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ABSTRAK 

 

Pendidikan agama islam merupakan Pendidikan yang menanamkan nilai – nilai yang tidak 

terlepas dari ajaran  agama islam. Pendidikan agama islam berusaha bisa melahirkan peserta didik 

yang beriman, berilmu dan beramal saleh. Setiap usaha yang dilakukan oleh seorang guru agama di 

dalam kelas tidak tidak hanya diajarkan dengan menguasai bahan atau materi pelajaran saja, tetapi 

juga harus diajarkan dengan menguasai metode pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola 

pelajaran. Pada kenyantaan nya masih banyak guru yang kurang memperhatikan metode pembelajaran 

sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Dengan pembelajaran menggunakan metode 

bernyanyi, dimana karakteristik peserta didik kelas 2 yang lebih menyukai pembelajaran dengan hal 

yang menyenangkan dan tidak merasa bosen. Pada mata pelajaran PAI kelas 2 guru PAI sudah 

menerapkan metode bernyanyi pada saat proses belajar mengajar didalam kelas sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan 

metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SD Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan kepada guru Pendidikan Agama Islam dan siswa kelas 2 kemudian peneliti 

analisis dengan metode purposive sampling. Hasil wawancara  didukung dengan observasi dan 

dokumentasi serta dideskripsikan dan dianalisis secara jelas.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penerapan metode bernyanyi pada mata 

pelajaran PAI kelas 2 di SD Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung, dimana terdapat langkah-

langkah yang harus diperhatikan dalam metode bernyanyi yang akan diterapkan ketika pembelajaran 

didalam kelas  diantaranya yaitu guru sudah mengetahui isi pokok materi yang akan diajarkan kepada 

siswa dengan menggunakan metode bernyanyi. Guru juga merumuskan dengan benar konsep materi 

yang harus dikuasai maupun dihafalkan oleh siswa pada saat pembelajaran. Kemudian guru telah 

memilih nada lagu yang dikenal oleh siswa sehingga siswa dapat mengerti materi yang diberikan.Guru 

sudah Menyusun materi ke dalam bentuk lirik lagu sesuai dengan nada yang sudah dipilih dan sesuai 

yang dinginkan untuk dipahami siswa. Ketika pembelajaran dengan metode bernyanyi di dalam kelas 

guru mempraktikan nyanyian terlebih dahulu. Selanjutnya siswa dan guru menyanyikan bersama-sama 

dan dilakukan secara berulang sampai hafal dan paham. Kemudian siswa juga semangat ketika 

pembelajaran yang diberikan guru menggunakan metode bernyanyi karena membuat Susana 

menyenangkan dan tidak merasa bosan. Terdapat gerak tubuh yang menyesuaikan dengan materi yang 

diberikan dengan menggunakan metode bernyanyi. Setelah itu guru melakukan tanya jawab dan 

memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengevaluasi dan mengukur pemahaman siswa terkait 

materi yang diberikan dengan menggunakan metode bernyanyi. Siswa sangat antusias ketika menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan mudah memahami materi yang diberikan dengan menggunakan 

metode bernyanyi . 

 

 

Kata kunci: Metode Bernyanyi, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

 

ٌَّ َيَغ اْنُؼْسِس ٌُْسًسا ٌَّ َيَغ اْنُؼْسِس ٌُْسًسا , إِ ِ  فَإ

―Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5). 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6).‖ 

(QS. Al- Insyirah: 5-6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: asysyifa, 2011). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dari skripsi yang berjudul ―Penerapan Metode 

Bernyanyi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Kelas 2 di SD N 1 Campang Raya Bandar 

Lampung‖ : maka diuraikan sebagai berikut:  

1. Penerapan  

Penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan , atau perihal mempraktikkan. 

Dalam hal ini yang dipraktekkan adalah sebuah metode pembelajaran yang diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar PAI
2
.  

2. Metode Bernyanyi 

Metode Pembelajaran adalah Teknik yang dikuasai pendidik untuk menyajikan materi 

pelajaran kepada peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung agar dapat 

diterima serta dipahami peserta didik dengan baik.
3
 Dapat dipahami bahwasannya metode 

pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dikelas agar tercapainya 

tujuan pembelajaran yang efektif dan efesien. 

Metode Bernyanyi. Metode adalah cara mengajar (mendidik, meneliti dan 

sebagainya). Bernyanyi adalah mengeluarkan suara dengan sayir-syair yang digunakan. 

Dapat dipahami metode bernyanyi merupakan cara yang dilakukan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran dengan menyanyi mengeluarkan suara bernada. Dengan 

metode bernyanyi pembelajaran akan lebih asyik dan disukai anak-anak SD , sehingga 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan . 

3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Chabib Thoha dan Abdul Mu‘thi mengatakan bahwa pendidikan agama Islam 

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan dan 

pengajaran atau latihan dengan mengikuti tuntunan untuk menghormati agama lain. Dari 

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan memberikan 

nilai-nilai agama islam dalam proses belajar mengajar agar dapat mengamalkan ajaran 

agama islam sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat.
4
 

4. Kelas 2 SD N 1 Campang Raya Bandar Lampung 

Kelas 2 SD N 1 Campang Raya Bandar Lampung merupakan kelas dan sekolah  

tempat dilakukannya penelitian ini. 

 

 

 

B. Latar Belakang Masalah 

                                                             
2 Dkk Ahmad Yarist Firdaus, ―Penerapan ‗Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources‘ Dengan 

Pengetahuan, Pengembangan, Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea 

2015‖,‖ Economics Development Analysis Journal Vol.2, no. 2 (2013): 55. 
3 Ahmadi dan Prasetya, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2015).52 
4 Samrin, ―Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia,‖ Jurnal Al-Ta’dib Vol. 8, no. 

1 (2015): 105. 
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Pendidikan agama islam merupakan Pendidikan yang menanamkan nilai – nilai yang 

tidak terlepas dari ajaran  agama islam. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 

tingkat Sekolah Dasar adalah suatu mata pelajaran yang harus diketahui dan dipahami oleh 

peserta didik. Mata pelajaran PAI di SD terdiri dari lima askpek, yaitu: Al-Qur‘an, Akidah, 

Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Dari masing-masing aspek tersebut pada 

dasarnya saling berkaitan dan melengkapi. Kemudian dari kelima aspek tersebut juga 

memiliki karakteristik masing-masing. Al-Qur‘an menekankan pada kemampuan baca tulis 

yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek akidah menekankan pada kemampuan 

memahami dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai Asma‘al- husna. Aspek akhlak menekankan pada pembinaan untuk 

melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Aspek 

fiqih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan 

baik. Aspek Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam, meneladani tokoh-tokoh islam yang berprestasi 

dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan yang 

lainnya untuk mengembangkan kebudayaan peradaban Islam.
5
 

Pendidikan agama islam berusaha bisa melahirkan peserta didik yang beriman, 

berilmu dan beramal saleh. Sebagai suatu Pendidikan moral, Pendidikan Agama Islam tidak 

menginginkan pencapaian ilmu untuk semata, tetapi harus didasari oleh adanya semangat 

moral yang tinggi (akhlak yang baik).
6
 Setiap usaha yang dilakukan oleh seorang guru agama 

di dalam kelas tidak tidak hanya diajarkan dengan menguasai bahan atau materi pelajaran 

saja, tetapi juga harus diajarkan dengan menguasai metode pembelajaran yang diperlukan 

dalam mengelola pelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang sering 

dijumpai dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana cara menyajikan 

materi pelajaran kepada siswa secara baik sehingga dicapai hasil yang efektif dan efesien. 

