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       ABSTRAK 

 

Berkembangnya tekhnologi globalisasi membuat pendidikan 

dan kurikulum ikut berkembang  sesuai zaman. Tidak hanya guru 

yang dituntut untuk berperan dalam proses pembelajaran tetapi juga 

peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam berbagai hal, baik 

secara Afektif, Psikomotorik dan sebagainya. Salah satu cara agar 

belajar ini berhasil dengan menggunakan strategi pembelajaran, 

seperti strategi yang digunakan oleh penulis yakni strategi aktif 

(Active Learning Sstrategy). Adapun permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah  bagaimana penerapan pendekatan belajar 

aktif (active learning strategy) dalam pembelajaran PAI di SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan dan apa  faktor-  faktor 

penghambat dan pendukungnya penerapan pendekatan belajar aktif 

(active learning strategy) dalam pembelajaran PAI di SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan 

       Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data  menggunakan  metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun untuk menulis data digunakan metode deskriptif 

kualitatif, yakni uraiannya dijelaskan pada gejala-gejala yang tampak. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan pendekatan 

belajar aktif  (active learning strategy) dalam proses pembelajaran 

PAI di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan berjalan 

dengan baik, walaupun masih ada kekurangan. Diantara metode-

metode yang digunakan dalam pembelajaran Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan yang mengarah kepada 

pendekatan belajar aktif.  (active learning strategy) adalah metode 

Resitasi, diskusi,  problem  solving,  jigsaw, index card match, 

pendidikan drill/latihan. Tanya jawab, bermain peran dan 

demonstrasi. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam adalah adanya minat siswa 

belajar yang tinggi, adanya fasilitas dan sumber belajar yang 

memadai untuk proses belajar, sedangkan yang menjadi faktor 
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penghambat dalam penerapan tersebut adalah adanya  sebagian  siswa 

yang enggan untuk menyampaikan pendapatnya, dan latar belakang 

siswa yang berbeda. 

 

Kata kunci: Strategi  Active Learning, dan Pembelajaran PAI 
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ABSTARCT 

 

The development of globalization technology makes education and 

curriculum develop according to the times. Not only teachers are 

required to play a role in the learning process but also students are 

required to be more active in various ways, both in affective, 

psychomotor and so on. One way to make this learning successful is 

by using a learning strategy, such as the strategy used by the author, 

namely the Active Learning Strategy. The problems that will be 

discussed in this study are how to apply an active learning approach 

(active learning strategy) in PAI learning at SMP Muhammadiyah 1 

Kalianda South Lampung and what are the inhibiting and supporting 

factors for the application of an active learning strategy (active 

learning strategy) in PAI learning in SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 

South Lampung 

       This research is a qualitative research, with data collection 

techniques using the methods of observation, interviews, and 

documentation. As for writing the data used descriptive qualitative 

method, namely the description is explained on the symptoms that 

appear. 

Based on the results of the study, the application of an active learning 

strategy in the PAI learning process at SMP Muhammadiyah 1 

Kalianda South Lampung went well, although there were still 

shortcomings. Among the methods used in learning Islam at SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda South Lampung which leads to an active 

learning approach. (active learning strategy) is a method of recitation, 

discussion, problem solving, jigsaw, index card match, drill/exercise 

education. Questions and answers, role playing and demonstrations. 

The supporting factors in learning Islamic religious education are the 

high interest of students in learning, the existence of adequate 

facilities and learning resources for the learning process, while the 

inhibiting factors in the application are the presence of some students 

who are reluctant to express their opinions, and background different 

students. 
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 MOTTO 

 

َه ِمۡه َعلٍَق  ١ٱۡقَشۡأ بِٱۡسِم َسبَِّك ٱلَِّزي َخلََق  وَسَٰ ٱۡقَشۡأ َوَسبُّٱۡۡلَۡكَشمٱلَِّزي ٢َخلََق ٱۡۡلِ  

َه َما لَۡم يَۡعلَۡم  وَسَٰ ٥َعلََّمبِٱۡلقَلَِمَعلََّم ٱۡۡلِ  

Artinya: 

   

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia  

apa yang tidak diketahuinya.” (QS.Al-Alaq:1-5)1 

                                                             
1 Usman el-Qurtuby, Al-Qur‟anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik, 

(Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017) h. 480 
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BAB I 

                                          PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum menguraikan skripsi lebih lanjut, untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan skripsi yang 

berjudul “Penerapan Stategi Belajar Aktif (Active Learning 

Strategy) dalam Pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 1 

Kalianda Lampung Selatan” peneliti akan memberikan 

penjelasan tentang istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Penerapan merupakan pelaksanaan. Penerapan juga bisa 

dikatakan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang 

telah dibuat.
2
 

2. Strategi 

Strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan 

ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegaiatan atau 

tindakan.
3
 

3. Active Learning  

Active Learning merupakan belajar secara aktif dan kontruksi 

dalam konteks sosial
4
 

4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mngenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani ajaran agama islam, dibarengi 

                                                             
2 Yaumi, Muhammad. Pendidikan karakter: landasan, pilar & 

implementasi. (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 13. 
3  Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, landasan dan aplikasinya, ( 

Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 265.  
4 Amitya Kumara, “Model pembelajaran Active Learning mata pelajaran 

sains tiingkat SD kota Yogyakarta sebagai upaya peningkatan life skills” Jurnal 

Psikolosi. No. 2. 2002. 
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dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.
5
 

B. Latar Belakang Masalah 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran agama Islam, guru 

dituntut untuk mampu menampilkan berbagai macam strategi 

pembelajaran yang tepat. Sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 

2005 tentang guru dan Dosen. Guru mempunyai fungsi peran dan 

kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional 

dalam bidang pendidikan, yakni upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang 

beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu 

pengetahuan. Teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur.
6
 Di dalam Al- Qur’an juga sudah 

dijelaskan mengenai tujuan Pendidikan Islam terdapat dalam 

surat At- Taubah, dijelaskan bahwa: 

 

ۡىهُمۡ  َوَما َكانَ   فَلَۡىََل وَفََش ِمه ُكلِّ فِۡشقَٖة مِّ
 ٱۡلُمۡؤِمىُىَن لِيَىفُِشوْا َكآفَّة ۚٗ

 

يِه َلِيُىِزُسوْا قَۡىَمهُۡم إَِراَسَجُعٓىْا إِلَۡيِهۡم لََعلَّهُۡم    طَآئِفَٞة ِّيَحَفَقَّهُىْا فِي ٱلذِّ

 

 ١٢٢يَۡحَزُسوَن 

 

 

                                                             
 5 Triyo Supriyatno, Keberagaman elemen Budaya dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam di Malang, Ulul Albab, Vol. 17 No. 

2 (2016) . 

6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 14 th 2005 tentang  Guru 

dan Dosen (Jakarta: GP Press 2019), h.  294 
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Artinya: 

       “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 

pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 

golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat 

menjaga dirinya”. (Q.S. At- Taubah (9):122). 

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa tidak seharusnya 

semua orang-orang mukmin itu ikut pergi ke medan perang, 

dengan alasan mereka juga harus memperdalam ilmu Agama  

mereka sendiri dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

jika mereka telah kembali agar dapat menjaga dirinya dari 

musuh. Hal ini membuktikan bahwa, berperang sekalipun harus 

tetap melaksanakan kewajiban menuntut ilmu Agama, supaya 

mereka bias paham akan musuh yang menyerang dan 

mendekatkan diri mereka kepada Allah untuk mendapatkan 

pertolongan.
7
 Bab 1 pasal 1 ayat  1  menyebutkan, Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing,   mengarahkan,   melatih,   menilai  dan  

mengevaluasi  peserta  didik pada  pendidikan  anak  usia  dini  

jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar  dan pendidikan 

menengah. Guru adalah pendidik sebagai agen pembelajaran 

(learning agent) dengan memiliki peran sebagai fasilitator, 

motivator, pemicu dan pemberi inspirasi belajar. bagi peserta 

didik. Guru di tuntut untuk memiliki empat kompetensi, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional,  kompetensi  

sosial  dan  kompetensi kepribadian. Kemampuan untuk 

menerapkan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang 

meliputi  pelaksanaan  pembelajaran  yang mendidik, 

perancangan pembelajaran serta dalam menerapkan  strategi 

                                                             
7  Yaumi Muhammad. Prinsip-prinsip desain pembelajaran: Disesuaikan 

dengan kurikulum 2013 edisi kedua. Kencana, 2017. 
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pembelajaran yang tepat merupakan sebagian ciri dari 

kompetensi pedagogik
8
. Guru sebagai pendidik memiliki peran 

yang sangat besar, disamping sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran siswa, juga sebagai pembimbing dan mengarahkan 

peserta didiknya sehingga menjadi manusia yang mempunyai 

pengetahuan yang luas baik pengetahuan agama, kecerdasan, 

kecakapan hidup, keterampilan, budi pekerti luhur dan 

kepribadian baik dan bisa membangun dirinya untuk lebih baik 

dari sebelumnya serta memiliki tanggung jawab dalam 

pembangunan bangsa.  

Di dalam fenomena empirik menunjukkan bahwa di  

Indonesia  terdapat  kasus tentang kenakalan dikalangan pelajar, 

di antaranya isu perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, 

narkoba, kriminalitas dan masih banyak lainnya yang mana 

semakin hari semakin meningkat dan kompleks. Tapi timbulnya 

kasus-kasus tersebut memang bukanlah semata-mata karena 

kegagalan pendidikan agama Islam. Tetapi bagaimana semua itu 

bisa digerakkan oleh pemerintah, masyarakat dan sekolah, dalam 

hal ini adalah guru agama untuk mencermati kembali dan mencari 

solusi lewat pengembangan metodologi pendidikan agama Islam 

untuk tidak hanya berjalan dengan cara konvensional tradisional 

dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang saat ini telah mempengaruhi banyak pelajar sehingga mereka 

berprilaku seperti itu. Pendidikan agama di sekolah, dalam 

pelaksanaannya masih menunjukkan permasalahan yang kurang 

menyenangkan. Seperti halnya proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam di sekolah saat ini masih terbatas sebagai proses 

penyampaian pengetahuan tentang Agama Islam” hanya sedikit 

yang diarahkan pada proses internalisasi nilai-nilai Islam pada diri 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang 

dilakukan guru masih dominan ceramah dan hafalan. Artinya 

                                                             
8 Mukhtar, , Organisasi Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada, 

1016), h. 117 
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metode ceramah dan hafalan yang dipergunakan guru ketika 

mengajar. pendidikan agama Islam pada diri siswa hal ini siswa 

kurang termotivasi untuk belajar materi pendidikan Agama Islam, 

sehingga prestasi dalam pelajaran ini pun menurun. Padahal 

pendidikan agama Islam sangatlah penting bagi seseorang peserta 

didik, sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah 

keluarga, yang berfungsi membantu siswa untuk mendidik dan 

mencerdaskan  untuk  mendidik  dan mencerdaskan bangsa. Maka 

dari itu sebagai seorang  pendidik  yang profesional harus 

memiliki juga rasa tanggung jawab terhadap peserta didik dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan, keterampilan, jiwa beragama dan 

sebagainya. Khususnya pada pendidikan agama islam.
9
 Oleh 

karena itu, guru harus mengetahui bagaimana  situasi  dan  

kondisi ajaran disampaikan kepada peserta didik, bagaimana cara 

atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, bagaimana 

mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran, hasil yang 

diharapkan dari kegiatan tersebut, dan seberapa jauh tingkat 

efektivitas dan efisiennya serta usaha-usaha apa yang dilakukan 

untuk menimbulkan daya tarik peserta didik.  

