada masa sekarang. Atau

mungkin pula terdapat hal-hal yang sama sekali baru dan mengundang

berbagai pertanyaan dari segi agama serta mempunyai dampak sosial yang

jauh di masa mendatang.

c. Relevansi dengan lingkungan hidup anak didik

Dalam menetapkan bahan pengajaran hendaknya diperhatikan

sejauh mana bahan tersebut sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di

sekitar lingkungan anak didik.

d. Relevansi dengan tuntutan dunia pekerjaan

Pengalaman belajar agama hendaknya dapat memecahkan beraneka

problem kehidupan keagamaan yang akan dialami anak didik setelah



menamatkan sekolah/madrasah dengan menerjuni berbagai ragam lapangan

pekerjaan, khususnya yang menggelisahkan ketenangan menjalankan

ibadahnya.10

Dengan demikian, metode pembelajaran agama Islam seharusnya

diarahkan pada proses perubahan dari normatif ke praktis dan dari kognitif ke

afektif dan psikomotorik. Perubahan arah tersebut dengan tujuan agar wawasan

ke-Islaman maupun ditransformasikan secara sistematik dan komprehensif

bukan saja dalam kehidupan konsep melainkan juga dalam kehidupan riil di

tengah-tengah masyarakat.11 Oleh karena itu, dalam pemilihan metode

pembelajaran sebaik mungkin dapat mengantarkan pesertra didik untuk belajar

yang aktif dan kreatif, jangan sampai metode menjadikan peserta didik terkesan

bosan dan malas untuk menganalisis materi pembelajaran dan tidak

menjadikannya sebagai nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Berkenaan dengan metode, al-Qur’an (an Nahl ayat 25) telah

memberikan petunjuk mengenai metode pendidikan secara umum, yaitu:

”Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang sangat mengetahui siapa yang tersesat
dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.”

Petunjuk al-Qur’an tentang metode-metode pendidikan, dapat kita

peroleh dari ungkapan ”al-hikmah” (bijaksana) dan ”al-mau’izhah al-

hasanah” (pelajaran yang baik). Karena itu, secara eksplisit al-sunnah berperan

memberikan penjelasan.

10 DEPAG, dalam Ahmad Munjin Nasih, Op. Cit., h. 48.
11 Ibid., h. 33.



Metode apa pun yang digunakan oleh pendidik/guru dalam proses

pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap

prinsip-prinsip KBM. Pertama, berpusat kepada anak didik (student oriented).

Guru harus memandang anak didik sebagai sesuatu yang unik, tidak ada dua

orang anak didik yang sama, sekalipun mereka kembar. Satu kesalahan jika

guru memperlakukan mereka secara sama. Gaya belajar (learning style) anak

didik harus diperhatikan. Kedua, belajar dengan melakukan (learnig by doing).

Supaya proses belajar itu menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan

kepada anak didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia

memperoleh pengalaman nyata. Ketiga, mengembangkan kemampuan sosial.

Proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh

pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial (learning to live

together). Keempat, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Proses

pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak

didik. juga mampu memompa daya imajinatif anak didik untuk berfikir kritis

dan kreatif. Kelima, mengembangkan kreativitas dan keterampilan

memecahkan masalah. Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan

oleh guru bagaimana meransang kreativitas dan daya imajinasi anak untuk

menemukan jawaban terhadap setiap masalah yang dihadapi anak didik.12

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksnaan

pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu:

a. Metode ceramah

b. Metode tanya jawab

12 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Potensi Guru, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2008), h. 136-137.



c. Metode diskusi

d. Metode eksperimen

e. Metode demonstrasi

f. Metode pemberian tugas dan resitasi

g. Metode sisio drama (role playing)

h. Metode latihan (drill)

i. Metode kerja kelompok

j. Metode proyek

k. Metode pemecahan masalah (problem solving)

l. Metode sistem regu (team teaching)

m. Metode karyawisata (field-trip)

n. Metode manusia sumber (resource person)

o. Metode survai masyarakat

p. Metode simulasi.13

Dari beberapa metode tersebut, terkait dengan pelaksanaan dalam

pembelajaran agama Islam, pendidik harus dapat memilih metode apa yang

paling tepat dalam menyampaikan materi pelajaran dan kapan metode itu tepat

digunakan, karena dari metode tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan

kekurangan, setiap pembelajaran tidak cukup kalau pendidik menyampaikan

materi hanya satu metode, maka pendidik dituntut untuk dapat

mengkombinasikan dari beberapa metode itu misalnya, metode ceramah, tanya

jawab dan tugas.