Dalam hal ini, sebelumnya harus paham terlebih dahulu tentang karakteristik peserta didik 

dalam belajar. Sebagaimana Hamzah Uno katakan bahwa pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik akan sangat mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran yang 

berkaitan dengan penataan pengajaran dan berpengaruh pada hasil belajar.
7
  

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat agar peserta didik dapat menerima 

pelajaran dengan baik  untuk mencapai tujuan pembelajaran.
8
Dalam tinjauan instructional, 

kualitas pembelajaran pada suatu sekolah dapat dilihat dari segi hasil pembelajaran pada 

sekolah tersebut.
9
 Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jika metode pembelajarannya menarik, 

terpusat pada siswa (student centered learning), dan sesuai dengan kesenangan serta 

kebutuhan anak, maka kecenderungan siswa untuk meraih prestasi belajar yang tinggi 

semakin besar. Namun sebaliknya, jika pembelajaran lebih terfokus pada guru (teacher 

centered) dan bersifat monoton, maka cenderung membuat siswa merasa bosan dalam belajar. 

Hal ini sebagaimana praktek pembelajaran dibanyak sekolah, dimana metode pembelajaran 

yang diterapkan guru masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan tanya 

                                                             
5 Panduan Kurikulum PAI SDN 1 Campang Raya Bandar Lampung tahun 2012 
6 Farhan Sifa Nugraha Dahwadin, Motivasi Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jawa Tengah: 

Mangkubumi, 2019).92 
7 Hamzah Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).158 
8 Zakiah Darajat, Metodelogi Pengajaran Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).61 
9 E Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).46 
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jawab. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tahapan perkembangan emosional peserta didik 

untuk siswa kelas II yang mana lebih menyukai belajar melalui berbagai permainan. Maka 

dari itu, setiap guru seharusnya mempunyai pengetahuan yang baik dalam memilih cara atau 

metode yang sesuai dengan hakikat peserta didik yang akan di ajarkan. Dengan adanya 

pengelolaan pengajaran Agama Islam tersebut, penentuan metode pembelajaran harus sesuai 

dengan tema  pembahasan yang diajarkan.  

Guru merupakan salah satu komponen yang terdapat di dalam sebuah proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan pada pembentukan potensial sumber daya manusia di bidang 

pembangunan serta tenaga profesi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dengan 

demikian guru adalah salah satu unsur yang harus berperan aktif dan memposisikan dirinya 

sebagai tenaga professional yang harus berlaku secara bijaksana terhadap sesama, sesuai 

dengan adanya perkembangan masyarakat yang tentang kebijaksanaan. Adapun Firman Allah 

SWT yang berkaitan dalam hal ini yaitu terdapat pada QS. An-Nahl Ayat 125
10

 : 

 

ٌَّ َزبَّكَ   اِ
ٍُُۗ ًَ اَْحَس ًْ ِه ْىِػظَِت اْنَحَسَُِت َوَجاِدْنهُْى بِانَّتِ ًَ ِت َواْن ًَ ٍِْم َزبَِّك بِاْنِحْك ٍْهِٖه  اُْدُع اِٰنى َسِب ٍْ َسبِ ٍْ َضمَّ َػ ًَ هَُى اَْػهَُى بِ

 ٍَ ٌْ ْهتَِد ًُ  َوهَُى اَْػهَُى بِاْن

Artinya :  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, 

dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa 

yang mendapat petunjuk. 

 Semua tingkah laku seorang guru dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya 

merupakan peranan guru. Peran guru sangat luas baik di sekolah, keluarga maupun dalam 

masyarakat.
11

 Dapat dikatakan dalam arti khusus bahwanya setiap guru memiliki tanggung 

jawab untuk mengarahkan siswanya pada  kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Guru 

tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik saja tetapi juga sebagai pembimbing yang 

memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Dengan ini juga berkaitan bahwa 

guru sebenarnya memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks dalam proses belajar 

mengajar, pada usahanya untuk mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena 

itu, setiap rencana kegiatan guru harus ditempatkan demi kepentingan peserta didik sesuai 

dengan profesi dan tanggung jawabnya. 

 Dimana ketika seorang guru menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai dan 

mendalami semua bahan pelajaran. Maka seorang guru harus selalu menambah ilmunya, dan 

mengadakan diskusi ilmiah dengan teman seprofesi, agar dapat meningkatkan 

kemampuannya mengajar. Guru ketika mengajar harus selalu memberikan pengetahuan yang 

aktual dan dipersiapkan sebaik baiknya.  Pengetahuan yang aktual akan menarik minat anak, 

karena mereka terlibat di dalamnya secara langsung dalam peristiwa itu, sehingga pelajaran 

guru akan menimbulkan rangsangan yang efektif bagi belajar anak.  Guru dalam peranannya 

sebagai direktur belajar, guru hendaknya senantiasa berusaha untuk menimbulkan, 

memelihara, dan meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Motif berprestasi mempunyai 

korelasi positif dan cukup berarti terhadap pencapaian prestasi belajar. Hal ini berarti bahwa 

tinggi rendahnya prestasi banyak ditentukan oleh tinggi rendahnya motif berprestasi. Prestasi 

yang baik diperlukan banyak faktor terutama kemampuan dasar yang dimiliki tiap-tiap siswa 

serta teknik atau metode yang baik. Di samping faktor kemampuan siswa juga terdapat faktor 

                                                             
10 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
11 Tohirin, Psikologi Pembelajaran PAI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).165 
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lain yaitu faktor dari seorang guru diantaranya kemampuan guru dalam membentuk jiwa dan 

watak anak didik. Salah satu kemampuan itu adalah kemampuan pribadi guru itu sendiri. 

Pasal 40 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

berisi tentang
12

:  

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:  

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, 

dan dialogis; 

2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;  

3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

Berdasarkan pasal Pasal 40 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 bahwa seorang guru 

diharapkan dapat menciptakan dan melaksanakan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, logis dan menyenangkan karena dengan pembelajaran yang demikian materi 

pelajaran yang diberikan kepada siswa akan lebih menarik. 

Bernyanyi adalah aktivitas yang disukai oleh anak- anak termasuk siswa SD kelas 2. 

menyanyi atau bernyanyi adalah wahana atau metode pembelajaran yang menggunakan 

nyanyian sebagai wahana belajar anak
13. Dengan bernyanyi, siswa diajak mengekspresikan 

kondisi psikisnya secara bebas dan juga menyenangkan. Secara kognitif, dengan mendengar 

syair lagu- lagu  yang dinyanyikan akan lebih cepat merespon materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 1 Campang 

Raya Bandar Lampung, dimana guru di sekolah tersebut pada saat pembelajaran sudah 

menerapkan metode bernyanyi sesuai dengan materi yang diajarkan khusus nya guru 

Pendidikan Agama Islam Kelas 2. Dari pra-penelitian yang peneliti lakukan melalui 

wawancara dengan Ibu Herni Kurniati, S.Pd.I selaku Guru Pendidikan Agama Islam Kelas 2 

di SD Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung yang menyatakan bahwa : 

―Ketika pembelajaran di kelas saya menerapkan 

metode bernyanyi  dilihat dari materi yang terdapat di kelas 

2 yang bisa diajarkan dengan menggunakan metode 

bernyanyi, karna tidak semua materi bisa diajarkan 

menggunakan metode bernyanyi dan  ketika diajarkan 

dengan metode bernyanyi juga siswa lebih cepat merespon 

pelajaran dan mereka semangat dalam mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas sehingga suasana di dalam 

kelas menjadi menyenangkan dan tidak membuat siswa 

jenuh ataupun bosan.‖ 

Dengan menerapkan metode bernyanyi khusus nya pada siswa Kelas 2 mata pelajaran 

pendidikan agama islam dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak 

membuat siswa merasa bosan didalam kelas ketika pembelajaran berlangsung.  