Dalam proses belajar mengajar, salah satu faktor yang 

sangat mendukung keberhasilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menguasai dan 

menerpakan metode pembelajaran. Guru dituntut untuk 

menguasai macam-macam metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi dan siswa. Mengaktifkan belajar 

siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu cara 

menghidupkan dan melatih memori siswa agar bekerja dan 

berkembang secara optimal. Guru harus memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengoptimalkan memorinya bekerja secara 

maksimal dengan bahasanya dan melakukan dengan 

kreativitasnya sendiri. Jadi siswa tidak hanya diam mendengarkan 

materi dari guru dengan metode ceramah saja. Metode mengajar 

                                                             
9 M. Djumransyah, Filsafat Pendidikan Malang, (Malang, Bayu Media 

Publishing, 2016) h. 146 
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merupakan salah satu cara-cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan. hubungan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai 

alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Namun dalam 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang berpengaruh 

dalam proses pembelajaran pendidikan agama, yang salah satunya 

adalah metode pembelajaran agama”, apabila ditinjau dari 

karakteristik setiap individu dari anak didik pasti memiliki 

perbedaan dalam hal kemampuan,  gaya  belajar, perkembangan 

moral, perkembangan kepercayaan, perkembangan kognitif, sosial 

budaya dan sebagainya. Untuk itu guru harus mampu menjadikan 

mereka semua terlibat, merasa senang dalam proses pembelajaran.  

Pendidikan agama yang dianggap merupakan suatu 

alternative dalam membentuk kepribadian kemanusiaan di anggap 

gagal. Karena pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama 

ini berlangsung kurang memperhatikan terhadap persoalan 

bagaimana  mengubah  pengetahuan  agama yang bersifat kognitif 

menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam 

diri siswa.
10

 Mengembangkan nilai-nilai agama pada siswa sangat 

tergantung  pada peranan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru 

dalam proses  pembelajaran  pendidikan  agama Islam adalah 

kemampuan guru yang  menguasai  menerapkan  metode  

pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat dan dapat 

memberikan motivasi  belajar  yang tinggi, dimana sangat 

berpengaruh sekali pada pembentukan jiwa anak. Motivasi belajar 

yang membangkitkan dan memberi arah pada dorongan yang 

menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Dan disini 

                                                             
10 Muhaimin, , Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengaktifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdikarya, 2017) h 168 
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guru dituntut menguasai bermacam metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Dalam memilih 

metode, kadar keaktifan siswa harus selalu diupayakan tercipta 

dan berjalan terus dengan menggunakan beragam metode. 

Keaktifan siswa di kelas sangat diperlukan karena proses  kerja  

sistem memori sangat membantu perkembangan emosional siswa. 

Dalam  Islam, penekanan proses kerja sistem memori  terhadap  

signifikansi  fungsi  kognitif (aspek aqidah) dan fungsi sensori 

(indera-indera) sebagai alat-alat penting untuk belajar sangat jelas. 

Di dalam Al- Qur’an mengenai Pendidikan Islam terdapat pada 

surat Fatir, dijelaskan bahwa: 

 

َب ٱلَِّزيَه ٱۡصطَفَۡيىَا ِمۡه ِعبَاِدوَۖا فَِمۡىهُۡم ظَالِٞم لِّىَۡفِسهِۦ   ثُمَّ أَۡوَسۡثىَا ٱۡلِكحََٰ

لَِك هَُى ٱۡلفَۡضُل  ِت بِئِۡرِن لَِّهۚٗ َرَٰ ۡقحَِصٞذ َِمۡىهُۡم َابُِقُۢ ِٱۡلَخۡيَشَٰ  َوِمۡىهُم مُّ

 ٣ٱۡلَكبِيُش 

Artinya: 

       “Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang 

yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di anatara 

mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, 

dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin 

Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar”. (Q.S. Al-

Fatir (35):32). 

       Ayat di atas menjelaskan mengenai kitab yang diwariskan 

kepada orang-orang yang dipilih di antara mereka hamba-hamba 

Allah. Menurut surat ini ada 3 golongan manusia, yang pertama 

orang yang mengamalakn ajaran Agama namun hawa nafsu 

masih menguasai dirinya. Dan golongan ini lebih banyak amal 

buruk dari pada amal baiknya. Sedangkan golongan yang kedua 

adalah manusia berada dalam pertengahan. Maksudnya adalah 

memiliki amal baik dana mal buru yang seimbang dan golongan 
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yang ketiga adalah manusia yang telebih dahulu berbuat 

kebaikan, yakni manusia yang terus menerus beramal baik dana 

mal baiknya lebih besar dari amal buruknya. Jadi dalam 

penejalasan ayat ini manusia harus terus berbuat kebaikan 

sehingga amal buruk nya lebih rendah dari amal baik. Dan terus 

mengamalkan kitab-kitab Allah. 

       Dengan strategi Aktif, peserta didik akan mampu 

memecahkan masalahnya sendiri dalam proses belajar. Maka 

untuk mengaktifkan  peserta didik agar secara  sukarela  tumbuh 

kesadaran mau dan senang belajar, guru harus mempunyai 

strategi yang baik supaya pendidikan dan pengajaran yang 

disampaikan memperoleh respons positif, menarik perhatian 

dapat dikembangkan dan terimplementasi dalam sikap yang 

positif pula. Untuk mencapainya, seorang guru harus dapat 

memilih metode pengajaran bisa menarik karena metode yang 

bisa diterapkan monoton hanya terfokus pada materi saja. Untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dalam kelas, banyak faktor 

yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu dalam hal 

penyampaian materi dari sumber melalui saluran atau media 

tertentu ke penerimaan siswa,  sedangkan metode yang digunakan 

di sekolah dirasakan masih kurang menciptakan suasana. 

kondusif dan siswa terkesan pasif. Hanya mendengarkan  

penjelasan  guru  tanpa ada respon dari siswa, sehingga yang 

diketahui siswa hanya tersimpan dalam memori saja tidak 

diungkapkan. Penyebab dari kepasifan siswa  di  kelas  yaitu  

takut salah dan tidak percaya diri atau kurangnya ilmu 

pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Salah satu 

alternative yang dapat dilakukan oleh seorang guru guna lebih 

mengaktifkan belajar siswa di kelas yaitu dengan menggunakan 

metode strategi active learning. Strategi ini dapat diterapkan pada 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang maksimal. 

Dengan metode ini, siswa dapat bekerja atau berpikir sendiri dan 

untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki 

oleh siswa. Sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang 
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mereka miliki. Di samping  itu  pembelajaran  dengan strategi 

Aktif  juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar 

tetap tertuju pada proses pembelajaran. Di antara metode-metode 

yang digunakan oleh guru untuk mengaktifkan  siswa dalam 

proses pembelajaran, misalnya adalah,  resitasi,  kerja  kelompok, 

debat, diskusi, studi kasus, problem solving, tanya jawab,  

modeling,  bermain  peran dan lain sebagainya, yang kesemua 

metode-metode ini terangkum menjadi satu yang dinamakan 

dengan istilah belajar active learning (active learning strategy). 

Banyak dari uraian latar belakang di atas, maka perlu  kiranya  

diadakan  suatu penelitian pendidikan. Dalam hal ini peneliti 

ingin mengangkat suatu topik yang sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi saat ini, oleh karena itu peneliti dapat merumuskan judul 

“Penerapan Strategi Aktif (Active Learning Strategy) dalam 

pemebelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 

Lampung Selatan”. 

C. Fokus Masalah dan sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

fokus penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat adanya pelaksanaan penerapan strategi Aktif 

(Active Learning Strategy)pada pembelajaran PAI di SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan. 

2. Mengetahui Faktor- faktor yang menjadi penghambat dan 

pendukung pelaksanaan strategi Aktif (Active Learning 

Strategy) dalam pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 

1 Kalianda Lampung Selatan. 

Sedangkan sub Fokus penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembelajaran Pada 

stategi Aktif (Active Learning Strategy)dalam pembelajaran 

PAI 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung 

pelaksanaan strategi Aktif(Active Learning Strategy) dalam 

pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 
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Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan fokus masalah dan sub fokus penelitian, yang 

telah dikemukakan  di atas maka penulis merumuskan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan Pada strategi Pembelajaran Aktif 

(Active Learning Strategy) dalam pembelajaran PAI di SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan 

pendekatan strategi Aktif (Active Learning Strategy) pada 

pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 

Lampung Selatan? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMP Muhammdiyah 1 Kalianda 

Lampung Selatan dalam meningkatkan ke aktifan siswa. 

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penerapan 

pendekatan belajar Aktif (Active Learning Strategy) pada 

pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 

Lampung Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis 

dan praktis kepada beberapa kelompok akademik berikut ini: 

1. Manfaat teoristik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama 

memecahkan permasalahan yang menjadi penyebab siswa 

tidak aktif dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan akademik bagi guru Pendidikan Agama Islam. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

dan menambah wawasan keilmuan bagi bidang Pendidikan 

Agama Islam. 

2.  Manfaat Praktik 

a. Bagi peserta didik 

       Menambah motivasi peserta didik untuk aktif, 

interaktif dan bersemangat dalam pembelajaran PAI, serta 

melatih peserta didik untuk Aktif, bisa bekerjasama dalam 

menyelesaikan persoalan.  Baik secara  menanyakan materi 

yang belum jelas kepada guru, aktif mengemukakan 

pendapat dan aktif menjawab pertanyaan dari guru dan 

penerapan dari metode ini bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal di atas rata-rata. 

b. Bagi Pendidik 

       Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan 

pembelajaran PAI secara efektif dan menyenangkan bagi 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

c. Bagi institusi 

       Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan atau referensi study kepustakaan dan 

menambah koleksi perpustakaan dalam upaya peningkatan 

ilmu pengetahuan khususnya yang berkaiatan dengan 

Strategi Aktif 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

       Hasil penelitian ini dapat disajikan referensi penelitian 

selanjutnya, dikembangkan lagi dengan mengganti variabel 

bebas, dan menjadikan penelitian dengan dua variabel. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian oleh (Fatmasari) pengaruh strategi Active Learning 

tipe  The Great Wind Blows terhadap hasil belajar siswa pada 

materi limit di tak hingga kelas XI IPA MA SITI MARIAM. 