13 Ismail SM., Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail
Media Group, cet. ke-4, 2009), h. 19.



5. Media atau Alat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam pengelolaan kelas harus diperhatikan tersedianya alat-alat yang

diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Alat-alat (mens) yang

digunakan kita gunakan untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu bagaimanapun

lengkap tersedianya alat-alat pendidikan, tidak akan menjamin hasil gunanya,

jika tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Agar alat-alat yang tersedia dapat menjadi alat mencapai tujuan, maka

pertama harus dikenal dulu alat-alat itu sebaik-baiknya, mengerti fungsinya,

dan apa yang dapat kita capai dengan alat tersebut. Kedua, harus jelas bagi kita

tujuan yang hendak dicapai melalui alat tersebut. Ketiga, harus terampil dalam

penggunaan alat. Keempat, harus sanggup memelihara atau memanfaatkan alat-

alat yang ada.14

Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara

lain:  hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, contoh

serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya: keadaan

gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran,

dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu dapat berupa:

a. Perbuatan pendidik (biasa disebut software); mencakup perintah, larangan,

pujian, teguran, ancaman dan hukuman;

14 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.
68.



b. Benda-benda sebagai alat bantu (biasa disebut hardware); mencakup meja,

kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP dan

sebagainya.15

Untuk benda-benda yang menjadi alat bantu dapat dikenal dengan

istilah media, pengelompokan berbagai jenis media dapat dikemukakan oleh

beberapa ahli. Leshin, Pollock & Reigeluth (1992) dalam Azhar Arsyad

mengklasifikasikan media ke dalam lima kelompok yaitu:

a. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan

kelompok, field-trip);

a. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (workbook), alat bantu

kerja, dan lembaran lepas);

b. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar,

transparansi, slide);

c. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide-tape, televisi);

d. Media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif

video, hypertext atau tulisan yang tak berurutan).16

Berikut ini akan dikemukakan penggunaan alat pendidikan yang tampak

dalam bentuk tindakan.

1. Perintah

Perintah adalah tindakan pendidik menyuruh anak didik melakukan

sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat ini adalah

sebagai pembentuk disiplin secara positif. Disiplin diperlukan dalam

15 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-9,
2011), h. 27.

16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-14, 2011),
h. 36.



pembentukan kepribadian, terutama karena nanti akan menjadi disiplin

sendiri, dengan penanaman disiplin dari luar terlebih dahulu.

2. Larangan

Larangan merupakan tindakan pendidik menyuruh anak didik tidak

melakukan atau menghindari tingkah laku tertentu demi tercapainya tujuan

pendidikan tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah diusahakan alasan

larangan diketahui dan diterima oleh anak didik.

3. Pujian dan hadiah

Hadiah dalam hal ini tidak mesti selalu berwujud barang. Anggukan

kepala dengan wajah berseri, menunjukkan jempol sipendidik, sudah

merupakan satu hadiah, yang pengaruhnya besar sekali, seperti memotivasi,

menggembirakan, dan menambah kepercayaan dirinya.

Pujian dan hadiah harus diberikan pada saat yang tepat yaitu segera

sesudah anak didik berhasil. Jangan diberikan sebagai janji, karena akan

dijadikan sebagai tujuan kegiatan yang dilakukan.