Oleh karena itu peneliti memilih SD Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung 

sebagai lokasi penelitian dan ingin mengetahui bagaimana guru menerapkan metode 

bernyanyi ketika kegiatan belajar mengajar didalam kelas. Berdasarkan uraian diatas peneliti 

                                                             
12

 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,.21 
13 Jasa Unggahan Muliawan, Manajemen Play Group Dan Taman Kanak-Kanak (Yogyakarta: Diva Press, 

2009).257 
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tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Bernyanyi 

Pada Mata Pelajaran PAI Kelas 2 Di SD Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Penulis menetapkan fokus penelitian, yaitu: bagaimana penerapan metode bernyanyi 

pada mata pelajaran PAI Kelas 2 di SD N 1 Campang Raya Bandar Lampung.  

Dengan sub-fokus penelitian yang peneliti tetapkan yaitu : Penerapan metode bernyanyi pada 

mata pelajaran PAI sesuai dengan langkah-langkah pada metode bernyanyi 

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SD 

Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI 

kelas 2 di SD Negeri 1 Campang Raya Bandar Lampung 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis  

Hasil dari peneletian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk jurusan  

penddikan agama islam dalam menambah pengetahuan, wawasan serta pengembangan 

studi yang berkaitan dengan penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI 

 

2. Manfaat secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terdapat di 

dalam sekolah sebagai berikut : 

a) Bagi pendidik 

Dapat digunakan sebagai referensi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengembangkan penerapan metode pembelajaran di kelas  

b) Bagi Peserta Didik 

Untuk menumbuhkan rasa semangat belajar sehingga siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran dan juga memotivasi siswa agar mudah memahami dan menerima 

pelajaran yang diberikan oleh guru  

c) Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman ataupun bekal peneliti sebagai calon pendidik dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar yang nantinya akan menjadi seorang pendidik 

di masa yang akan datang.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berikut ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masamah Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu 

Alquran (PTIQ) Jakarta dengan judul Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pengenalan 

Huruf Hijaiyah Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ) B Darul 

Istqomah Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa 
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penerapan metode bernyanyi dalam pengenalan huruf hijaiyah dan kemampuan guru 

dalam mengajar meningkat menjadi lebih baik.  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dalam 

penelitian ini penerapan metode bernyanyi dalam pengenalan huruf hijaiyah sedangkan 

yang akan peneliti lakukan yaitu penerapan metode bernyanyi pada Mata Pelajaran PAI , 

dan pada tingkatan satuan pendidikan nya juga berbeda peneletian sebelumnya diterapkan 

di anak usia dini sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pada anak sekolah 

dasar.
14

 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakuakan peneliti 

yaitu samasama menerapkan metode bernyanyi dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Prawidya  Mahasiswa IAIN Salatiga dengan 

judul penelitian yaitu Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Huruf Hijaiyah 

Kelas A RA Perwanida 1 Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Tahun Ajaran 2019/2020. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwasannya 

penerapan metode bernyanyi pada pembelajaran huruf hijaiyah di RA Perwanida 1 dapat 

meningkatkan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dilihat dari 

keaktifan indera, akal, ingatan, dan emosional serta adanya partisipasi anak, kebebasan 

dari tekanan afektif, dan kekompakan atau keterlibatan siswa dalam memberikan respon 

dengan baik terhadap kegiatan pembelajaran huruf hijaiyyah.Terdapat juga faktor 

pendukung dan faktor penghambat terhadap penerapan metode bernyanyi dalam 

pembelajaran huruf hijaiyah, Adapun faktor pendukung dari penelitian tersebut adalah 

penguasaan guru terhadap materi lagu huruf hijaiyyah, minat, media, situasi dan kondisi 

serta sebagian siswa sudah mengingat dengan baik ke 28 huruf hijaiyyah. Faktor 

penghambatnya yaitu sebagian kecil siswa masih ada yang acuh terhadap pembelajaran 

didepan, masih suka bermain sendiri ketika KBM Berlangsung, tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru, tidak ada minat dalam belajar serta tidak memiliki keinginan dalam 

belajar. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode bernyanyi pada pembelajaran huruf 

hijaiyah dapat meningkatkan keaktifan siswa juga terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat
15

.  

 

Perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan ini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis yaitu pada pembelajarannya, penelitian yang sudh dilakukan ini pada 

pembelajaran huruf hijaiyah sedangkan yang akan peneliti lakukan pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Kemudian penelitian ini diterapkan untuk anak RA sedangkan 

penulis akan lakukan diterapkan untuk anak SD kelas 2 . 

Persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan ini  dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu pada penerapan metode bernyanyi dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

 

                                                             
14 Fakultas Tarbiyah, ―Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pengenalan Huruf Hijaiyah Pada Anak Usia Dini,‖ 

2019. 
15 Dyah Ayu Prawidya Pintoko Retno, ―Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Huruf Hijaiyyah Kelas a 

Ra Perwanida 1 Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang,‖ 2020. 
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3. Penelitian yang dilakuan oleh Wardah Suheri Mahasiswa Institut Ilmu Al-qur‘an Jakarta 

dengan judul penelitian yaitu Penerapan metode bernyanyi dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Al-Qur‘an di SD Islam Al Azhar 2 Pasar 

Minggu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa metode bernyanyi 

merupakan salah satu metode belajar yang dapat digunakan oleh guru mata pelajaran 

pendidikan alquran, penerapan dari metode bernyanyi dapat membuat siswa menjadi lebih 

tertarik dan lebih fokus selama pembelajaran berlangsung, hal ini memudahkan siswa 

untuk menangkap materi yang dibahas juga memudahkan siswa dalam menghapal materi. 

Karena siswa untuk belajar lebih giat lagi. 
16

 

Perbedaan dari penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu pada mata pelajaran 

yang diterapkan dengan metode bernyanyi penelitian ini penerapan metode bernyanyi 

pada mata pelajaran pendidikan alquran sedangkan yang peneliti lakukan yaitu penerapan 

metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI. Sedangkan persamaannya yaitu samasama 

menggunakan penelitian kualitatif dan penerapan metode bernyanyi. 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Khoirun Nisa, dkk mahasiswa Institu Agama Islam 

Metro dengan judul penelitian yaitu peneraoa  metode bernyanyi dalam meningkatkan 

penguasaan kosa kata bahasa arab di MTs. Ma‘arif NU 07 Purbolinggo. Berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan bahwa penerapan metode bernyanyi di MTS  Ma‘rif NU 

07 Purbolinggo dapat meningatkan kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menguasai kosa kata dalam bahasa arab. Hal ini dapat dilihat dari hafalan 

nyanyian yang mana lirik lagunya sudah diganti dengan kosa kata bahasa arab.
17

  

 

Perbedaan dari penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini 

penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kosa kata bahasa arab sedangkan yang 

peneliti lakukan yaitu penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI. Persamaan 

nya yaitu samasama menerapkan metode bernyanyi dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Secara umum metode peneltian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode kualitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan dalam meneliti 

kondisi dari suatu objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang 

dimana peneliti yaitu sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
18

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti 

berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

di teliti secara tepat. 