Pada tahun 2015/2016,  yang bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan 
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kelas yang dilakukan dalam dua siklus dengan pengumpulan 

data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi, tes 

dan dokumentasi. Perbedaan yang mendasar pada penelitian 

yang dilakukan oleh fatmasari dan peneliti dendiri terletak 

pada penelitian Fatmasari menggunakan penelitian tindakan 

kelas sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah 

(Kualitatif). dari keduanya Objek penelitian yang digunkan 

oleh peneliti Fatmasari adalah guru dan peserta didik 

sedangkan dalam penelitian yang di teliti oleh peneliti di 

dalam skripsi ini adalah peserta didik. Yang ingin diteliti 

dengan metode ini dalam skripsi Fatmasari adalah hasil 

belajar sedangkan dari penelitian skripsi yang dilakukan 

peneliti keaktifan proses pembelajaran. Sedangkan 

persamaannya sama-sama menggunakan strategi The Great 

Wind Blows  dalam penelitian dan objeknya adalah peserta 

didik.
11

 

2. Penelitian oleh (Nufika Ulfah) Penerapan Pendekatan Active 

Learning pada pendidikan kewarganegaraan di perguruan 

tinggi sebagai upaya mengembangkan kompetensi 

kewarganegaraan Pada tahun 2016, yang bertujuan 

memberdayakan peserta didik agar belajar dengan berbagai 

cara/ strategi secara aktif. Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dengan pengumpulan data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan observasi, soal dan dokumentasi dan 

test. Perbedaan yang mendasar pada penelitian yang dilakukan 

Nufika Ulfah menggunakan (kuantitatif) sedangkan Peneliti 

menggunakan (Kualitatif). Objek penelitian yang digunkan 

oleh Nufika Ulfah adalah guru dan peserta didik sedangkan 

dalam penelitian yang di teliti oleh peneliti di dalam skripsi ini 

                                                             
11 Fatmawati, “Pengaruh Strategi Active Learning tipe The Great Wind 

Blows terhadap Hasil Belajar siswa pada materi Limit di Tak Hingga kelas XI IPA 

MA SITI MARIAM” Vol. 2. No. 2 (Juli 2016). 
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adalah peserta didik. Yang ingin diteliti dengan metode ini 

dalam skripsi Nufika Ulfah adalah Proses penggunaan strategi 

sedangkan dari penelitian skripsi yang dilakukan peneliti 

keaktifan belajar. Sedangkan  persamaan kedua penelitian 

Sama-sama menggunakan strategi Aktif (Active Learning 

Strategy)  dalam penelitian dan objeknya adalah peserta didik, 

sama-sama menggunakan cara pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara.
12

 

3. Penelitian oleh (Deswani Dkk) Penerapan strategi hembusan 

Angin Kencang untuk meningkatkan Motivasi Belajar siswa 

kelas IV pada Mata Pelajaran PAI di SDN 007 Kampung Baru 

Kecamatan Cerenti Kabupaten kuantan Singingi Pada tahun 

2019, yang bertujuan untuk meningkatkan Motivasi belajar 

siswa Penelitian ini termasuk penelitian PTK dengan silus-

siklus dengan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan observasi, soal dan dokumentasi. Perbedaan 

yang mendasar pada penelitian yang dilakukan oleh Deswani, 

dkk menggunakan penelitian PTK sedangkan penelitian yang 

penulis gunakan adalah (Kualitatif). Objek penelitian yang 

digunkan oleh peneliti Deswani, dkk adalah guru dan peserta 

didik sedangkan dalam penelitian yang di teliti oleh peneliti di 

dalam skripsi ini adalah peserta didik. Yang ingin diteliti 

dengan metode ini dalam skripsi Deswani, dkk adalah 

motivasi belajar sedangkan dari penelitian skripsi yang 

dilakukan peneliti keaktifan belajar. Untuk persamaannya 

sendiri sama-sama menggunakan strategi Aktif  dalam 

penelitian dan objeknya adalah peserta didik.
13

 

                                                             
12 Nufikha Ulfah, “Penerapan pendekatan Active Learning pada pendidikan 

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai Upaya mengembangkan Kompetensi 

Kewarganegaraan”, Vol. 1. No.1 (November 2017) 

13 Deswani, Dkk “Penerapan Strategi Hembusan Angin Kencang untuk 

meningkatkan motivasi Belajar Siswa kelas IV pada Mata Pelajaran PAI di SDN 007 

Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”, Vol. 1, No. 1 

(2019). 
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4. Penelitian oleh (Octavia kurniawati) Pengaruh penerapan 

strategi pembelajaran Active Learning unruk meningkatkan 

hasil belajar pada pelajaran Pkn siswa kelas IV SDN III 

Kopen Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 

2012, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

Penelitian ini termasuk penelitian Tindakan Kelas  dalam 

penelitian ini dengan  menggunakan metode wawancara, 

observasi, test dan dokumentasi. Perbedaan yang mendasar 

pada penelitian yang dilakukan oleh Octavia Kurniawati  

menggunakan penelitian lapangan (PTK) sedangkan 

penelitian yang penulis gunakan adalah (Kualitatif). Objek 

penelitian yang digunkan oleh peneliti Octavia Kurniawati 

adalah guru dan peserta didik sedangkan dalam penelitian 

yang di teliti oleh peneliti di dalam skripsi ini adalah peserta 

didik. Yang ingin diteliti dengan metode ini dalam skripsi 

Octavia Kurniawati adalah hasil belajar sedangkan dari 

penelitian skripsi yang dilakukan peneliti keaktifan belajar. 

Untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan Active Learning strategi dalam penelitian dan 

objeknya adalah peserta didik.
14

 

5. Penelitian oleh (Rizki Meidi) Penerapan strategi Pembelajaran 

Aktif tipe The Great Wind Blows dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa kelas VII pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Adabiyah Palembang, yang bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa, Penelitian ini 

termasuk penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dengan  

menggunakan metode wawancara, observasi, test dan 

dokumentasi. Perbedaan yang mendasar pada penelitian yang 

                                                             
14 Octavia Kurniawati, Tesis, “Penerapan strategi pembelajaran The Great 

Wind Blows untuk meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Pkn siswa kelas 

IV SDN Kopen Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri”. ( Surakarta, Universitas 

Muhamadiyah Surakarta, 2011), h.  16. 
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dilakukan oleh Rizki Meidi  menggunakan penelitian 

kuantitatif sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah 

(Kualitatif). Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti 

Rizki Meidi adalah peserta didik dan guru sedangkan dalam 

penelitian yang di teliti oleh peneliti di dalam skripsi ini 

adalah peserta didik. Yang ingin diteliti dengan metode ini 

dalam skripsi Rizki Meidi adalah hasil belajar sedangkan dari 

penelitian skripsi yang dilakukan peneliti keaktifan belajar. 

Sedangkan untuk persamaan kedua penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan Active Learning strategi dalam penelitian 

dan objeknya adalah peserta didik.
15

 

H. Metode Penilitian 

1. Pendekatan penelitian 

a. Pendekatan Kualitatif 

       Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari 

suatu fenomena.
16

 Mengapa di dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena 

peneliti ingin memecahkan permasalahan yang ada dalam 

penelitian yang berkaitan dengan kegiatan dan sikap yang 

bisa membuat peserta didik aktif dalam kegaiatan 

pembelajaran. Berdasarkan jenis penelitiannya, maka 

penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif 

dengan teknik analisis data (Triangulasi Data) Penelitian 

                                                             
15 Rizki Meidi, Tesis, “Penerapan Strategi Pembelajaran The Great Wind 

Blows dalam menin gkatkan Hasil Belajar Siswa kelas VII pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP ADABIYAH PALEMBANG. (Palembang, UIN 

Raden Fatah Palembang, 2016), h. 1.  

16 Moh, Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 55  
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yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll secara menyeluruh dengan 

cara  mendeskripsikan berbentuk kata-kata dan bahasa, 

pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Penelitian ini bersifat human instrument 

yang mana kedudukan seorang peneliti dalam desain 

penelitian kualitatif sangat penting. Kemampuan peneliti 

untuk melakukan observasi ataupun wawancara terhadap 

informan akan menenktukan data apa yang akan 

diperolehnya. Sebagai instrument utama (key instrument), 

peneliti dituntut untuk dapat membawa berbagai perilaku 

interaksi antarsubjek, aktivitas, gerak, mimik (roman 

muka), nilai-nilai, simbol, atau apapun yang terkait dengan 

subjek yang sedang ditelitinya.  

b. Jenis dan Rancangan Penelitian 

        Untuk jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi 

kasus dengan rancangan single case study (studi kasus 

tunggal) yang mana merupakan suatu penelitian yang arah 

penelitiannya terpusat pada satu kasus suatu penelitian 

yang arah penelitiannya terpusat pada satu kasus atau satu 

fenomena saja. Dalam studi kasus tunggal ummunya 

tujuan atau fokus penelitian langsung mengarah pada inti 

dari permasalahan. Studi kasus digunakan karena 

individu, karatkeristik atau atribut dari individu, aksi, 

interaksi, kondisi serta peristiwa atau insiden tertentu 

dapat dipahami. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti 

dapat memperoleh pemahaman utuh dan terinteragsi 

mengenai interalisasi. Alasan digunakan studi kasus ini 

karena riset studi kasus memungkinkan peneliti 

menumpulkan informasi yang detail yang mjencakup 

dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil 

dalam rentang yang luas. Dengan demikian, peneliti 

memilih menggunakan desai penelitian kualitatif dengan 
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strategi studi kasus sebagai metode yang paling tepat 

dalam melakukan penelitian. 

2. Kehadiran Peneliti 

       Pada penelitian kualitatif yang menjadi alat utama adalah 

manusia (humans tools), artinya melibatkan penelitiannya 

sendiri sebagai instrumen dengan memperhatikan kemampuan 

peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami 

dan mengabstraksikan sebaga alat penting yang tidak dapat 

diganti dengan cara lain. Jadi peneliti harus memnpunyai teori 

dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, 

dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih luas. 

3. Instrumen penelitian 

       Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh penliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya baik. Pada penelitian 

kualitatif yang menjadi intrumen adalah peneliti sendiri. 

Maka, peneliti memainkan peranan sebagai instrumen kreatif 

dengan mencari fakta dan informasi deskriptif, sekaligus 

refleksi dan cara simultan menggunakan kerangka berfikir 

menemukan fakta. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang di 

dapatkan untuk kepentingan penelitian yang merupakan 

data utama. Yang mana sumber data ini diperoleh dari 

siswa, guru mata pelajaran, walikelas yang terlibat 

langsung dalam proses. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap 

yang sifatnya melengkapi sumber data yang sudah ada. 

Sumber data ini diperoleh dari buku-buku referensi, 

majalah, Koran, internet, dan berbagai artikel-artikel dari 

website di internet dan situs-situs lainya yang mendukung 

dalam penelitian ini. 
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5. Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi partisipan 

       Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, tersusun dari berbagi proses biologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
17

 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi partisipan terstruktur, jenis yang 

digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. 

Suatu observasi disebut partisipan jika observer turut 

ambil bagian dalam kehidupan observe. Observasi 

memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara 

akrab dan leluasa dengan observasi serta memungkinkan 

penelitian bertanya lebih terperinci dan lebih detail 

tehadap hal-hal yang tidak akan dikemukakan, dengan 

demikian data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam 

dan sampai mengetahui tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.
18

 Yang digunakan dalam 

observasi partisipan misalnya kamera, video, dan alat 

lainnya yang dapat membantu kelancaran proses 

observasi. Observasi pada penelitian ini merupakan 

observasi terjun langsung kelapangan mengamati 

keadaan kondisi dan situasi yang akan di observasi 

seperti pada enelitian ini ang akan di observasi adalah 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2019), h. 145.   

18 Tim Dosen Pengampu PD2, Hamdout Observasi., ( Malang: Fakultas 

Psikologi, 2019), h. 16.  
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peserta didik kelas VIII B maka tempat yang akan 

dilakukan adalah kelas yang di observasi ini. Dari hasil 

observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan fakta bahwa peserta didik masih 

banyak yang belum aktif dan tidak terlibatnya dalam 

proses kegiatan pembelajaran, banyak peserta didik 

hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru 

tidak berperan aktif. Karena, cara atau proses 

penyampaian materi guru masih menggunakan metode 

ceramah sehingga peserta didik tidak dilibatkan dalam 

kegiatan belajar, siswa hanya mendengarkan dan tidak 

memberikan pendapat nya sehingga proses pembelajaran 

tidak efisien dan pengetahuan siswa terbatas. 

b. Wawancara Mendalam 

       Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.
19

 Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan tipe 

pertanyaan terbuka (open-ended questions). Wawancara 

terstruktur terbuka digunakan sebagai  teknik 

pengumpulan data bila peneliti telah mengatahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan 

peneliti tidak menyediakan pilihan jawabannya. Hal ini 

dilakukan untuk menggali data lebih dalam dari 

responden. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis, dengan wawancara 

terstruktur terbuka ini setiap responden diberi pertanyaan 

yang sama dan peneliti mencatat hasilnya. Wawancara 

                                                             
19   Wahyu Nuhroho, “Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku 

Bullying pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Gondangrejo Tahun 2015-2016,  Vol. 5. 