4. Teguran

Satu hal yang perlu disadari, bahwa manusia bersifat tidak

sempurna, maka kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat khilaf dan

salah, penyimpangan-penyimpangan dari anjuran selalu ada, lagi pula perlu

diperhatikan bahwa anak-anak bersifat pelupa, cepat melupakan larangan-

larangan, atau perintah yang baru saja diberikan kepadanya. Karenanya

sebelum kesalahan itu berlangsung lebih jauh, perlu adanya koreksi atau

teguran. Teguran dapat berupa kata-kata, tetapi dapat juga berupa isyarat-



isyarat, misalnya pandangan mata yang tajam dengan menunjuk lewat jari,

dan sebagainya.17

Kenyataan apakah suatu alat itu dapat berfungsi untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar adalah melalui uji

coba terhadap alat-alat itu dalam kelas. Semua alat harus diuji sejauh mana

nilai pakai atau manfaatnya dengan jalan menggunakannya secara aktual

dalam proses belajar mengajar. Sebagai acuan atau kriteria yang digunakan

dalam penilaian pada tahap ini, antara lain:

a. Dapat menarik perhatian murid ketika menyajikan informasi dan

gagasan-gagasan.

b. Memberikan informasi penting dan baru.

c. Mempermudah pemilikan keterampilan khusus, sikap-sikap atau

apresiasi.

d. Membangkitkan dan mendorong berfikir kritis.

e. Membawa hasil yang memuaskan terhadap upaya pencapaian tujuan

instruksional khusus.

Setelah uji coba itu selesai dilakukan, guru hendaknya telah dapat

menentukan (a) alat-alat mana sajakah yang dapat dipakai lagi nanti pada

pengajaran selanjutnya, dan (b) cara lain dalam penggunaan alat tersebut

untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Masalah pokok dalam

tahap ini ialah: Apakah alat-alat itu dapat memenuhi hasil kerja yang

diharapkan? Sebagian dari jawab atas pertanyaan itu diperoleh dari hasil

penilaian atau tes hasil belajar murid dan yang sebagian lagi hanya dapat

17 Ibid., h. 28.



dijawab melalui pengamatan yang cermat atau pengujian untuk menetapkan

bagian-bagian manakah dari pelajaran yang dapat senantiasa diingat murid

secara terus-menerus yang disebabkan oleh penggunaan alat bantu

pengajaran dimaksud.18

Secara umum manfaat alat pembelajaran memiliki berbagai manfaat

sebagai berikut:

a. Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit dari konsep yang abstrak,

sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme.

Untuk menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia misalnya,

dapat dipergunakan film.

b. Membangkitkan motivasi belajar siswa.

c. Memungkinkan siswa berinteraksi secara lansung dengan

lingkungannya (sumber belajar).

d. Bahan pelajaran dapat diulang sesuai dengan kebutuhan dan atau

disimpan untuk digunakan pada saat yang lain.19

6. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta

variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang

hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada

pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan

kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan

18 Abuddin Nata, Op. Cit., h. 238.
19 Ahmad Rohani dalam Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran,

(Jakarta: Kencana Pernada Media Group, cet. ke-2, 2011), h. 301.



pembelajaran oleh peserta didik.20 Evaluasi dilakukan pada saat proses atau

setelah proses pembelajaran oleh pendidik dalam rangka ingin mengetahui

sejauh mana kompetensi dan tujuan yang telah atau belum terkuasai oleh

peserta didik, dengan evaluasi yang telah dilakukan, bagi pendidik juga

memperoleh informasi untuk memperbaiki metode, strategi dan hal-hal yang

berkaitan dalam proses pembelajaran.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan

pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran, kriteria, dan proses

penilaian yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa objek yang

dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku.21 Tingkah laku yang dimaksud di sini adalah

keberhasilan peserta didik dalam mencapai unsur kognitif, unsur afektif, dan

unsur psikomotor. Namun demikian pendidik tidaklah mengapa kalau dalam

proses pembelajaran juga mengadakan evaluasi, hal ini bertujuan untuk

memperbaiki kondisi dan proses pembelajaran berikutnya.

Langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam mengadakan evaluasi

adalah menetapkan apa yang menjadi sasaran evaluasi tersebut. Sasaran

evaluasi ini penting diketahui supaya memudahkan guru dalam menyusun alat-

alat evaluasinya.

Pada umumnya ada tiga sasaran pokok evaluasi, yaitu:

a. Segi tingkah laku, artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat,

perhatian, keterampilan murid sebagai akibat dari proses belajar mengajar.

20 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. ke-5, 2007), h. 61.