                                                             
16 Wardah Suhaeri, ―Penerpan Metode Bernyanyi Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Alquran Di Sd Islam Al Azhar 2 Pasar Minggu,‖ Penerpan Metode Bernyanyi Dalam Menumbuhkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Alquran Di Sd Islam Al Azhar 2 Pasar Minggu 3, no. April 

(201AD): 49–58. 
17 Ika Khoirun Nisa, Novita Rahmi, and Wal Fajri, ―Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan Penguasaan 

Kosa Kata Bahasa Arab Di Mts Ma‘Arif Nu 07 Purbolinggo,‖ Arabia 12, no. 2 (2020): 43, 

https://doi.org/10.21043/arabia.v12i2.7878. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017).9 
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2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer  

Sumber primer adalah semua bahan- bahan informasi dari tangan pertama atau orang 

yang terkait langsung dengan suatu gejala atau peristiwa tertentu, dengan demikian 

sumber primer yaitu sumber yang diperoleh dari data asli atau pokok. Yang mengacu 

pada metode penelitian, sumber pokok yang menjadi acuan utama sebagai data 

penelitian karya ilmiah ini adalah data primer yang diperlukan bersumber dari kepala 

sekolah, guru PAI dan siswa. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan 

telah disajikan oleh pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dipaparkan oleh orang lain, 

misalnya data-data yang sudah ada dalam peneletian-penelitian terdahulu dan masih 

relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan. Data sekunder juga 

digunakan dalam sebuah penelitian, tetapi perannya sebagai data pendukung yang 

fungsinya menguatkan data primer. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu 

berupa buku, jurnal, RPP, data disekolah dan lainnya.
19

 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan pada penelitian ini yaitu pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang mengajar di kelas 2  dan peserta didik kelas 2 

b. Tempat pelaksanaan penelitian yaitu di SD Negeri Campang Raya Bandar 

Lampung 

 

4. Subjek dan Objek  penelitian 

a. Subjek penelitian adalah orang atau informan yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan data. Subjek penelitian ini yaitu guru PAI kelas 2 dan siswa 

kelas 2C yang berjumlah 27 siswa.  

b. Objek dalam penelitian ini yaitu penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran 

PAI kelas 2 di SD N 1 Campang Raya Bandar Lampung 

 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Obeservasi  

Menurut Tjetjep  Rohendi Rohidi, observasi adalah metode yang digunakan 

untuk mengamati sesuatu, seseorang, suatu lingkungan, atau situasi seacara tajam 

terperinci, dan mencatatnya secara akurat dalam beberapa cara.
20

 Observasi 

merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati secara langsung dan 

mencatat secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.  

kegiatan observasi ini dilakukan dengan melihat dan mengamati kegiatan 

belajar mengajar, keadaan dan fasilitas sekolah, Penelitian ini menggunakan 

observasi jenis non partisipan, dimana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam 

                                                             
19 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).157 
20 Tjetjep Rohendi Rohidi, Metodelogi Penelitian Seni (Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2011).182 
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aktivitas yang diobservasi. Tetapi peneliti hanya mengobservasi mengenai penerapan 

metode pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SD N 1 Campang Raya Bandar Lampung. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dalam bertukar informasi dan ide sehingga mendapatkan hasil yang jelas tentang 

suatu topik yang dibahas. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal  dari responden yang lebih 

mendalam.
21

 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan guru PAI kelas 

2 dan siswa kelas 2 di SD N 1 Campang Raya dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang memiliki 

hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.22 

Metode ini dilakukan guna mendapatkan informasi dari sumbernya secara langsung 

tentang penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan hasil belajar di SD N 1 

Campang Raya Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, biografi dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, 

misalnya seni, berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 

 Dokumentasi pada penelitian ini melalui dokumen, yaitu mulai dari dokumen 

mengenai latar belakang berdirinya sekolah, visi misi sekolah, struktur pengurus 

sekolah, data guru, data siswa, data sarana dan prasarana dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penelitian.
23

  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses menyusun atau mencari data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dokumentasi dan yang lainnya secara sistematis, sehingga dapat 

dipahami dengan mudah dan dapat di informasikan kepada orang lain.
24

 

Tujuan nya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti berupa 

temuan-temuan pada saat penelitian. Dengan hal ini mempermudah peneliti mengolah 

data diperlukan analisis data. Adapun analisis data yang diperlukan pada penelitian ini 

yaitu:   

a. Reduksi Data  

Reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Penarikan kesimpulan  

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.231 
22 Sugiyono. 
23 Sugiyono.240 
24 Sugiyono. 
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penarikan kesimpulan, yaitu makna-makna yang muncul pada penelitian yang 

telah dikumpulkan dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya. Sehingga dapat dilihat kenyataan yang akurat sesuai terjadi 

dilapangan dan dianalisa secara induktif. 

 

7. Uji Keabsahan Data 

Data yang terkumpul dilapangan diperiksa keabsahannya, peneliti harus mampu 

mengungkapkan kebenaran dan mampu menghadirkan fakta-fakta aktual secara objektif, 

karena uji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya untuk 

mengukur tingkat kredibilitas pada penelitian kualitatif agar nantinya bisa dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. 

a. Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan pengecekan data yang telah diperoleh 

melalui berbagai sumber. Fakta yang dicek dianalisis peneliti sehingga menghasilkan 

kesimpulan untuk mendapatkan kesepakatan.  

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek sumber yang sama 

dengan Teknik yang berbeda. Misalnya pengecekan dilakukan dengan wawancara 

dan dokumentasi, apabila hasil yang didapat berbeda, maka peneliti melakukan 

diskusi lanjut dengan sumber data untuk menemukan mana data yang dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu  

Waktu sering juga mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, 

observasi atau Teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.
25

 

 

Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah teknik mengecek data dengan berbagai 

sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Penggabungan berbagai Teknik pengumpulan 

data, sumber data untuk menguji kredibilitas data. Dengan hal itu pada penelitian ini 

peneliti menggunakan uji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Pada triangulasi sumber peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai 

sumber. Kemudian pada triangulasi Teknik menggunakan pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber/informan yang sama. Pengumpulan 

data yang dimaksud adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi sumber data yang sama 

secara serentak.  

I. Sistematika Pembahasan  

BAB I  Pendahuluan : Pendahuluan Bab ini berisikan tentang Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan.  

BAB  II Landasan Teori : Landasan Teori Bab ini berisikan tentang kajian terhadap beberapa 

teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian  : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

objek, penyajian fakta dan data penelitian  

                                                             
25 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. 
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BAB  IV Analisis Penelitian : Analisis Penelitian Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan 

sata penelitian serta temuan penelitian. 

BAB  V :  Penutup Bab terakhir berisikan tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran sangat diperlukan dalam sekolah, khususnya  pada pembelajaran di 

dalam kelas. Trianto menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran tutorial. Pupuh dan Sobry berpendapat makin tepat metode yang digunakan 

oleh guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran.
26

 

Metode pembelajaran interaktif memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Menurut Nurul Ramadhani Makarao ―Berbagai 

metode mengajar diciptakan dikarenakan bahwa tidak ada satu metode mengajar yang terbaik 

atau cocok untuk semua situasi atau mata pelajaran, atau tidak ada ―magic solution‖ dalam 

mengajar. Untuk itulah pada saat ini banyak metode-metode belajar yang digunakan oleh 

pengajar untuk mempermudah mencapai tujuan awal. Pembelajaran interaktif merupakan 

proses pembelajaran yang menjadikan suasana belajar menjadi nyaman, tanpa ada paksaan 

belajar dan secara sadar penuh siswa sibuk dengan peserta lain maupun fasilitator membahas 

dan membicarakan materi syang sedang diajarkan untuk meningkatkan kompetensi siswa.   