No.  (Okober 2019).   
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terstruktur dilakukan dengan menelibatkan pihak yang 

berkait seperti guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, Bidang Kesiswaan, Serta Peserta Didik yang ikut 

dalam Proses pembelajaran. Dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan kepada salah satu guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yakni dengan Ibu Malasari, 

beliau mengatakan hanya kurikulum saja yang berubah 

tetapi kegiatan proses pembelajaran masih sama dengan 

kurikulum yang sebelumnya. Dimana kurikulum 

sebelumnya hanya menggunakan metode ceramah dalam 

penyampaian materi dan tidak menggunkana strategi atau 

model pembelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 

peserta didik lah yang seharusnya berperan aktif, baik 

dengan mengemukakan pendapat, bertanya, berdiskusi, 

ataupun berkelompok. Namun, karena keterbatasan cara 

dan media lah sehingga kurikulum 2013 belum bisa 

diterapkan dengan sesuai di sekolah SMP 

Muhammadiyah 1 Kalianda. 

c. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan 

untuk penyedian dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti-bukti yang akurat dari catatan 

persitiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi 

merupakan tulisan yang berisi komunikasi tentang 

kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-

kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu perisode 

tertentu.
20

 Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

                                                             
20 Yeni Pebrianti,“ Kajian Penyusunan Dokumen Sistem  (Panduan, 

Prosedur, dan Formulir) Guna mendukung Manajemen ,utru Perpustakaan”,  Vol. 2. 

No 2. ( Desember 2016). 
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karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.  Dari hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa dokumentasi 

yang didapat oleh peneliti pada saat menemui guru Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan pada saat 

observasi langsung mengamati kegiatan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Pendidikan 

Agaman Islam. Dokumenmtasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah, ketika Observasi langsung dan 

mengamati dengan pengimplementasian Strategi lalu 

dibandingkan dengan pengimplementasian yang metode 

atau strategi yang biasa guru di sekolah tersebut lakukan 

apakah hasil dari pengaplikasiaan strategi yang 

digunakan berhasil dalam penelitian atau justru masih 

sama tidak adanya perubahan. 

6. Alat Bantu Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa alat bantu pengumpulan data, sebagai berikut: 

a. Pedoman wawancara dan observasi, sebagai pegangan 

peneliti dalam wawancara dan observasi agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian, meningkatkan 

peneliti akan aspek-aspek yang perlu di gali dari 

informan serta memudahkan kategori dalam 

melakukanpenelitian. 

b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi sebagai alat untuk 

mencatat semua percakapan dengan sumber data. 

c. Recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan 

atau pembicaraan. 

d. Camera, untuk memotret informan atau sumber data, 

dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan 

keakbsahan penelitian akan lebih terjamin, karena 

peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. 
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7. Lokasi Peneilitian Data Kriteria Informasi Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan 

penelitian di SMP Mhammadiyah 1 Kalianda yang 

terletak di Jl. KH. A. Dahlan No. 17 Kalianda, Lampung 

Selatan. Merupakan salah satu sekolah yang setiap tahun 

bertambah peserta didik nya, sekolah ini berlandaskan 

agama islam yang tidak menafikkan adanya 

permasalahan yang dialami oleh kepala sekolah madrasah 

dan para guru. 

b. Kriteria Informan 

Sehubungan dengan tema besar penelitian ini adalah 

Implementasi Strategi The Great Wind Blows dalam 

meningkatkan keaktifan belajar, maka diambil sebagai 

informan penelitian ini adalah kelas dengan peserta didik 

yang belum aktif dalam kegiatan proses pembelajaran 

dan juga guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

serta Wali Kelas SMP Muhammadiyah 1 Kalianda. 

c. Teknik Pengumpulan Informan 

Dalam penelitian ini, pemilihan dengan cara proposif 

sampling, dikarenakan karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

8. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan 

model Miles and Huberman yang mana analisis data yang 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.  

a. Proses Aanalisis Data 

1) Reduksi Data, merupakan salah satu teknik analisis 

data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
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penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat 

seperti komputer, notebook dan lain sebagainya. 

2) Penyajian data, merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan 

ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan, bentuk penyajian data kualitatif berupa 

teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. Dengan adanya penyajian 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan salah 

satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan 

kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

mengalami perubahan apabila tidak ditemukakan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mmengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

b. Uji Keabsahan Data 

       Setelah semua data terkumpul lalu di analisis 

berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik analisis data (Triangulasi Data), yaitu pengecekan 
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data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran 

data pada penelitian kualititif. Triangulasi sumber data 

adalah menggali kebenaran informsi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 

selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan 

pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara 

itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan 

untuk memperoleh kebenaran handal. 

I. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua bagian yakni: 

       Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. 

Kedua, bagian isi terdiri dari 2 bab, yakni bab I tentang 

pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kaian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, sitematika 

pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam 

mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya. 

       Bab II berisi tentang Landasan Teori tentang strategi dan 

keaktifan. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yakni strategi 

Aktif (Active Learning Strategy)  Pendidikan Agama Islam, Sub 

bab tentang strategi Aktif terdiri dari konsep, pengertian strategi, 

penerapan pendekatan, faktor pnhambat dan pendukung. 

Sedangkan pada sub Pendidikan Agama Islam terdiri dari 

pengertian Pendidikan Agama Islam, sumber, ruang lingkup, dan 

tujuan Pendidikan Agama Islam. Bab III dalam penelitian ini 
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berisi tentang kondisi Objektif  SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 

Lampung Selatanyang memuat tentang geografis, sejarah singkat 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan profil sekolah.  

       Kemudian dilanjutkan dengan bab IV tentang Penerapan 

Stategi Aktif (Active Learning Strategy) dalam meningkatkan 

keaktifan belajar peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Kalianda 

Lampung Selatan. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yakni Strategi 

Aktif (Active Learning Strategy) Keaktifan belajar Peserta Didik, 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Teori- teori Strategi 

Aktif dalam meingkatkan keaktifan belajar, dan konsidi 

lingkungan di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung 

Selatan. Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V 

yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. 

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan ini adalah bagian 

yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat 

hidup penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Active Learning  

1. Konsep Pendekatan Belajar Aktif  

a. Pengertian Belajar Active Learning  

         Active learning strategy merupakan salah satu 

aplikasi dari teori konsep tentang manusia. Menurut 

Abraham Moslow (Humanistik) mmengatakan bahwa 

potensi manusia tidak  terbatas.  Moslow  juga 

memandang manusia lebih optimis untuk menatap 

masa depan dan memiliki potensi yang akan terus 

berkembang.
21

 Pembelajaran aktif dimaksudkan 

untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi 

yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak 

didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan 

sesuai dengan karakteristik peribadi yang  mereka 

miliki.
22

 Di samping  itu  pembelajaran  aktif (active 

learning) juga dimaksudkan  untuk  menjaga  

perhatian  siswa  atau   peserta  didik  agar   tetap. 

tertuju pada proses pembelajaran, beberapa penelitian 

membuktikan bahwa perhatian anak didik berkurang 

bersamaan dengan berlalunya waktu. Menurut Pollio 

menunjukkan bahwa siswa dalam ruang kelas hanya 

memperhatiakan. pelajaran sekitar 40% dari waktu 

pembelajaran yang tersedia. Sementara menurut Mc 

Keachi menyebutkan bahwa dalam sepuluh menit 

                                                             
21 Umi mahmudah M.A Dkk. Active Learning Dalam 

Pembelajaran, Bahasa Arab, (UIN Malang Press, 2018) h, 123-124 

22  Hartono, Suatu strategi Pembelajaran Berbasis Student, 

disampaiakn seminar Nasional 2015, h. 109 
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pertama perhatian siswa dapat mencapai 70% dan 

berkurang sampai menjadi 20% pada waktu 20 

menit terahir.
23

 Active learning menjadikan siswa 

sebagai subyek belajarnya dan berpotensi untuk 

meningkatkan kreatifitas atau lebih  aktif  dalam  

setiap aktifitas pelajran yang diberikan, baik didalam 

maupun diluar. Dalam strategi  ini siswa diarahkan 

untuk belajar aktif dengan cara menyentuh 

(touching). Merasakan (feeling) dan melihat (looking) 

langsung serta mengalami sendiri sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan cepat dimengerti 

oleh siswa dan guru dalam hal ini dituntut juga untuk 

memotivasi siswa dan memberikan  arahan serta 

menyediakan prasarana lengkap.
24

 

           Adapun dalam pendapat lain Zuhairini dkk 

mengemukakan bahwa: strategi belajar aktif dapat 

diartikan sebagai proses belajar mengajar yang 

menggunakan berbagai potensi siwa, baik yang 

bersifat fisik,  mental,  emosional dan intlektual untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi dengan 

wawasan kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

optimal.
25

 Sedangkan menurut Sukandi 

mengemukakan bahwa:  pengertian strategi belajar 

aktif adalah cara pandang yang menganggap belajar 

sebagai kegiatan membangun makna atau pengertian 

terhadap pengalaman dan informasi yang dilakukan 

                                                             
23 Hartono, Suatu strategi Pembelajaran Berbasis Student, disampaiakn 

seminar Nasional 2005, hlm. 115 

24 Umi mahmudah M.A Dkk. Active Learning Dalam Pembelajaran, 

Bahasa Arab, (UIN Malang Press, 2008), hal. 117 

25  Zuhairini dkk, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta, Rhamdani. 

1993), hal 114 



28 

 

oleh sipembelajar. Bukan oleh sipengajar serta 

menganggap mengajar sebagai kegiatan menciptakan 

suasana yang mengembangkan inisiatif dan tanggung 

jawab belajar di pembelajar. Sehingga berkeinginan 

terus untuk belajar selama hidupnya, dan tidak 

tergantung pada guru dan orang lain bila mereka 

mempelajari hal-hal baru.
26

 Memang pendekatan 

belajar aktif (active learning strategy) merupakan 

konsep yang sukar didefinisikan secara tegas. Sebab 

semua cara belajar itu mengandung unsur ke 

aktifannya itu berbeda. Keaktifan dapat muncul 

dalam berbagai  bentuk  sebagaimana  yang telah 

dikemukakan diatas. Akan tetapi kesemuanya itu 

harus dikembalikan kepada satu karakteristik 

keaktifan dalam rangka pendekatan belajar aktif, 

(active learning strategy), yaitu keterlibatan fisik, 

mental, intlektual, maupun emosional dalam kegiatan 

belajar mengajar, perbuatan serta pengalaman 

langsung terhadap baliknya (feed back) dalam 

pembentukan ketrampilan dan penghayatan serta 

internalisasi nilai-nilai agama dalam sikap. Dari 

penjelasan diatas, maka dapat diambil satu 

kesimpulan  bahwa  yang dimaksud dengan 

pendekatan belajar aktif (active learning  strategy) 

adalah suatu cara atau strategi belajar mengajar  yang  

membentuk  keaktifan dan partisipasi peserta didik 

seoptimal  mungkin  sehingga  peserta  didik mampu 

mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

    Dibawah ini dikemukakan beberapa ayat Al-Qur’an 

yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dalam 

                                                             
26  Sukandi, Belajar Aktif Dan Terpadu, Apa, Mengapa Dan Bagaimana 

(Surabaya, Duta Graha Pustaka 2003) hal 6 
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perspektif Al-Qur’an terutama dalam surat Al-

Mujadalah ayat 11. 

 

 

أَيُّهَا ٱلَِّزيَه َءاَمىُٓىْا إِرَ َيَٰ   ُحىْا ِيٓٓ لِِس َٱۡفَسُحىْا ا قِيَل لَُكۡم جَفَسَّ  ۡلَمَجَٰ

ُ ٱلَِّزيَه َءاَمىُىْا  ُ لَُكۡمۖ َإَِرا ِيَل ٱوُشُزوْا فَٱوُشُزوْا يَۡشفَِع ٱَّللَّ  يَۡفَسِح ٱَّللَّ

ُ بِمَ  ٖثۚٗ َوٱَّللَّ  ) ١١ (اجَۡعَملُىوَخبِيشٞ ِمىُكۡم َوٱلَِّزيَه أُوجُىْا ٱۡلِعۡلَم َدَسَجَٰ

Artinya: 

          “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan, di dalam 

majelis-majelis,” maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan  memberi,” maka berdirilah,  iscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa 

derajat. Dan Allah akan mengetahui terhadap apa yang 

kamu kerjakan”.  (Q.S. Al. Mujadalah (55): 11). 