21 Fatih Arifah et. Al, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), h. 5.



b. Segi pendidikan, artinya penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh

guru dalam proses belajar mengajar.

c. Segi-segi yang menyangkut proses belajar mengajar dan mengajar itu

sendiri, yaitu bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara

obyektif dari guru, sebab baik tidaknya proses belajar mengajar akan

menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh murid.22 Ketika

pendidik mengadakan evaluasi baik dalam proses pembelajaran ataupun di

luar pembelajaran harus kompleks, guru tidak hanya menilai dari unsur

kognitif peserta didik semata, tetapi juga unsur afektif dan psikomotornya.

Dalam pembelajaran agama Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan

pada penguasaan sikap (afektif dan psikomotor) ketimbang aspek kognitif.23

Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang

secara garis besar meliputi empat hal, yaitu sebagai berikut.

a. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya.

b. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat.

c. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam

sekitarnya.

d. Sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah, anggota

masyarakat, serta khalifah Allah SWT.

Keempat kemampuan dasar tersebut dijabarkan dalam beberapa

klasifikasi kemampuan teknis, yaitu:

22 A. Tabrani Rusyan, et al., dalam Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2005), h. 194.

23 Nizar dalam Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, cet. ke-1, 2010), h.
197-198.



a. Sejauh mana loyalitas dan pengabdiannya kepada Allah dengan indikasi-

indikasi lahiriah berupa tingkah laku yang mencerminkan keimanan dan

ketakwaan kepada Allah SWT;

b. Sejauh mana peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai agamanya dan

kegiatan hidup bermasyarakat, seperti akhlak yang mulia dan disiplin;

c. Bagaimana peserta didik berusaha mengelola dan memelihara serta

menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, apakah ia merusak ataukah

memberi makna bagi kehidupannya dan masyarakat di mana ia berada;

d. Bagaimana dan sejauh mana ia memandang diri sendiri sebagai hamba

Allah dalam menghadapi kenyataan masyarakat yang beraneka ragam

budaya, suku, dan agama.

Seluruh tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan evaluasi yang

mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah di samping menganut

prinsip objektivitas, kontinuitas, dan komprehensif. Sedangkan oprasionalnya

di lapangan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, test atau nontest,

lisan atau tulisan, pre test atau pos test, dan sebagainya.

Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam menekankan pada

evaluasi formatif, dengan asumsi bahwa setiap peserta didik memiliki

kemampuan untuk tumbuh dan berkembang lebih maju dan meningkat secara

berkelanjutan, serta kemampuannya untuk membangun masyarakat yang lebih

baik dengan memerankan ilmu dalam memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan,

minat, bakat dan prestasi belajarnya secara terus menerus melalui pemberian

umpan balik. Di samping itu, karena pembelajaran pendidikan agama Islam



berwawasan rekonstruksi sosial lebih menekankan pada belajar kelompok yang

dinamis, kooperatif dan kolaboratif, maka evaluasi atau penilaiannya juga

dilakukan secara kooperatif.24

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pelaksanaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti

terdahulu. Muhammad Idris Manalu (2010) meneliti tentang pelaksanaan sistem

pembelajaran terpadu (studi kasus) Madrasah Aliyah Yaspika kecamatan Karimun

kabupaten Karimun Kepulauan Riau, adapun  hasil penelitiannya yaitu pertama

pembelajaran terpadu yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah

pembelajaran terpadu antara pendidikan agama dan umum. Hal ini seirama dengan

pendidikan agama Islam yang bersifat teosentris dengan antroposentris. Artinya

proses perkembangan manusia  itu didasari nilai Islami yang dialogis terhadap

tuntutan Tuhan, tuntutan dinamika sosial dan tuntutan perkembangan fitrah, lebih

cenderung kepada pola hidup yang harmonis antara kepentingan dunia dan ukhrawi

serta kemampuan belajarnya disemangati oleh misi kekhalifahan dan

penghambaan. Kedua, konsep pembelajaran terpadu ini sudah lama dicanangkan

para cendikiawan muslim, yang merupakan salah satu usaha untuk menghilangkan

dikotomi sistem pendidikan yang ada dengan menggabungkan antara pendidikan

tradisional dan modern. Ketiga, pembelajran terpadu ini bertujuan untuk

membentuk siswa yang berjiwa iptek dan Imtaq. Dalam artian sesosok manusia

yang integral antara jasmani dan rohani akan terwujud sehingga akan terbentuk

generasi yang intelek dan sekaligus bermoral.