Berikut berbagai alasan metode interaktif cocok digunakan dalam proses pembelajaran: 

a. Pembelajaran orang dewasa terjadi melalui berbagai pengalaman sesama peserta 

didik selain dari fasilitator. 

b. Semakin banyak indera (Visual, auditory, kinestik, dll) yang terlibat dalam proses 

pembelajaran semakin cepat perolehan kompetensi terjadi. 

c. Pembelajaran interaktif menciptakan suasana yang menyenangkan dan suasana ini 

akan mendorong keefektifan pembelajaran.  

d. Tiga ranah: knowledge, skill and attitude, dapat diakuisisi, dimonitor dan dievaluasi 

lewat pembelajaran interaktif.  

2. Metode Pembelajaran yang Efektif 

Berbagai macam metode yang dapat dipilih guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Maka dari itu setiap guru yang akan mengajar harus bisa memilih metode yang baik. 

Karena baik dan tidaknya suuatu metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar 

terletak pada ketetapan memilih suatu metode dengan tuntutan proses belajar mengajar.  

Adapun ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar adalah sebagai 

berikut:
27

  

a.  Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan 

materi.  

                                                             
26 Mardiah Kalsum Nasution, ―Penggunaan Metode Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa,‖ Jurnal 

Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11, no. 1 (2018): 9. 
27 Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum Dan 

Islami (Bandung: Rafika Aditama, 2015).56 
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b. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan siswa 

pada kemampuan praktis.  

c. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaiknya mengembangkan materi. 

d. Memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyatakan pendapat.  

e. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan 

proses pembelajaran. 

B. Metode Bernyanyi 

1. Pengertian Metode Bernyanyi 

Menurut kamus Bahasa Indonesia bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernada atau 

berlagu. Adapun nyanyian yang diistilahkan juga dengan lagu adalah komponen musik pendek 

yang terdiri atas perpaduan lirik dan lagu/nada. Dalam lirik terdapat susunan kata-kata yang 

mengandung arti/makna tertentu. Makna yang terdapat dalam sebuah nyanyian berbedabeda 

sesuai tujuan dibuatnya nyanyian tersebut. Selajutnya makna yang ada dapat digunakan untuk 

melakukan sugesti, persuasi dan memberikan nasehat. Kemampuan mempengaruhi sebuah lirik 

lagu terjadi karena pengarang lagu menyampaikan ide dan gagasan tertentu.
28

 

Metode bernyanyi adalah metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang 

dilagukan. Biasanya syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan 

oleh pendidik. Menurut beberapa ahli, bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan 

berngairah sehingga perkembangan anak dapan distimulasi secara lebih optimal. 
29

Tantranurandi yang mengukapkan bahwa metode bernyanyi merupakan suatu metode yang 

melafazkan suatu kata/kalimat yang dinyanyikan. 

Dapat disimpulkan bahwasannya metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik dengan menggunakan syair-syair yang dilagukan sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan untuk membangkitkan semangat peserta didik dan membuat suasana 

belajar menjadi menyenangkan. 

2. Tujuan Metode Bernyanyi  

Tujuan bernyanyi bagi anak antara lain memupuk perasaan irama dan estetis, memperkaya 

perbendaharaan bahasa, melatih daya ingat, serta memberi kepuasan, kegembiraan, serta 

kebahagiaan. Hal-hal tersebut akan mendorong anak untuk lebih giat dalam belajar. Melalui 

manfaat bernyanyi dalam proses pembelajaran anak usia dini, para guru dituntut berkreasi 

menciptakan berbagia lagu yang berhubungan dengan materi pelajaran pendidik dapat 

mengiringi dengan sentuhan instrukmen atau music, suasana pembelajaran dipastikan akan 

lebih semarak dan menyenangkan.
30

 

 Joy Dowling menyatakan bahwa berbagai pengaruh positif pembelajaran sangat berkaitan 

dengan dua bentuk proses mental, yaitu memori deklaratif dan prosedural. Melalui musik, 

kedua proses tersebut dapat digabungkan. Artinya, music diyakini mampu memadukan 

kekuatan pikiran (deklatif) dan keterampilan atau gerakan tubuh (procedural). Oleh karena itu, 

salah satu hal yang dianggap menyenangkan bagi anak usia beliau adalah ketika diajak belajar 

sambal bernyanyi dan menari. Adapun Campbell juga menjelaskan bahwa musik dapat 

                                                             
28 R Lestari, ―Nyanyian Sebagai Metode Pendidikan Karakter Pada Anak,‖ Prosiding Seminar Nasional Psikologi 

Islam Vol.06, no. B (2012): 3. 
29 M Fadilah, Desain Pembelajaran PAUD (jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012).162 
30 Muhammad Fauziddin, Pembelajaran PUAD Bermain, Derita, Dan Menyanyi Secara Islami, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017).23-24 
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memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak. Dalam hal ini, gelombang otak dapat 

dimodofikasi oleh suara musik ataupun bunyi yang ditimbulkan sendiri. Dengan demikian, 

musik dan nyanyian sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran. Sebab, keseimbangan 

otak menciptakan suasana sekaligus meningkatkan konsentrasi. 

3. Manfaat Metode Bernyanyi 

Honing menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk Pratik pendidikan 

anak dan perkembangan pribadinya secara luas karena:  

a. Bernyanyi bersifat menyenangkan 

b. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan  

c. Bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan 

d. Bernyanyi dapat membangun rasa percaya diri anak 

e. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak 

f. Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor 

g. Bernyanyi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan 

motorik anak; serta dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok.
31

 

Kegiatan bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak-anak. 

Hampir setiap anak menikmati lahgu-lagu atau nyanyian yang dideggarkan, lebih-lebih jika 

nyanyian tersebut dibawakan oleh anak-anak sesuainya dan diikuti dengan gerakan-gerakan 

yang sederhana. Melalui nyanyian atau lagu, banyak hal yang dapat kita pesankan kepada anak-

anak, terutama pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama. 

4. Langkah-langkah Metode Bernyanyi 

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal melalui metode menyanyi pada kegiatan 

pembelajaran tentu ada langkah prosedur yang harus dipersiapkan oleh guru. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah metode bernyanyi, yaitu :  

a. Guru mengetahui dengan jelas isi pokok materi yang akan diajarkan.  

b. Merumuskan dengan benar informasi atau konsep ataupun fakta materi baru apa saja 

yang harus dikuasai/dihafalkan oleh peserta didik.  

c. Memilih nada lagu yang familiar dikalangan peserta didik. 

d. Menyusun informasi konsep/fakta/materi yang kita inginkan untuk dikuasai peserta 

didik ke dalam bentuk lirik lagu yang disesuaikan dengan nada lagu yang dipilih.  

e. Guru harus mempraktikan terlebih dahulu menyanyikannya. 

f. Mendomentrasikannya bersama-sama secara berulang-ulang. 

g. Usahakan untuk diikuti dengan gerak tubuh yang sesuai. 

h. Mengajukan pertanyaan seputar materi tersebut untuk mengukur apakah siswa sudah 

dapat menghafal dan menguasainya melalui lagu yang dinyanyikan tersebut
32

 

5. Kelebihan dan kelemahan metode bernyanyi  

Selain metode bernyanyi memiliki manfaat yang penting bagi siswa, metode ini juga 

memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode menyanyi yaitu mampu membantu 

siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam 

                                                             
31 Musrid, M.Ag., Pengembangan Pembelajaran PAUD, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hal. 20 
32 M. mashuri, dewi, ―Penerapan Metode Bernyanyi Dan Media Flah Card Untuk Meningkatkan Daya Ingat Anak 

Dalam Pengenalan Huruf Hijayyah Di TPA Darul Falah Gampung Pineung,‖ Jurnal Mudarrisuna 2, no. 7 (2017): 15. 
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proses kognitif atau pengenalan siswa. Disamping itu, metode bernyanyi dapat membangkitkan 

semangat kegairahan belajar para siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta mampu mengarahkan 

cara belajar siswa, sehingga lebih memiliki motivasi uang kuat untuk lebih giat.
33

  

Menurut Musbikin, menyanyi memiliki kelebihan antara lain: a. Dapat merangsang 

imajinasi didik. b. Dapat memicu kreatifitas. c. Memberi stimulus yang cukup kuat terhadap 

otak sehingga mendorong kognitif anak dengan cepat. 