          Maksud ayat di atas disebutkan etika dalam majlis, 

ketika berada dalam suatu majlis hendaklah 

memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru 

datang. Yang dimaksud disini pindah ketempat lain 

untuk memberikan kesempatan yang lebih wajar duduk 

atau berada di tempat tersebut. Dan didalam ayat ini 

juga menjelaskan  manfaat beriman dan berilmu 

pengetahuan bahwa akan menunjukan sikap yang arif  

dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat 

orang mantap dan agung. Sehubungan dengan 

pendidikan ayat diatas bahwa rasullallah itu sendiri 

merupakan contoh teladan yang tidak mengenal lelah 

dalam mencari ilmu, beliau senantiasa membaca dan 

menimba ilmu dari alam rasa dan yang semuanya 
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bersumber dari Allah SWT.  Berdasarkan pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

yaitu di buat sehubungan dengan prestasi individu atau 

kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi 

yang diharapkan sesudah dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran menggunakan tipe kegiatan yang berbeda 

agar siswa yang belajar tidak merasa jenuh dan hasil 

dari tujuan kegiatan pelajaran tersebut tercapai.
27

  

2. Penerapan Pendekatan Belajar Aktif (Active Learning 

Strategy) dalam Pembelajaran Agama Islam 

a. Pengertian Pendekatan Belajar Aktif 

       Penerapan pendekatan belajar aktif (active learning 

strategy) bukanlah hal yang baru dalam teori pengajaran 

(proses belajar mengajar), sebab merupakan 

konsekuensi logis dari proses belajar mengajar 

disekolah. Hampir tidak terjadi adanya proses belajar 

mengajar tanpa adanya keaktifan belajar siswa. 

Persoalannya terletak dalam hal kadar keaktifan belajar 

siswa, ada yang kadar keaktifannya rendah, ada pula 

yang kadar keaktifannya  tinggi, pendekatan belajar 

aktif (active learning strategy) menuntut adanya kadar 

keaktifan belajar siswa yang optimal sehingga dapat 

mencapai hasil  belajar yang optimal pula. Ditinjau dari 

proses belajar mengajar, pendekatan belajar aktif 

(active learning strategy) dapat diartikan sebagai suatu 

cara atau strategi mengajar yang menuntut keaktifan 

siswa dan partisipasi siswa seoptimal mungkin sehingga 

mampu mengubah tingkah laku siswa lebih efektif dan 

efisien. Perwujudan pendekatan belajar aktif (active 

                                                             
 27  Al-Hikmah, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, cet. 15 ( Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2015), h. 463. 
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learning strategy) harus tampak dalam dua hal, yaitu 

dalam perencanaan mengajar yang lazim dikenal. 

dengan silabus, RPP, dan dalam praktek mengajar  yang  

dikenaal  dengan istilah strategi belajar mengajar. 

Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab  strategi aatau 

model mengajar hendaknya didahului oleh suatu 

perencanaan yang sistematis dan menyeluruh. 

b. Prinsip-Prinsip Pendekatan Belajar Aktif (Active 

Learning Strategy) 

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip 

pendekatan belajar aktif (active learning strategy) adalah 

tingkah laku yang  mendasar  yang  dimiliki  oleh siswa 

yang selalu mendapat  dan  menggambarkan  

keterlibatannya  dalam proses belajar mengajar baik 

keterlibatan mental, intlektual maupun emosional yang 

dalam banyak hal dapat diisyaratkan sebagai keterlibatan 

langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. 

Sedangkan dalam penerapan strategi belajar aktif, 

seorang guru harus mampu membuat pelajaran yang 

diajarkan itu menantang  dan  merangsang  daya cipta 

siswa untuk menemukan dan mengesankan bagi siswa. 

Untuk itu seorang guru harus memeperhatikan beberapa 

prinsip dalam  menerpakan belajar aktif (active learning 

strategy). Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Semiawan dan Zuhairini bahwa prinsip-prinsip 

pendekatan belajar aktif adalah sebagai berikut :  

Prinsip motivasi Motivasi adalah daya pribadi 

yang dimiliki oleh seseornag yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu. Kalau seorang siswa malas belajar, 

guru harus menyelididkinya mengapa ia berbuat 

sedemikian. Guru hendaknya menjadi sebagai pendorong 

, motivator agar motif-motif yang positif dibangkitkan 

dan ditingkatkan dalam diri siswa. Ada juga jenis macam 

motivasi yaitu motivasi diri dalam anak didik itu sendiri 
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(intrinsic) dan motivasi dari luar diri anak (ekstrinsik). 

Motivasi dalam  diri  anak  dapat dilakukandengan 

menggairahkan dengan perasaan, pujian, hukuman, 

penugasan untuk memperbaiki pekerjaan rumahnya.
28

 

1) Prinsip latar atau konteks 

Kegiatan belajar tak terjadi dalam 

kekosongan. Sudah jelas,  para siswa yang 

mempelajari sesuatu hal yang barutelah pula 

mngetahui hal-hal lain yang secara langsung atau tak 

langsung berkaitan.  Karena  itu  para guru 

menyelidiki apa kira-kira pengetauan, perasaan, 

keterampilan, sikap, dan pengalaman yang telah 

dimiliki siswa. Perolehan ini  perlu  dihubungkan 

dengan bahan pelajaran baru yang  hendak  diajarkan  

guru atau dipelajari siswa. Dalam mengajar keaneka 

ragaman  tumbuh-  tumbuhan atau hewan misalnya, 

peran guru dapat mngaitkannya dengan pengalaman 

para siswa dengan tumbuh-tumbuhan atau hewan 

yang dipelihara oleh orangtuanya, yang berada 

dilingkungan sekitarnya. Dengan cara lain, para siswa 

akan lebih mudah menangkap dan memahami bahan 

pelajaran yang baru.
29

 

2) Prinsip keterarahan dan fokus tertentu 

Pelajaran yang direncanakan dalam suatu 

bentuk pola tertentu akan mampu mengaitkan bagian-

bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. Tanpa 

suatu pola, pelajaran dapat terpecah-pecah, dan  para  

siswa  akan sulit memusatkan perhatian. Titik pusat 

itu dapat tercipta melalui upaya. merumuskan 

                                                             
 28 conny Semiawan, Pendekatan Kreampilan Proses: Bagaimana 

Mengaktifkan Siswa Dalam Belajar, (Jakarta: PT Gramedia 2016) h. 10 

29 Ibid.,h. 10 
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masalah yang hendak dipecahkan, merumuskan 

pertanyaan yang hendak dijawab, atau merumuskan 

konsep yang hendak ditemukan. Titik pusat ini akan 

membatasi keluasan dan kedalaman  tujuan  belajar  

serta akan memberikan arah kepada tujuan yang 

hendak akan dicapai.
30

 

3) Keterlibatan Langsung atau Berpengalaman 

Dalam proses belajar haruslah dilakukan 

sendiri oleh siswa, belajar adalah mengalami, belajar 

tidak bisa dilimpahkan kepada  orang  lain.  Edgar 

Dale dalam penggolongan pendalaman belajar yang  

dituangkan dalam krucut pengalamannya, 

mengemukakan bahwa belajar yang paling baik 

adalah belajar melalui pengalaman langsung.
31

 Dalam 

belajar melalui pengalaman langsung siswa, tidak 

sekedar mengamati secara langsung dalam perbuatan, 

dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai 

contoh seorang yang belajar membuat tempe, yang 

paling baik apabila ia terlihat bagaimana orang 

membuat tempe, (demonstrasi), bukan sekedar 

mendengar orang bercerita bagaimana cara 

pembuatan tempe (telling). 

4) Prinsip Pengulangan. 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya 

pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang 

dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori 

belajar ini adalah melatih daya” yang telah  ada  pada  

manusia yang terdiri atas daya mengamat, 

menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, 

                                                             
30 Conny Semiawan, Op. cit, h. 10 - 11 

31 Dimiyati dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta 

2016) h. 45-46 



34 

 

berpikir dan sebagainya.
32

 Dengan mengadakan 

pengulangan, maka daya-daya tersebut akan 

berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah 

akan menjadi tajam. Maka daya-daya yang dilatih 

dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan 

menjadi sempurna. 

Ada tiga pentingnya prinsip pengulangan 

yakni untuk melatih daya jiwa, membentuk respon 

yang benar dan membentuk kebiasaan-kebiasaan. 

Namun prinsip pengulangan masih relevan sebagai 

dasar pembelajaran. Dalam belajar masih tetap 

diperlukan latihan atau pengulangan. Gage dan 

Berliner, Metode Drill dan streopyng adalah bentuk 

belajar yang menerapkan prinsip pengulangan.
33

 

5) Prinsip hubungan sosial dan sosialisasi 

Dalam belajar para siswa perlu dilatih untuk 

bekerja sama dengan rekan-rekan sebayanya. Ada 

kegiatan belajar tertentu yang akan lebih berhasil jika 

dikerjakan secara bersama-sama, misalnya dalam 

kerja kelompok, daripada dikerjakan sendirian oleh 

masing-masing  siswa.  Belajar mengenai bangunan 

yang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam 

membangun rumah tentu saja akan lebih mudah dan 

lebih cepat jika para siswa bekerja sama. Mereka 

dapat dibagi kelompok dan kepada setiap kelompok 

diberikan tugas yang berbeda-beda. Latihan bekerja 

sama sangatlah penting dalam proses pembentukan 

kepribadian siswa.
34

 

 

                                                             
32 Ibid, h.46 - 47 

33 Op. Cit, h. 47 

34 Conny Semiawan, Op. cit, h. 11 
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6) Prinsip Balikan dan Penguatan 

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan 

dan  penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar 

Operasi Conditioning dari B.T. Skinner, kalau pada 

teori Conditioning yang diberi kondisi adalah 

stimulusnya, maka pada Operasi Conditioning yang 

diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar 

ini adalah law of effect-nya Thorndike. Siswa akan 

belajar lebih semangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan 

merupakan balikan yang menyenangkan dan 

berpengaruh baik bagi usaha yang baik dalam 

ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak-anak 

untuk belajar lebih giat lagi.
35

 

7) Prinsip Memecahkan Masalah 

Seluruh kegiatan siswa akan terarah jika 

didorong untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Guna mencapai tujuan-tujuan, para  siswa  

dihadapkan dengan situasi bermasalah agar mereka  

peka  terhadap  masalah. Kepekaan terhadap masalah 

dapat ditimbulkan jika para siswa. dihadapkan 

kepada situasi yang memerlukan pemecahan. Para 

guru hendaknya mendorong para siswa  untuk  

melihat  masalah, merumuskannya, dan berdaya 

upaya untuk memecahkannya sejauh taraf 

kemampuan para siswa. Jika prinsip pemecahan 

masalah ini diterapkan dalam proses belajar mengajar 

nyata dikelas, maka pintu ke arah Cara Belajar Siswa 

Aktif mulai terbuka. 