24 Muhaimin, Op. Cit., h. 138.



Muhlasin (2011) meneliti tentang pelaksanaan kurikulum pesantren Nurul

Huda al-Islami kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, adapun hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan

Madrasah Tsanawiyah pondok pesantren Nurul Huda Al-Islami meliputi beberapa

komponen pokok, yaitu komponen tujuan kurikulum pesantren yaitu agar santri

mampu memahami ilmu alat, guna mendalami hukum Islam pada kitab-kitab klasik

dalam proses pembelajaran, materi: pada dasarnya materi atau isi kurikulum

pondok pesantren yang dilaksanakan pada pesantren Nurul Huda Al-Islami dapat

digolongkan pada tiga kategori, kurang berkaitan sama sekali dengan kurikulum

kementerian agama, ada kaitannya dengan kurikulum kementerian agama, dan

sangat berkaitan dengan kurikulum kementerian agama, metode yang digunakan

dalam proses pembelajaran bervariasi dan pelaksanaannya lebih cenderung metode

hafalan dan evaluasi yang dilaksanakan adanya ulangan harian hafalan, mingguan

yang disebut setoran dan semesteran.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa walaupun kedua penelitian objek

penelitiannya sama, yaitu pelaksanaan sistem pembelajaran terpadu dan

pelaksanaan kurikulum namun hasil penelitiannya berbeda, oleh karena itu, secara

khusus penelitan tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama negeri se Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru

belum pernah diteliti. Atas alasan itulah peneliti tertarik untuk melakukan kajian

dengan memfokuskan pada topik seperti tersebut di atas.



C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

penjelasan dalam bentuk nyata terhadap kerangka teoretis agar mudah diukur dan

dipahami.

Seperti disebutkan di atas, kajian ini berkenaan dengan Pelaksanaan

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri se

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Adapun maksud pelaksanaan dapat

diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan melaksanakan.25 Artinya kurikulum

yang telah didesain dan disiapkan oleh pendidik inilah yang akan diterapkan dan

yang akan dijadikan sebagi acuan dalam proses pembelajaran agama Islam.

Berdasarkan konsep tersebut, yang dimaksud pelaksanaan pembelajaran

dalam kajian ini adalah proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh pendidik

terhadap sejumlah peserta didik untuk mendapatkan informasi, nilai dan perubahan

tingkah laku ke arah yang lebih baik sehingga dengan proses tersebut diharapkan

dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran agama Islam. Kemudian untuk

menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka konsep yang digunakan

perlu dioperasionalkan dengan masalah yang dibahas yaitu ”Pelaksanaan

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri se

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru”. Oleh karena itu, penulis mengemukakan

beberapa indikator pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai

berikut:

1. Kegiatan pra pembelajaran, indikatornya:

1. Melakukan kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media.

25 Peter Salim, et al., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press, edisi ke-3,
2002) h. 814.



2. Memeriksa kesiapan peserta didik.

2. Kegiatan pembukaan pembelajaran, indikatornya:

a. Melakukan apersepsi.

b. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan.

3. Kegiatan inti pembelajaran, indikatornya:

a. Menguasai materi pembelajaran.

b. Menghubungkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan.

c. Melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai.

d. Melaksanakan pembelajaran secara runtut.

e. Menguasai kelas.

f. Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual.

g. Menumbuhkan kebiasaan positif.

h. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang

direncanakan.

i. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan kompetensi dasar.

j. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi standar.

k. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan waktu.

l. Terampil menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran.

m. Media dan sumber belajar yang digunakan menghasilkan pesan yang

menarik.

n. Melibatkan peserta didik dalam pendayagunaan media dan sumber belajar.

o. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik.

p. Merespon positif partisipasi peserta didik.

q. Terbuka terhadap kritik dan respon peserta didik.



r. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar.

s. Memantau kemajuan belajar peserta didik.

t. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi.

u. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.

v. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.

w. Menyampaikan pesan dengan gaya yang tepat waktu dan tepat sasaran.

4. Kegiatan penutup, indikatornya:

a. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta

didik.

b. Melaksanakan tindak lanjut.

c. Menginformasikan materi berikutnya.