Sedangkan kelemahan metode menyanyi adalah siswa ditekankan harus memiliki 

kesimpulan dan kematangan mental untuk belajar, siswa harus berani berkeinginan untuk 

mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Metode ini hanya mementingkan proses 

pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan 

keterampilan, dan apabila kelas terlalu besar, metode ini kurang efektif digunakan, dan metode 

ini tidak memberikan kesempatan untuk berfikir secara kreatif.
34

 

 Tidak selalu metode pembelajaran, missal metode bernyanyi yang diterapkan di kelas 

besar kurang efektif seperti halnya pendapat Usman menyatakan bahwa selama guru mampu 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan di kelas, menguasai teknik-

teknik dan materi pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar dan membuat belajar lebih 

menarik, mempertahankan kondisi kelas, dan menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan 

gairah belajar siswa, metode pembelajaran yang diterapkan pendidik diruang besar dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien. Namun dengan menerapkan metode yang bervariasi 

yaitu metode menyanyi, siswa akan bersemangat dan motivasi untuk belajar.
35

 

 

C. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha dan proses penanaman Pendidikan secara 

berkelanjutan  terus menerus antara guru dan siswa yang memiliki tujuan akhir berakhlakul 

karimah. Penanaman nilai-nilai islam dalam jiwa, rasa, dan pikir serta keserasian dan 

keseimbangan yang merupakan karakteristik utamanya.
36

 Pendidikan agama islam adalah 

upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani ajaran agama islam bersamaan dengan tuntutan dalam 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan toleransi terhadap umat 

beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
37

 

Menurut Zakiyah Daradjat, dkk., Pendidikan Agama Islam adalah Pendidikan dengan 

melalui anjuran-anjuran agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta 

didik agar nantinya setelah selesai dari Pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan 

menjadikan ajaran-ajaran agama islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

                                                             
33 Kadiam Maskur, Pembelajaran Komperatif Dalam Pembelajaran Sains (Malang: Universitas Negeri Malang, 

2004).69 
34 Maskur.74 
35M.U Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). 97 
36 Mokh. Iman Firmansyah, ―Pendidikan Agama Islam: Pendertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi,‖ Jurnal Pendidikan 

Agama Islam- Ta’lim Vol.17, no. 2 (2019): 83. 
37 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep Dan Implementasi 

Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).130 
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menjadikan ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun akhirat kelak.
38

 PAI diharapkan mengahsilkan manusia 

yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa 

yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup 

local, nasional, regional maupun global. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa Pendidikan Agama Islam 

merupakan usaha untuk membantu dan mengembangkan fitrah keberagaman peserta didik 

agar menghargai, menghayati, memahami, dan meyakini serta mengamalkan ajaran-ajaran 

agama islam dalam kehidupan agar menjadi manusia yang bertakwa dan mempunyai 

kepribadian yang baik dan berguna bagi umat manusia.    

2. Konsep Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

Pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pelaksanaan proses 

pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan Pendahuluan, kegiatan Inti dan 

kegiatan Penutup.39 

a. Perencanaan Pembelajaran  

Pada hakikatnya perencanaan sebagai proses pengambilan keputusan pilihan 

mengenai sasaran dan cara-cara yang akan digunakan nantinya ketika proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sagala, terkait 

pembelajaran, perencanaan diartikan sebagai proses penyesuaian materi pelajaran, 

pemilihan media pengajaran yang akan digunakan, pemilihan metode pembelajaran, 

merencanakan suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester 

yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Penyusunan perencanaan 

sangat penting bagi pendidik karena jika tidak ada perencanan yang baik, maka 

tidak hanya peserta didik yang akan tidak terarah dalam proses belajarnya tapi 

pendidik juga tidak akan terkontrol, dan bisa salah arah dalam melaksanakan proses 

belajar pada peserta didik. 
40

 

Sebagai upaya mencapai keberhasilan dalam perencanaan pembelajaran maka 

memerlukan kerjasama, komitmen disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan. 

Menurut Sagala perencanaan pembelajaran meliputi: 

1) Menetapkan apa yang akan dilakukan oleh pendidik, kapan dan bagaimana 

cara melakukannya dalam pelaksanaan pembelajaran.  

2)  Menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui 

proses penentuan target pembelajaran.  

3) Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi 

pembelajaran.  

4) Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung 

proses pembelajaran.  

                                                             
38 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).86 
39 Menteri Pendidikan Nasional, ―Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007,‖ 2007, 1–11. 
40 Fathor Rachman, ―Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam‖ III (2018). 
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5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-

keputusan.  

Perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan konsep pengajaran beserta 

kurikulum pendidikan yang digunakan. Penyusunan perencanaan program 

pengajaran merupakan sebuah proses, disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem dan 

teknologi pembelajaran yang bertujuan supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan 

dengan baik. Tujuan perencanaan pembelajaran sebenarnya untuk menguasai lebih 

dalam bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat, perlengkapan 

pembelajaran, mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan peserta 

didik sesuai yang telah di programkan.
41

  

Penyusunan perencanaan pembelajaran dapat dibedakan menjadi program 

tahunan, program semester, program mingguan, dan program harian. Perencanaan 

pembelajaran memiliki peran penting dalam memandu pendidik untuk 

melaksanakan tugas profesionalnnya dengan baik dalam melayani kebutuhan belajar 

para peserta didiknya. Perencanaan pembelajaran sebagai langkah awal sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. Sebelum melangsungkan proses pembelajaran 

pendidik hendaknya sudah mempersiapkan materi dan bahan ajar yang akan 

disampaikan kepada peserta didik supaya penyampaian materi ketika proses 

pembelajaran sesuai arah dan tujuan yang ditetapkan. Maka, sudah sepatutnya 

menyusun suatu perencanaan yang matang sebelum proses pembelajaran untuk 

terlaksannya pembelajaran yang efektif. 

b. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah. Menurut Corey 

proses pembelajaran adalah proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk ikut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus 

atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Proses pembelajaran dapat 

diartikan setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari 

suatu kemampuan atau pengetahuan baru. Proses pembelajaran pada awalnya 

meminta pendidik untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta 

didik meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, dan 

lain sebagainya. Kesiapan pendidik untuk mengenal karakteristrik peserta didik 

dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Pendidik harus memahami 

hakikat materi pelajaran yang akan diajarkannya. Materi pelajaran harus dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik dan pendidik sebaiknya 

memahami berbagai model pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik 

untuk belajar. 
42

 

Hal demikian dapat diupayakan dengan menyusun perencanaan pembelajaran 

yang yang matang. Pendapat ini sejalan dengan Jerome Bruner yang mangatakan 

bahwa diperlukan adanya teori belajar yang akan menjelaskan asas-asas untuk 

merancang pembelajaran yang efektif di kelas. Proses pembelajaran memiliki dua 

karakteristik yaitu pertama, proses pembelajaran melibatkan proses mental peserta 

didik secara maksimal, bukan hanya menuntut peserta didik mendengar dan 

mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas peserta didik dalam proses berfikir. 

                                                             
41 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2017). 
42 Sagala. 



17 
 

 
 

Kedua, dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab 

terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

berfikir peserta didik yang dapat membantu peserta didik memperoleh pengetahuan.  