 

                                                             
35Damayati dkk, Op. Cit, h. 48-49 
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c. Komponen-komponen Strategi Belajar Aktif (Active 

learning Strategy)  dan Pendukung-pendukungnya 

Salah satu karekteristik dari pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan belajar aktif adalah adanya 

keaktifan guru dan siswa, sehingga terciptanya suasana 

belajar aktif. Untuk mencapai suasana belajar aktif tidak 

lepas dari beberapa komponen-komponen yang 

mendukungnya. Adapun beberapa komponen-

komponen dalam pendekatan belajar aktif (active 

learning strategy) dalam proses belajar mengajar 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari  suatu  

sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang 

peranan penting. Pada bagian ini guru diharapkan 

dapat menarik minat peserta  didik  atas  materi 

pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan  

pendahuluan  yang  disampaikan dengan menarik 

akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. Sebagaimana iklan yang berbunyi kesan 

pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah 

anda. Cara guru memperkenalkan materi pelajaran 

melalui contoh-contoh ilustrasi tentang kehidupan  

sehari-hari  atau cara guru menyakinkan manfaat 

mempelajari pokok bahasan tetrntu akan sangat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa.
36

 

2) Pengalaman 

Pengalaman langsung mengaktifkan lebih 

banyak indra daripada hanya melalui 

mendengarkan. Sedangkan menurut Zuhairini 

menyebutkan bahwa cara untuk mendapatkan suatu 

                                                             
36 Hamzah B Uao, M. Pd, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses 

Belajar Mengajar Yang Efektif Dan Kreatif (Jakarta: Bumi Aksara, 207) h. 3 - 4  
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pengalaman adalah dengan mempelajari, mengalami 

dan melakukan sendiri. Melalui membaca siswa 

lebih menguasai materi pelajaran yang mereka 

pelajari daripada mendengarkan penjelasan dari 

guru.
37

 

3) Interaksi 

Belajar akan terjadi dan meningkat 

kualitasnya bila berlangsung dalam suasana diskusi 

dengan orang lain, berdiskusi, saling bertanya, 

mempertanyakan, atau saling menjelaskan. Pada 

saat orang lain mempertanyakan pendapat kita atau 

apa yang kita kerjakan, maka kita terpacu untuk 

berpikir menguraikan lebih jelas lagi sehingga 

kualitas itu menjadi lebih baik. Diskusi, dialog, dan 

tukar gagasan akan membantu anak mengenal 

hubungan-hubungan baru tentang sesuatu dan 

membantu memiliki pemahaman yang baik. Anak 

perlu bicara bebas dan tidak terbayang- bayangi 

dengan rasa takut sekalipun dengan pernyataan 

yang menuntut argumen atau alasan. 
38

 

4) Komunikasi 

Pengungkapan pikiran dan perasaan, baik 

secara lisan maupun tulisan, merupakan kebutuhan 

setiap manusia dalam rangka  mengungkapkan 

dirinya untuk mencapai kepuasan. Pengungkapan 

pikiran, baik dalam rangka mengemukakan gagasan 

sendiri  maupun  menilai gagasan orang lain, akan 

memantapkan pemahaman sesorang tentang apa 

yang sedang dipikirkan atau dipelajari.
39

 

                                                             
37 Zuhairini. Op. cit, h. 116  

38 Sukandi, Op. Cit h. 10 

39 Sukandi, Op. Cit h. 11 
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5) Refleksi 

Bila seseorang mengungkapkan gagasannya 

kepada orang lain dan mendapat tanggapan, maka 

orang itu akan merenungkan kembali (merefleksi) 

gagasannya, kemudian melakukan perbaikan, 

sehingga memiliki gagasan yang lebih mantap. 

Refleksi dapat terjadi akibat adanya interaksi dan 

komunikasi. Umpan balik dari guru atau siswa lain 

terhadap hasil kerja seorang siswa yang berupa 

penyataan  yang  menantang (membuat siswa 

berpikir) dapat merupakan pemicu bagi siswa untuk 

melakukan refleksi tentang apa yang sedang 

dipikirkan atau dipelajari.
40

 Agar suasana belajar 

aktif dapat tercipta secara maksimal, maka diantara 

beberapa komponen diatas terdapat pendukungnya, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukandi 

sebagai berikut : 

6) Sikap dan perilaku guru 

Sesuai dengan pengertian mengajar yaitu 

menciptakan suasana yang mengembangkan 

inisiatif dan tanggung  jawab  belajar  siswa, maka 

sikap dan prilaku guru hendaknya : 

a) Terbuka, mau mendengarkan pendapat siswa 

b) Membiasakan siswa mendengarkan guru atau 

siswa dalam berbiacara 

c) Menghargai pendapat orang lain 

d) Mentolelir kesalahan siswa dan mendorong 

untuk memperbaikinya 

e) Memberi umpan balik terhadap hasil kerja 

siswa. 
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f) Tidak kikir untuk memuji dan menghargai 

g) Tidak menertawakan pendapat 

atau hasil kerja siswa untuk 

tidak takut salah. 
41

 

Ruang kelas yang menunjang belajar aktif 

diantaranya : 

a) Berisi banyak sumber belajar seperti buku atau 

benda nyata. 

b) Berisi banyak alat bantu belajar seperti media 

atau alat perag. 

c) Berisi banyak hasil kerja siswa seperti lukisan, 

laporan percobaan, alat hasil percobaan. 

d) Letak bangku dan meja diatur sedemikian rupa, 

sehingga siswa leluasa untuk bergerak. 
42

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat 

dijelaskan bahwa komponen   belajar   aktif   

dan   pendukungnya   saling   mempengaruhi 

dan saling mendukung antara satu dengan yang 

lainnya. Dari tampilan siswa dapat dilihat 

adanya pengalaman, intraksi, komunikasi dan 

refleksi. Sedangkan pendukungnya adalah 

sikap dan perilaku guru yang harus dimiliki 

oleh seorang guru dan tampilan ruang kelas  

yang  memiliki ciri- ciri khusus untuk 

menunjang belajar aktif. Jelas sekali, guru 

                                                             
41 Ibid h. 12 

42 Ibid h.14 
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merupakan aktor intelektual perekayasa 

tampilan. 

e) siswa dan tampilan ruang kelas. Gurulah 

sebagai fasilitator tercipta kedua tampilan 

tersebut. Dengan perkataan lain, suasana 

belajar aktif hanya mungkin terjadi bila 

gurunya aktif pula, maksudnya aktif  sebagai  

fasilitator. 

f) Sehingga tidaklah benar adanya pendapat yang 

menggangap bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar yang bernuansa belajar aktif  hanya 

siswalah yang aktif, sedangkan gurunya tidak. 

Keduanya harus aktif tetapi dalam peran 

masing-masing, dimana siswa aktif dalam 

belajar dan  guru aktif dalam meneglola 

kegiatan belajar mengajar. 

g) Bagi guru yang aktif, biasanya sebelum 

mengajar terlebih dahulu mempersiapkan 

Rancangan Pembelajaran (RP) yang matang 

dan media- media apa saja yang dibutuhkan 

sehingga pada waktu kegiatan proses belajar 

mengajar berlangsung guru sudah bisa 

menerapkannya  dengan penuh keyakinan dan 

siswa juga senang dan aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar 

diatas menunjukkan adanya feed back (timbal 

balik) antara guru dengan siswa. 

d. Beberapa Model dan Prosedur Penerapan 

Pendekatan Belajar Aktif  (Active Learning) dalam 

Proses Belajar Mengajar 

Berikut ini adalah beberapa metode/strategi 

pembelajaran belajar aktif yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, diantara metode-metode: 
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1) Pembelajaran Terbimbing (Guided teaching) 

Dalam teknik ini, guru mengajukan satu atau 

beberapa pertanyaan untuk melacak pengetahuan 

siswa atau mendapatkan hipotesis atau simpulan 

mereka dan kemudian memilah-milahnya menjadi 

sejumlah kategori. Metode pembelajaran 

terbimbing merupakan selingan  yang  

mengasyikan di sela-sela cara pengajaran. Berguna 

dalam mengajarkan konsep-konsep abstrak.
43

  

Prosedur 

a)  Ajukan pertanyaan atau serangkaian 

pernyataan yang menjajaki pemikiran siswa dan 

pengetahuan yang mereka miliki. Gunakan 

pertanyaan yang memiliki beberapa 

kemungkinan jawaban, semisal “Bagaimana 

kamu menjelaskan seberapa cerdasnya 

seseorang?” 

b) Berikan waktu yang cukup kepada siswa secara 

berpasangan atau berkelompok untuk 

membahas jawaban mereka. 

c)  Perintahkan siswa untuk kembali  ketempat  

masing-masing  dan catatlah pendapat mereka. 

Jika memungkinkan, seleksilah jawaban mereka 

menjadi beberapa kategori terpisah yang terkait  

dengan  kategori atau konsep yang berbeda 

semisal “kemampuan membuat mesin” pada 

kategori kecerdasan kinestetika-tubuh. 

d) Sajikan poin-poin pembelajaran utama yang 

ingin anda ajukan. Perintahkan siswa untuk 

menjelaskan jawaban mereka dengan poin- poin 

ini. Catatlah gagasan yang memberi  informasi  

                                                             
43  Silbermen, Terjamahan Dari Active Learning Strategy : 101 Strategies 

To Teach Aay Subject. Terjamahan : Raisal Muttaqin, (Boston: Allyn Balcon, 2019), 

h.137 
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tambahan  bagi poin pembelajaran dari 

pelajaran anda.
44

 

2) Strategi Card Sort ini, merupakan kegiatan 

kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta 

tentang suatu objek, atau mengulangi informasi. 

Strategi ini cocok sekali untuk mengajarkan kosa 

kata istilah-istilah dan lain sebagainya.
45

 

 Prosedur 

a) Masing-masing siswa diberikan kartu indek 

yang berisi  materi pelajaran, kartu indek 

dibuat berpasangan  berdasarkan  definisi, 

kategori, kelompok, misalnya kartu yang berisi 

aliran empiris dengan kartu pendidikan 

ditentukan oleh lingkungan dll. Makin banyak 

siswa makin banyak pula pasangan kartunya. 

b) Guru menunjuk salah satu siswa yang 

memegang  kartu,  siswa  yang lain diminta 

berpasangan dengan siswa tersebut bila merasa 

kartu yang diperankannya memiliki kesamaan 

definisi atau kategori. 

c) Agar situasinya tambah seru dapat diberikan 

hukuman bagi siswa yang melakukan 

Kesalahan. 

d) Guru dapat membuat catatan penting di papan 

                                                             
44  Silbermen, Op. Cit. h. 137-138 
45  Umi mahmudah, Abdul wahab rosyadi, (Active Learning Strategy) 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (UIN Malang Press, 2008) h. 130 
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tulis pada saat prosesi terjadi. 

3) Jigsaw (Model Tim Ahli) 

Strategi ini merupakan strategi yang 

menarik untuk digunakan jika materi yang akan 

dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan 

penyampaiannya.  Kelebihan  strategi ini adalah 

dapat melibatkan seluruh siswa dalam mengajar 

sekalgus mengajarkan lepada orang lain model 

ini biasanya cocok digunakan untuk 

pembelajaran keterampilan berbicara dan 

membaca.
46

 

Prosedur 

a) Siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota 

tim 

b) Tiap orang dalam tim diberi materi yang 

berbeda 

c) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi 

yang ditugaskan. 

d) Anggota tim yang berbeda yang telah 

mempelajari/sub bab yang sama bertemu 

dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan sub bab mereka Setelah 

selesai diskusi sebagai tim ahli anggota 

kelompok kembali ke kelompok asal dan 

bergantian teman satu tim mereka tentang 

sub bab yang mereka kuasai dan tiap 

anggota lainnya mendengarkan sungguh-

sungguh. 

                                                             
46  Umi mahmudah, Abdul wahab rosyadi, (Active Learning Strategy) 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (UIN Malang Press, 2008) h. 130 
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e)  Tiap tim ahli mempresentasikan hasil. 