Berdasarkan teori al-bayan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 4 

proses pembelajaran disampaikan dengan jelas dan nyata. Pendidik menyampaikan 

materi dengan gamblang supaya peserta didik mudah dah paham dalam 

memahaminya. Proses pembelajaraan meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup. Pada proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pendidik 

memberikan pengetahuan keagaamaan yang mengacu pada pengamalan. 

c. Evaluasi Pembelajaran  

Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. 

Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengumpulkan informasi yang menjadi 

dasar dalam mengukur perkembangan, kemajuan dan pencapaian belajar peserta 

didik serta keefektifan pendidik dalam menagajar. Pengukuran dan penilaian 

menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. 

 Edwind dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi adalah proses dalam 

menentukan nilai sesuatu. M. Chabib Thoha, mendefinisikan evaluasi adalah 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan.Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menentukan hasil yang 

dicapai oleh peserta didik
43

. Evaluasi sebagai suatu proses yang berlangsung secara 

berkesinambungan. Evaluasi pembelajaran dilakukan ketika sebelum, selama dan 

sesudah proses pembelajaran. Beberapa teknik evaluasi mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yaitu hafalan, tanya jawab, praktik, demonstratif, pengamatan, laporan 

dan tertulis. 

 

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam  

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebu 

tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan yaitu fondamen yang menjadi landasan 

bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh berdiri. Demikian pula dasar 

pendidikan agama slam yaitu fondamen yang menjadi landasan atau asar agar pendidikan 

agama Islam dapat tegak berdiri tidak mudah roboh karena tiupan angin kencang berupa 

ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang.
44

 Dasar pendidikan 

agama Islam tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Al-Qur‘an Umat Islam sebagai suatu umat yang dianugerahkan Tuhan suatu kitab 

suci Al-Qur‘an, yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan mereka adalah 

bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan Al-Qur‘an. Islam adalah agama 

yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dn pngejaran. Ayat 

                                                             
43 Mahirah B, ―Evaluasi Belajar Peserta Didik (Peserta Didik),‖ Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 1, no. No.2 

(2017): 257–267. 
44 Darajat, Ilmu Pendidikan Islam.90 
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Al-Qur‘an yang pertama kali turun adalah berkenaan di samping masalah keimanan 

juga pendidikan.31 Allah berfirman dalam surat al-Alaq ayat 1-5
45

:  

 

ٍْ َػهَقٍۚ اِْقَسْأ بِاْسِى َزبَِّك انَِّرْي َخهَۚق  ٌَ ِي ََْسا ٌَ َيا نَْى ٌَْؼهَْىُۗ  انَِّرْي َػهََّى بِاْنقَهَِى   اِْقَسْأ َوَزبَُّك اْْلَْكَسُو   َخهََق اْْلِ ََْسا َػهََّى اْْلِ  

 

Artinya: ―Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya: Allah 

mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.‖ Nabi Muhammad SAW 

sebagai pendidik pertama, pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan 

Al-Qur‘an sebagai dasar pendidikan Islam di samping sunnah beliau sendiri. 

Kedudukan Al-Qur‘an sebagai sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat 

dipahami dari ayat Al-Qur‘an itu sendiri.
46

 

2) Sunnah 

Dasar yang kedua selain Al-Qur‘an adalah Sunnah Rasulullah. Amalan yang 

dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan sikap hidup sehari-hari 

menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad 

sebagai teladan bagi umatnya.
47

 Fiman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21
48

: 

 

 َ
ِخَس َوَذَكَس ّللّاٰ َ َواْنٍَْىَو اْْلٰ ٌَ ٌَْسُجىا ّللّاٰ ٍْ َكا ًَ ِ اُْسَىةٌ َحَسَُتٌ نِّ

ًْ َزُسْىِل ّللّاٰ ٌَ نَُكْى فِ قَْد َكا ًٍْساََ   َكِْ

Artinya: ―Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.‖ Sunnah mencerminkan prinsip perwujudan 

wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan taqrir Nabi. Maka beliau menjadi 

teladan yang harus diikuti. Dalam keteladanan Nabi terkadang unsur-unsur 

pendidikan sangat besar artinya dalam pendidikan agama Islam, acuan tersebut dapat 

dilihat dari dua bentuk, yaitu: sebagai acuan syariah yang meliputi muatan pokok.  

 

3) Sikap dan perbuatan para sahabat  

Pada masa Khulafa‘ al Rasyidin sumber pendidikan dalam Islam itu mengalami 

perkembangan, selain Al-Qur‘an dan Sunnah juga perkataan, sikap dan perbuatan 

para sahabat. Perkataan mereka dapat diperpegangi karena Allah sendiri di dalam 

AlQur‘an yang memberikan pernyataan. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 

ayat 100
49

:  

 

ُ ػَ  ًَ ّللّاٰ ِض ٌٍ  زَّ ٍَ اتَّبَُؼْىهُْى بِاِْحَسا ٌْ ََْصاِز َوانَِّر ٍَ َواْْلَ ٌْ ٰهِجِس ًُ ٍَ اْن ٌَ ِي نُْى ٌَ اْْلَوَّ ِبقُْى ُْهُ َواََػدَّ نَهُْى َوانّسٰ ُْهُْى َوَزُضْىا َػ

ٍْهَآ اَبًَدا ُٰۗذنَِك اْنفَْىُش اْنؼَ  ٍَ فِ ٌْ َْٰهُس ٰخهِِد ٍت تَْجِسْي تَْحتَهَا اْْلَ ىُ َجُّٰ ٍْ ِظ  

 

Artinya: ―Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari 

golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 

baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 

                                                             
45 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
46 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1998).13 
47 Ramayulis.14 
48 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
49 RI. 
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menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya 

selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 

4) Ijtihad  

Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fikih Islam) 

untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara‘ (agama). 

Dalam istilah inilah, ijtihad lebih banyak dikenal dan digunakan, bahkan banyak para 

fuqaha (para pakar hukum Islam) yang menegaskan bahwa ijtihad itu bisa dilakukan 

di bidang fikih. ijtihad berarti usaha keras dan bersungguh-sungguh yang dilakukan 

oleh para ulama untuk menetapkan hukum suatu perkara atau suatu ketetapan atas 

persoalan tertentu. Ijtihad terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:  

a)  Ijma, yaitu kesepakatan para alim ulama untuk menetapkan suatu hukum, pada 

waktu ttertentu, setelah Rasulullah saw wafat. Seperti usaha pembukuan Al-

Qur‘an pada masa khalifah Abu Bakar atas inisiatif dan usulan Umar bin 

Khattab.  

b) Qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu perkara dengan jalan menyerupakan suatu 

kejadian yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash dengan suatu kejadian 

yang telah ada dan disebutkan dalam nash Al-Qur‘an atau Hadits secara tegas, 

karena adanya kesamaan illat hukumnya.  

c) Istishab, yaitu meyakinkan dan menetapkan hukum sesuatu yang telah ada pada 

suatu hukum sebelumnya, karena tidak adanya sesuatu yang mengubah hukum 

secara meyakinkan.  

d) Maslahah Mursalah, yaitu mempertahankan sesuatu yang telah diputuskan atas 

kehendak syara‘ dengan maksud untuk menolak dan menghindarkan dari 

timbulnya kerusakan.
50

 

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan 

selesai. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha 

yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang tentunya memiliki tujuan, dimana tujuan 

merupakan suatu arah yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan ditentukan oleh dasar 

pendidikannya sebagai suatu landasan filosofis yang bersifat fundamental dalam 

pelaksanaan pendidikan. 