4) Diskusi panel 

Silberman mengungkapkan bahwa 

“Aktivitas ini  merupakan  cara  yang baik 

untuk menstimulasi diskusi dan memberi 

siswa kesempatan untuk mengenali, 

menjelaskan, dan mengklarifikasi persoalan 

sembari tetap bisa berpartisipasi aktif dengan 

seluruh siswa.
47

  

Prosedur 

a) Pilihlah sebuah masalah yang akan 

mengundang minat siswa. Sajikan 

persoalan itu agar siswa menstimulasi 

untuk mendiskusikan pendapat mereka. 

Sebutkan lima pertanyaan untuk 

didiskusikan. 

b) Pilihlah empat hingga enam siswa untuk 

membentuk kelompok diskusi panel. 

Aturlah mereka dalam formasi semi 

lingkaran di bagian depan kelas. 

c) Perintahkan siswa yang lain untuk duduk 

di  sekeliling  kelompok diskusi pada tiga 

sisi dalam formasi sepatu kuda. 

d) Mulailah dengan pertanyaan pembuka 

yang provokatif. Serahkan tanggung jawab 

diskusi panel kepada kelompok ini 

sedangkan siswa.yang lain membuat 

catatan rangka mempersiapkan giliran 

diskusi mereka. 

                                                             
47 Silbermen, Op. Cit. h.135 
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e) Pada akhir periode diskusi yang sudah  

ditetapkan,  pisahkan  seluruh kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil untuk 

melanjutkan diskudi tentang pertanyaan 

yang masih ada. 

5) Studi Kasus Buatan-Siswa (Student Case 

Studies) 

Studi kasus diakui secara luas sebagai 

salah satu metode belajar terbaik. Diskusi 

kasus pada umumnya berfokus pada 

persoalan yang ada dalam situasi atau contoh 

konkret, tindakan yang mesti diambil  dan  

pelajaran  yang bisa dipetik, serta cara-cara 

menangani atau menghindari situasi semacam 

itu dimasa mendatang. 

Tehnik-tehnik berikut ini memungkinkan  

siswa  untuk  membuat  studi kasus mereka 

sendiri.
48

  

Prosedur 

a) Bagilah kelas menjadi pasangan atau 

trio. Perintahkan mereka untuk 

membawa studi kasus yang bisa 

dianalisis dan didiskusikan oleh siswa 

lain. 

b) Jelaskan bahwa tujuan dari sebuah studi 

kasus adalah mempelajari sebuah topik 

dengan mengkaji situasi atau contoh 

konkret yang mencerminkan topik itu. 

Berikut adalah beberapa contohnya : 

                                                             
48 Silbermen, Op. Cit. h. 201 
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a) Sebuah syair Arab bisa ditulis untuk 

menunjukkan cara  membacanya. 

b) Sebuah resume bisa dianalisis untuk 

mempelajari cara menulis resume. 

c) Sebuah laporan tentang cara seseorang 

melakukan eksperimen ilmiah bisa 

didiskusikan untuk  mempelajari  tentang  

prosedur ilmiah 

d) Sebuah dialog antara seorang manager 

dan karyawan bisa ditelaah untuk 

mempelajari cara memberikan dukungan 

positif. 

e) Sejumlah langkah yang diambil oleh 

orang tua dalam  situasi  konflik dengan 

seorang anak bisa dikaji untuk 

mempelajari cara menangani perilaku. 

Sediakan waktu yang mencukupi bagi 

pasangan atau trio untuk membuat studi 

kasus singkat yang mengandung contoh 

atau isu didiskusikan atau sebuah 

persoalan untuk dipecahkan yang 

relevan dengan materi pelajaran dikelas. 

f) Bila studi kasus ini selesai, perintahkan 

kelompok untuk menyajikan kepada 

peserta didik untuk  

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pendekatan Belajar aktif (Active Learning Strategy) 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Faktor-Faktor Pendukung 

Pembelajaran pendidikan agama Islam 

diantaranya dapat dilihat  dari segi guru, 

sumber/sarana/fasilitas, dan  siswa.  Faktor-faktornya  

sebagai berikut: 

1) Guru sebagai pendidik yang Profesional 
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Guru adalah pengajar yang mendidik. Tidak  

hanya  mengajar  bidang studi yang sesuai 

dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik 

generasi muda bangsanya. Sebagai pendidik, ia 

memusatkan perhatian kepada kepribadian siswa, 

khususnya emansipasi dari siswa. Sebagai guru 

pengajar, ia bertugas mengelola kegiatan belajar 

siswa di sekolah.
49

 Berdasarkan undang-undang 

no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 

IV kualifikasi dan kompetensi. Pasal 6  

menyebutkan  bahwa guru dan doswn, bab IV 

memiliki kualifikasi akademik dan beberapa 

kompetensi. Ada tiga dasar yang harus dimiliki 

guru yaitu : kompetensi pengetahuan dan  

pengalaman,  kompetensi  moral,  kompetensi 

keterampilan mengajar.
50

 

b) Penyediaan Alat Peraga/Media 

Dalam kegiatan belajar mengajar maka alat 

atau media sangat diperlukan agar dapat 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Alat 

atau media ini harus diupayakan selengkap 

mungkin agar segala aktivitas mengajar dapat 

dibantu dengan media tersebut. Sehingga guru 

tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam 

penyampaian materi atau bahan pelajaran yang 

akan disampaikan. 

 

                                                             
49  Damayati, Mujiono. Op.cit. h. 248 

50 Mukhtar, Orientasi Baru Supervise Pendidikan, (Jakarta: Gunung 

Persada press, 2009), h. 124 
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c) Kelengkapan Kepustakaan 

Kepustakaan sebagai kelengkapan dalam 

menunjang keberhasilan pengajaran, hendaknya 

diisi dengan berbagai buku yang relevan sebagai 

upaya untuk pengayaan terhadap pengetahuan 

dan pengalaman siswa. Semakin siswa banyak 

membaca buku akan semakin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki sehingga wawasan 

siswa terhadap materi pelajaran akan semakin 

bertambah, dan pada akhirnya tujuan pengajaran 

akan mudah tercapai secara efektif dan efisien. 

b. Faktor-Faktor Penghambat 

Sedangkan faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan pendekatan belajar aktif (active learning 

strategy) dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

menurut pandangan Zuhairini dapat disebutkan 

sebagaimana berikut : 

1) Kesulitan dalam menghadapi perbedaan individu 

peserta didik 

Perbedaan individu murid meliputi : 

intelegensi, watak, dan latar belakang 

kehidupannya. Dalam satu kelas terdapat anak 

yang pandai, sedang, dan anak yang bodoh. Ada 

pula anak yang nakal,  pendiam, pemarah, dan lain 

sebagainya. Dalam mengatasi hal ini guru  

sebaiknya tidak terlalu terikat kepada perbedaan 

individu peserta didik, tetapi guru harus melihat 

peserta didik dalam kesamaannya secara klasikal, 

walaupun kedua individu anak pun harus 

mendapat perhatian. Materi yang diberikan kepada 

peserta didik haruslah disesuaikan dengan kondisi 

kejiawaan dan jenjang pendidikan mereka, 

misalnya untuk materi pendidikan agama Islam 
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yang diberikan pada peserta didik di SMP 

janganlah terlalu tinggi, tetapi cukup dengan  yang  

praktis,  sehingga mereka dapat langsung 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Kesulitan dalam memilih metode yang sesuai 

dengan materi pelajaran Metode mengajar 

haruslah disesuaikan dengan materi pelajaran dan 

juga dengan tingkat kejiawaan peserta didik, 

sehingga dalam proses belajar mengajar 

hendaknya digunakan berbagai macam  metode  

agar  murid tidak cepat bosan dalam belajar. 

3) Kesulitan dalam memperoleh sumber dan alat-alat 

pembelajaran 

Alat-alat dan sumber yang digunakan dalam 

pembelajaran haruslah disesuaikan dengan materi 

pelajaran, dan seorang guru haruslah pintar- pintar 

memilih alat-alat dan sumber belajar yang sesuai  

dengan  materi  yang akan diajarkan. 

4) Kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan 

pengaturan waktu 

Kadang-kadang kelebihan waktu dan kekurangan 

waktu dapat menyebabkan kegagalan dalam 

melaksanakan rencana-rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat teratasi 

apabila seorang guru telah berpengalaman dalam 

mengajar. 
51

 

 

 

 

B. Pendidikan Agama islam 

                                                             
               51 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama, (Jakarta: Rhamadani, 1993) h. 

30-31 

 



50 

 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan secara etimologi berasal dari Bahasa 

Yunaniyang terdiri dari kata “Pais” artinya seseorang, 

dan “again” diterjemahkan membimbing.
21

 Jadi 

Pendidikan (paedogogie) artinya bimbingan yang 

diberikan pada seseorang. 

Sedangkan secara umum Pendidikan merupakan 

bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, 

Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang 

memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi 

muda agar memiliki kepribadian yang utama Sementara 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 

Pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan adalah bimbingan yang 

secara sadar diberikan pada seseorang ke arah 

penambahan pemahaman serta perubuhan sikap dan tata 

laku ke arah yang lebih baik. Direktorat pembinaan 

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri 

(Ditbipaisun), mengartikan pendidikan agama islam 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama islam adalah usaha berupa 

bimbinga dan asuhan terhadap anak didik agar kelak 

setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran agama islam serta 

menjadikannya panduan hidup (way of life). 

b. Pendidikan agama islam adalah pendidikan yang 

dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. 

Pendidikan agama islam adalah pendidikan dengan 

melalui ajaran- ajaran islam yaitu berupa bimbingan 
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dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah 

selesai dari pendidikan ia dapat memahami. 

Menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran islam itu. sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun hidup di akhirat 

kelak. Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat “Prof. 

Dr. Omar Muhammad At-Toumi Asy-Syaibany 

yangmendefinisikan pendidikan islam adalah proses 

mengubah tingkah laku individu pada kehidupan 

pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai 

profesi di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat. (Asy-Syaibany, 1973- 339)”. 

2. Sumber Pendidikan Agama Islam 

       Sumber pendidikan islam adalah semua acuan atau 

rujukan yang darinya memancar ilu pengetahuan dan nilai-

nilai yang akan ditarnsinternalisasikan dalam pendidikan 

islam. Menurut Sa’id Ismail Ali, sebagaimana yang dikutip 

oleh Hasan Langgulang (1980:35) sumber pendidikan 

islam terdiri atas enam macam, yaitu: 

a. Al-Qur’an 

        Secara etimologi, Al-Qur’an berasal dari kata 

qara‟a-yaqra‟u, qira‟atan, atau qur‟anan yang 

berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun 

(adh-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu 

bagian ke bagian yang lain secara teratur. Al-qur’an 

dijadikan sebagai sumber pendidikan islam yang 

pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut 

yang diturunkan dari Tuhan. Allah menciptakan 

manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, yang 

mana isi pendidikan itu telah termaktub dalam 
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wahyunya. Tidak ada satupun persoalan, termasuk 

pendidikan yang luput dari jangkauan Al-qur’an. 
52

 

b. As-Sunnah 

Secara bahasa, As-sunnah berarti tradisi yang 

bisa dilakukan , atau jalan yang dilalui (ath-thariqah 

al-maslukah), baik yang terpuji maupun yang tercela. 

As-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan 

kepada nabi Muhammad SAW berupa perkataan, 

perbuatan, taqrir-nya, ataupun selain dari itu (sifat, 

keadaan dan cita- cita nabi yang belum tercapai. 

Seperti sifat-sifat baik beliau, silsilah corak 

pendidikan islam yang diturunkan dari sunnah Nabi 

Muhammad adalah sebagai berikut: 

1) Disampaikan sebagai rahmatan li al-„amin 

(rahmat bagi semua alam) 

2) Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang 

memuat berita gembira dan peringatan pada 

umatnya. 