 Dalam Pendidikan islam Tujuan merupakan hal yang penting. Tanpa tujuan maka 

kegiatan pendidikan terlaksana tanpa arah dan target yang ingin dicapai. Tujuan 

pendidikan islam sesuai dengan tujuan hidup manusia yaitu untuk mengabdikan diri 

secara penuh kepada Allah SWT sesuai. dengan firman Nya dalam surat Al-Qashash ayat 

77
51

 berbunyi: 

 

  َِ ُ
ٰ
ْنَيا َواَْحِسْن َكَمآ اَْحَسَن ّللّا ِخَرَة َوَْل َتْنَس َنِصْيَبَك ِمَن الدُّ اَر اْْلٰ ُ الدَّ

ٰ
  ِاَلْيَك َوَْل َتْبِغ اْلَدَساَد فِ  َواْبَتِغ فِْيَمآ ٰاٰتىَك ّللّا

  

َ َْل ُيِحبُّ اْلُمْدِسِدْينَ 
ٰ
  اْْلَْرِض ِۗانَّ ّللّا

 

―Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada 

                                                             
50 Abu Izzah Al-Qura, Rangkuman Pengetahuan Agama Islam (Surakarta: Al-Hikmah, 2007).196 
51 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan‖. 

 Berdasarkan ayat diatas tujuan pendidikan islam yaitu membentuk seorang hamba 

agar melakukan kewajiban kepada Allah, dan membentuk manusia yang mampu 

menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan hidup, agar hidupnya lebih layak dan 

bermanfaat bagi orang lain.
52

 

 Pendidikan agama islam disekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan melalui pemberian dan penanaman pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi muslim yang 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, 

pendidikan agama islam sangat penting sebab dengan pendidikan islam, orang tua dan 

guru berusaha secara sadar memimpin dan mendidik anak diarahkan yang lebih baik 

sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran agama islam. 

Berikut tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar :
53

Menanamkan serta 

menumbuhkan keimanan dalam diri peserta didik yakni : 

 

1) Beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul-rasul, dan Hari kiamat. 

2) Beriman kepada keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksa 

3) Meningkatkan kepercayaan anak kepada Al-Qur‘an dan memberikan semangat untuk 

membaca serta menghafalnya. 

4) Memperkenalkan Nabi Muhammad Saw. Nabi-nabi dan Rasul-rasul serta umat islam 

mumnya kepada peserta didik. 

5) Menjelaskan pentingnya mempelajari Al-Qur‘an dan Hadis kepada peserta didik, 

karna Al-Qur‘an dan Hadis merupakan hukum-hukum agama beserta petunjuknya. 

6) Memberi tahu kepada pesrta didik cara-cara beribadah dan menyediakan fasilitas-

fasilitas untuk memungkinkan pelaksanaannya, seperti menyediakan tempat yang 

cocok untuk shalat dan memberikan saran-saran kepada peserta didik dalam 

mempraktikkan shalat berjamah. Karena shalat jamaah ini menampakkan fenomena 

kesatuan, persatuan dan persamaan. 

7) Memberi tahu kepada peserta didik tata pergaulan Islam dan menjadikan sekolah 

sebagai contoh teladan, baik dalam masalah agama maupun tata pergaulan yang baik. 

Menuntun jiwa keagamaan maupun tata pergaulan Islam secara umum, terutama 

dengan menyajikan cerita-cerita tentang akhlak yang baik. 

8) Memperkenalkan kepada peserta didik hukum agama, seperti keadilan sosial, 

persamaan, kesempatan yang sama, dan tolong menolong dalam berbuat baik serta 

mengarahkannya. 

9) Mencegah peserta didik agar tidak terpengaruh dengan berbagai dongeng atau cerita 

yang salah dengan membiasakan berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari 

10) Pendidikan agama tidak dibatasi hanya pada materi pelajaran agama saja, tetapi 

lingkungan sekolah pun harus menunjang Pendidikan agama. 

11) Penerapan agama tidak hanya ditujukan untuk menambah ilmu saja, melainkan lebih 

penting penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 
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Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam di sekolah umum khususnya pada sekolah dasar 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut yaitu : Al-Qur‘an dan Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih dan 

Tarikh Kebudayaan Islam atau biasa disebut (SKI). Orientasi Pendidikan Agama Islam 

diarahkan kepada 3 ranah yaitu : ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
54

  Pendidikan 

Agama Islam dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta 

didik dan juga menekankan kesimbangan, keselarasan antara hubungan manusia dengan Allah 

dengan alam sekitarnya. 

Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti mencakup aspek yang sangat luas, yaitu aspek 

kognitif (pengetahuan), aspek afektif dan psikomotorik. Ruang lingkup Pendidikan Agama 

Islam adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 

dengan semasama manusia serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan limgkungan 

alamnya. Pada saat diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mata 

pelajaran agama disebut dengan Pendidikan Agama Islam, kemudian sejak diberlakuakannya 

Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Pendidikan agama disebut dengan Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SD Negeri 1 Campang Raya 

Bandar Lampung, dimana terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode 

bernyanyi yang akan diterapkan ketika pembelajaran didalam kelas  diantaranya yaitu guru sudah 

mengetahui isi pokok materi yang akan diajarkan kepada siswa dengan menggunakan metode 

bernyanyi. Guru juga merumuskan dengan benar konsep materi yang harus dikuasai maupun 

dihafalkan oleh siswa pada saat pembelajaran. Kemudian guru telah memilih nada lagu yang 

dikenal oleh siswa sehingga siswa dapat mengerti materi yang diberikan.Guru sudah Menyusun 

materi ke dalam bentuk lirik lagu sesuai dengan nada yang sudah dipilih dan sesuai yang 

dinginkan untuk dipahami siswa.  

Ketika pembelajaran dengan metode bernyanyi di dalam kelas guru mempraktikan nyanyian 

terlebih dahulu. Selanjutnya siswa dan guru menyanyikan bersama-sama dan dilakukan secara 

berulang sampai hafal dan paham. Kemudian siswa juga semangat ketika pembelajaran yang 

diberikan guru menggunakan metode bernyanyi karena membuat Susana menyenangkan dan 

tidak merasa bosan. Terdapat gerak tubuh yang menyesuaikan dengan materi yang diberikan 

dengan menggunakan metode bernyanyi. Setelah itu guru melakukan tanya jawab dan 

memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengevaluasi dan mengukur pemahaman siswa 

terkait materi yang diberikan dengan menggunakan metode bernyanyi. Siswa sangat antusias 

ketika menjawab pertanyaan yang diberikan guru dan mudah memahami materi yang diberikan 

dengan menggunakan metode bernyanyi. 

B. Rekomendasi  

Rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penerapan metode bernyanyi 

pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SD Negeri 1 Campang Raya dan semoga dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah, sebaiknya dapat memberikan sarana dan prasarana lebih baik lagi dan 

cukup menunjang kegiatan belajar mengajar dikelas dan dapat memudahkan guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran di dalam kelas agar siswa dapat lebih 

mempermudah guru dalam memberikan materi dengan adanya kecanggihan teknologi 

yang memadai. 

2. Bagi guru khusunya guru Pendidikan Agama Islam, tetap menerapkan metode bernyanyi 

dan metode yang lebih inovatif lagi dalam meningkatkan hasil belajar yang dapat 

membangkitkan semangat, antusias siswa dan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Dan juga tetap semangat dalam mendidik dan menerapkan nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam kepada siswa. 

3. Bagi siswa, tetap semangat dan optimis dalam menggapai cita- cita agar sukses di dunia 

maupun diakhirat dan harus memiliki akhlak dan ibadah yang baik dalam menjalankan 

kehidupan.  
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