3) Apa yang disampaikan merupakan kebenaran 

mutlak dan terpelihara autentitasnya 

4) Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu 

mengawasi dan senantiasa bertanggungjawab 

atas aktivitas pendidikan 

5) Perilaku nabi tercermin sebagai uswah hasanah 

yang dapat dijadikan suri teladan, karena 

perilakunya dijaga oleh Allah swt sehingga tidak 

pernah berbuat maksiat. 

6) Dalam masalah Teknik operasional dalam 

pelaksanaan pendidikan islam diserahkan 

sepenuhnya pada umatnya melalui ijtihad 

                                                             
52 Bukhari Umar,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2018) h.26-27 
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ulama.
53

 

c. Kata-kata Sahabat (Madzhab shahabi) 

        Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa 

dengan nabi yang hidup dan matinya dalam keadaan 

beriman. Dan merupakan orang yang pertama kali 

belajar dan menimba pengetahuan dari nabi 

Muhammad SAW. Perkembangan pendidikan pada 

dasarnya sangat ditentukan pula oleh upaya sahabat 

dalam pendidikan islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq 

misalnya mengumpulkan al-qur’an dalam satu 

Mushaf yang dijadikan sumber utama pendidikan 

islam; meluruskan keimanan masyarakat dari 

pemurtadan dan memerangi pembangkang bayar 

zakat. Sedangkan Umar bin Khattab memiliki peran 

sebagai bapak revolusioner pendidikan ajaran islam 

dengan memperluas wilayah islam dan memerangi 

kedzaliman. Adapun Utsman bin Affan menyatukan 

susunan al-quran sekaligus penyempurna penulisan 

al-qur’an. Sementara Ali bin Abi Thalib banyak 

merumuskan konsep-konsep kependidikan seperti 

etika peserta didik, terhadap guru, serta semmangat 

pemuda dalam belajar. 

d.  Kemaslahatan umatsosial (mashalih al-mursalah) 

       Mashalih al-mursalah suatu hal yang ditetapkan 

karena tidak disebutkan di dalam nash (Al-qur’an dan 

Sunnah) yang dipertimbangkan berdasarkan kebaikan 

hidup bersama tetapi tidak menyimpang dari nash 

dengan syarat: 

1) Adanya tahap pengamatan dan pemilahan 

sehingga bener-benar membawa kemaslahatan dan 

menolak kerusakan. 

2) Bersifat universal dan tidak ada diskriminasi. 

                                                             
53 Ibid, h. 41-42 
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3) Setiap keputusan yang diambil, tidak 

bertentangan dengan Al- Qura’an dan 

Sunnah. 
54

 

e. Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat („uruf) 

        Urf adalah sesuatu yang sudah dibiasakan dan 

dipandang baik untuk dilaksanakan. Pelaksanaan 

Pendidikan Islam yang berdasarkan Kesepakatan 

bersama dalam tradisi harus memenuhu syarat: 

1) Tidak bertentanagn denganAl-Qur’andan Sunnah 

2) Tidak bertentangan dengan akal dan budi

 pekerti yang  mengganggu 

3) Tidak mengakibatkan kerusakan, kerugian apalagi 

kedurhakaan. 

f. Hasil pemikiran para ahli dalam islam (ijtihad) 

Ijtihad adalah pencapaian sesuatu yang diperoleh 

melalui pengerahan segala kekuatan dan kemampuan 

yang berupa rumusan operasional tentang pendidikan 

islam dengan tujuan untuk dinamisasi, inovasi dan 

modernisasi pendidikan dengan banayk petimbanagn 

tetap memperhatikan tatanan lama dengan tujuan 

memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas.
55

 

3. Tujuan dan fungsi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Tujuannya sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang 

telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 

dasarnya keimanan dan ketaqwaaan dilakukan oleh 

setiap siswa dalam keluarga. Sekolah berfungsi 

untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam 

                                                             
54  Ibid, h. 43-44 

55 Ibid, h. 45-46  



55 

 

diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan 

ketqwaan tersebut dapat berkembang secara 

optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

b. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik 

yang memiliki bakat khusus di bidang agama agar 

bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri 

dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain. 

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan, kekurangan-kekurangan dan 

kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan pemahaman dan pengalaman ajaran 

islam dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegah, yaitu menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya, atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangan menuju manusia Indonesia 

seutuhnya. 

e. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial dapat mengubah 

lingkunagnnya sesuai dengan ajaran islam. 

f. Sumber lain, yaitu memberikan pedoman hidup 

untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

   Dengan kata lain, pendidikan agama Islam 

memiliki  kompetensi spesifik untuk menanamkan 

landasan Al-Qur’an dan Hadits Nabi agar siswa 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam 

perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah 

SWT, sesama manusia, dan alam sekitar, mampu 

membaca dan memahami Al-Qur’an, mampu beribadah 

dan bermuamalah dengan baik dan benar, serta mampu 

menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama. 
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Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip  

pembelajaran  yang harus ditempuh dalam pendidikan 

agama yang antara lain adalah “Pengembangan fitrah 

beragama, pemusatan belajar pada kebutuhan peserta 

didik, pembangkitan motivasi peserta didik, 

pembiasaan belajar sepanjang hayat, dan keutuhan 

kompetensi.
56

 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam 

(PAI) diatas, maka ruang lingkup materi pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam kurikulum 1994  paa 

dasarnya mencakup tujuh unsur pokok, diantaranya 

Al-Qur’an/Hadits. Keimanan, syariah, ibadah, 

muamalah, akhlak, dan tarikh. Kemudian pada 

kurikulum tahun 1999 dipadatkan menjadi lima 

unsur, yaitu Al-Qur’an, keimanan, akhlak, fiqih dan 

bimbingan ibadah, serta tarikh. Diri unsur-unsur 

pokok ini dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup 

pendidikan agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT, dengan sesama manusia  

lain serta dengan lingkungannya. 

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen 

utama yang saling berpengaruh dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Ketiga 

komponen tersebut diungkapkan oleh Muhaimin 

                                                             
56 Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Surabaya: CV. Citra 

Media, 1996) h. 202 
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sebagai berikut.  

a. Kondisi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam 

adalah  “faktor- faktor yang mempengaruhi 

penggunaan metode dalam meningkatkan hasil 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Faktor 

kondisi ini berinteraksi dengan pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan metode 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Kondisi 

pembelajaran pendidikan agama  Islam  adalah  

semua faktor yang mempengaruhi penggunaan 

metode pengajaran pendidikan agama Islam. Oleh 

karena itu, perhatian kita adalah berusaha 

mengidentifikasikan dan mendiskripsikan faktor-

faktor yang termasuk kondisi pembelajaran, 

diantaranya adalah : 

1) Tujuan dan karakteristik bidang studi 

pendidikan  agama  Islam. 

2) Kendala dan karakteristik bidang studi 

pendidikan agama  Islam. 

3) Karakteristik peserta didik 

Muhaimin lebih lanjut  mengemukakan  

bahwa  “tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalah pernyataan tentang hasil 

pembelajaran pendidikan agama Islam atas 

apa yang diharapkan. Tujuan pembelajaran 

ini bersifat umum, bisa dalam kontinum 

umum-khusus dan bisa bersifat khusus.” 

Tujuan pendidikan agama Islam yang bersifat 

umum tercermin dalam GBPP (1994) bahwa 

pendidikan agama beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta untuk 
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melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi.
57

 Adapun yang dimaksud dengan 

karakteristik bidang studi pendidikan agama 

Islam adalah “aspek-aspek suatu bdang studi 

yang terbangun dalam struktur isi dan 

konstruk/tipe ini bidang studi pendidikan 

agama Islam berupa fakta, konsep, 

dalil/hukum, prinsip/kaidah, prosedur, dan 

keimanan yang menjadi landasan dalam 

mendiskripsikan strategi pembelajaran”.  

Kemudian yang dimaksud dengan 

kendala pembelajaran adalah “keterbatasan 

sumber belajar yang ada, keterbatasan alokasi 

waktu, dan keterbatasan dana yang tersedia.” 

Sedangkan yang dimaksud dengan 

karakteristik  peserta  didik adalah “kualitas 

perseorangan peserta didik, seperti bakat,  

kemampuan  awal yang dimiliki, motivasi 

belajar dan kemungkinan hasil belajar yang 

akan dicapai”. 

b. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Metode pembelajaran pendidikan 

agama  Islam  didefinisikan sebagai cara-cara 

tertentu yang paling cocok untuk dapat 

digunakan dalam mencapai hasil-hasil 

pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

berada dalam kondisi pembelajaran tertentu. 

Karena itu, metode pembelajaran pendidikan 

agama Islam dapat berbeda-beda pula. Metode 

pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi : 
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1) Strategi pengorganisasian, adalah suatu  

metode  yang  mengorganisasi isi bidang 

studi pendidikan agama Islam yang dipilih 

untuk pembelajaran. Pengorganisasian isi 

bidang studi  mengacu  pada kegiatan 

pemilihan isi, penataan isi,  pembuatan  

diagram,  skema, format dan sebagainya. 

2) Strategi penyampaian, adalah metode-

metode penyampaian pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang 

dikembangkan untuk membuat siswa 

dapat merespon dan menerima pelajaran 

pendidikan.agama Islam dengan mudah, 

cepat dan menyenangkan. Karena itu 

strategi penyampaian perlu menerima 

serta merespoon masukan dari peserta 

didik. 

3) Strategi pengelolaan pembelajaran, adalah 

metode untuk menata interaksi antara 

peserta didik dengan komponen-

komponen metode pembelajaran lain, 

seperti pengorganisasian dan penyampaian 

isi pembelajaran 

c. Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

agama Islam dengan mudah, cepat dan 

menyenangkan. Karena itu strategi 

penyampaian perlu menerima serta merespoon 

masukan dari peserta didik. Strategi 

pengelolaan pembelajaran, adalah metode 

untuk menata interaksi antara peserta didik 

dengan komponen-komponen metode 

pembelajaran lain, seperti pengorganisasian 

dan penyampaian isi pembelajaranHasil 

pembelajaran pendidikan agama Islam dapat 
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berupa hasil  nyata (actual out-comes) dan 

hasil yang diinginkan (desired out-comes), 

actual out-comes adalah hasil belajar yang 

dicapai peserta didik  secara  nyata karena 

diguanakannya suatu  metode  pembelajaran  

pendidikan agama Islam tertentu yang 

dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. 

Sedangkan desired out-comes merupakan 

tujuan yang ingin dicapai yang biasanya sering 

mempengaruhi keputusan perancang 

pembelajaran pendidikan agama Islam dalam 

melakukan pilihan suatu metode pembelajaran 

yang paling baik untuk digunakan sesuai 

dengan kondisi pembelajaran yang ada. Hasil 

Kefektifan pembelajaran dapat diukur dengan 

kriteria : 

1) Kecermatan penguasaan kemampuan atau 

prilaku yang dipelajari 

2) Kecepatan unjuk kerja sebagai bentuk hasil 

beelajar 

3) Kesesuaian dengan prosedur kegiatan 

belajar yang harus ditempuh 

4) Kuantitas unjuk kerja sebagai bentuk hasil 

belajar 

5) Kualitas hasil akhir yang dapat dicapai 

6) Tingkat alih belajar 

d. Tingkat retensi belajar.
58
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Siswa belajar karena dorongan oleh kekuatan 

mentalnya. Kekuatan mental itu berupa keinginan, 

perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kekuatan mental 

tersebut dapat tergolong rendah atau tinggi. Ada ahli 

psikologi pendidikan yang menyebut kekuatan 

mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut 

sebagai motivasi belajar.Sedangkan “efisiensi 

pembelajaran dapat diukur dengan rasio antar 

keektifan dengan jumlah waktu yang digunakan atau 

dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.”
48 

Adapun 

daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan 

“mengamati kecenderungan peserta didik untuk 

berkeinginan terus belajar.”
49
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